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Județul Bistrița-Năsăud, ca dealtfel toate județele patriei, a cunoscut, in anii socialismului, o puternică dezvoltare 

economică. In imaginea de mai sus, zona industrială a municipiului Bistrița
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în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

Succese prestigioase, 
rod al activității creatoare 

a oamenilor muncii
Sibienii își onorează 
chemarea la întrecere

Acționînd cu hotărîre și răs
pundere pentru îndeplinirea 
planului și angajamentelor asu
mate prin chemarea la întrecere 
pe care au adresat-o în acest 
an tuturor județelor țării, oame
nii mtmeii flin industria județu
lui Simu — români, germani, 
maghiari — dobîndesc noi și im
portante succese în producție. 
Astfel, la producția netă s-au 
realizat suplimentar in primul 
semestru al anului 279 milioane 
lei, față de 300 milioane lei, cît 
reprezintă angajamentul anual 
al județului. în același timp, au 
fost obținute peste prevederi be
neficii totalizînd 58,8 milioane 
lei, au fost economisite 869 tone 
metal, 17 865 tone combustibil 
convențional, 3 448 MWh ener
gie electrică și altele. De ase
menea, planul la construcția de 
locuințe a fost îndeplinit inte
gral, în primul semestru al anu
lui fiind realizate 1 532 aparta
mente. O contribuție deosebită 
la obținerea acestor succese de 
prestigiu au adus colectivele de 
muncă ale unor mari întreprin
deri — „Libertatea", „Flamura 
roșie", „7 Noiembrie", „Balan
ța", întreprinderea mecanică din 
Sibiu, întreprinderea mecanică 
Mîrșa-Avrig, „Automecanica"- 
Mediaș, „Textila“-Cisnădie, în
treprinderea de piele și încălță
minte Agnita și altele, care au 
îndeplinit înainte de termen 
planul producției industriale pe 
primele 7 luni ale anului. (Ni- 
colae Brujan).

TULCEA : Minereuri și

calcar peste plan
Oamenii muncii de la exploa

tarea minieră Mahmudia-Somo- 
va, județul Tulcea, angajați în 
ampla Întrecere muncitorească 
ce se desfășoară în întreaga țară 
în cinstea zilei de 23 August, ra
portează depășirea planului la zi 
la producția fizică cu 113 000 
tone calcar siderurgic, 100 tone 
zinc, 60 tone plumb și alte mi
nereuri în concentrate. Aceste 
sporuri de producție s-au obți
nut pe seama creșterii produc
tivității muncii, creștere care are 
la bază, în primul rînd, ridica
rea gradului de mecanizare a lu
crărilor miniere, organizarea 
mai bună a muncii în carieră și 
abataje. (N. Amihulesei).

CONSTANȚA : Un nou

ansamblu de locuințe
în cel mai nou ansamblu de 

locuințe de pe bulevardul Tomis 
din Constanța, a cărui construc
ție a început cu mai puțin de 
un an în urmă, au fost date în 
folosință de curînd, înainte de 
termen, 464 apartamente, din to
talul de 1 050. cite sînt prevăzu
te a se executa In acest an. 
Noul ansamblu de locuințe are 
o linie arhitectonică modernă, 
specifică construcțiilor de pe li
toral. Blocurile de locuințe sînt 
prevăzute la parter cu spații co
merciale. Remarcabil este faptul 
că pînă în prezent constructorii 
de la T.C.L. Constanța au fina
lizat 3 025 apartamente în Con
stanța, Năvodari, Medgidia, Man
galia, Basarabi, din care aproa
pe 1 000 au fost date în folosin
ță înainte de termen. (G. Mi- 
hăescu).

PLOIEȘTI : Două linii

de producție în probe 
tehnologice

La rafinăria „Vega" din Plo
iești, unde constructorii și mon- 
torii de la trustul de construc
ții industriale din localitate rea
lizează o importantă investiție 
pentru dezvoltarea acestei uni
tăți, au intrat în probe tehno
logice două linii de producție ale 
instalației de fabricare a catali
zatorilor necesari industriei pe
trochimice. După cum ne infor
mează ing. Constantin Petre, di
rectorul unității, s-au produs 
primele cantități de alumină 
pentru uscări, care au și fost li
vrate unor beneficiari din țară 
și care au confirmat calitatea 
bună a produsului. Constructo
rul, proiectantul, beneficiarul 
s-au angajat ca cel mai tîrziu în 
luna septembrie toate liniile și 
agregatele componente ale In
stalației de fabricare a cataliza
torilor să fie puse în funcțiune. 
(Constantin Căprarul.

Primele mașini de semănat fără 
arătură — ’n numar — au livrate bene
ficiarilor de către constructorii de mașini agricole de la 
întreprinderea mecanică „Ceahlău" din Piatra Neamț. 
Este un utilaj agricol cu înalte performanțe tehnico- 
economice, care a fost asimilat într-o perioadă deosebit 
de scurtă în producția întreprinderii. Folosirea noilor 
mașini duce la reducerea substanțială a consumului de 
combustibil și la sporirea ritmului de lucru la însă- 
mințări. (Constantin Blagovici).

Noi utilaje destinate șantierelor. 
La întreprinderea „6 Martie" din Timișoara au 
fost realizate noi utilaje destinate mecanizării și 
industrializării lucrărilor în construcții. Astfel, au 
fost puse la dispoziția șantierelor un nou tip de 
pistol de tencuit și o mașină de netezit pardoseli din 
beton, la care s-au adăugat mașina de tăiat oțel-beton, 
cu diametrul pînă la 40 mm, și mașina de filetat țevi, 
executate acum într-o variantă constructivă imbună-

tățită. Odată cu acestea, întreprinderea și-a onorat in 
întregime planul de înnoire a produselor prevăzut pen
tru prima jumătate a anului și a omologat pentru fa
bricație o nouă gamă de utilaje cu performanțe și ran
damente superioare în exploatare. Dintre ele se re
marcă o nouă pompă submersibilă cu acționare hidrau
lică, un ciocan electric percutant și o trusă de scule 
complexe pentru diferite instalații. (Agerpres).

Produse asimilate în avans. La Intre" 
prinderea mecanică din Botoșani au fost omologate In 
avans încă 5 ansamble pentru echipamente hidropneu- 
matice, produse care figurează în planul de fabricație 
al anului viitor. întrucît aceste ansamble necesare pen
tru producția de excavatoare se aduceau pînă acum din 
import, la solicitarea mai multor beneficiari s-a con
venit începerea cit mai curînd a producției de serie. 
Prin această acțiune, unitatea botoșăneană va contri
bui, numai în acest an, la reducerea importurilor de 
către întreprinderea „Progresul" Brăila și de către de
ținătorii de excavatoare a unui volum de elemente 
hidropneumatice in valoare de peste 6 milioane lei. 
(Silvestri Ailenei).

Evenimentul care a 
adus Bistriței și oameni
lor ei o nouă consacrare 
industrială, aceea de „ce
tate a oțelului", se poate 
exprima în numai , două 
cuvinte : „prima șarjă". 
Evenimentul a avut loc 
recent, într-o după-amia- 
ză călduroasă, in secția 
turnătorie a Fabricii de 
utilaj tehnologic din ca
drul Combinatului indus
trial pentru construcții de 
mașini — Bistrița. Potri
vit ritualului împămînte- 
nit oriunde se nasc șu
voaie de metal incandes
cent : o comandă scurtă 
a șefului echipei de topi- 
tori, apoi spațiul din fața 
cuptorului nr. 1 a fost lu
minat de jerba de scintei 
a șarjei. Din prima 
„cupă" s-a turnat piesa 
denumită „contragreutate 
pentru consolidarea for
melor".

— Ca om al otelului, ne 
spune șeful secției, Mir
cea Roibu, am trecut de 
multe ori prin asemenea 
momente. Ca cel de la 
Galați, să zicem, pe cind 
turnam prima elice na
vală din țara noastră. 
Aici Ia Bistrița am simțit 
însă emoțiile și bucuriile 
fiecăruia din zecile de oa
meni veniți să asiste la 
„botezul otelului". Ale 
veteranilor (veterani se 
pot numi și cei cu o ve
chime de cel mult 10 ani 
în industria bistrițeană, 
nu ?), care se priveau în
tineriți — da, bucuria în
tinerește pe om ! ; ale 
„învățăceilor" angajați de 
cîteva luni, care încercau 
aici, la ei acasă, primul

fior al răspunderii de a 
avea în grijă rioul izvor 
de metal al patriei.

Șarjei intîi, de Bistrița, 
i-au urmat alte șarje. 
Cuptorul nr. 1 deschisese 
doar un drum. Au preluat 
ștafeta, curînd, alte două 
cuptoare ale primei din

piese destinate combina
tului bistritean. celorlalte 
întreprinderi din întreaga 
țară.

Așadar, oțel de Bistrița. 
Cum s-a născut în spațiul 
ultimelor decenii oțelul 
de Galați, de Tîrgoviște, 
de Călărași. Oțel de Bis

Șarjele 
dinții 
ale Bistriței

cele trei linii de turnare. 
Capacitatea de turnare 
s-a ridicat astfel la o mie 
de tone pe an. Asta, în 
mai puțin de o lună. Lu
nile care vin vor imprima 
ritmuri și mai alerte. își 
așteaptă „rîndul" și cele
lalte două linii de turna
re, astfel încît în viitorul 
apropiat se va atinge aici 
capacitatea proiectată — 
22 000 tone de piese pe an. 
Cît de mult, cît de puțin 
spune acest lucru ? Des
tul să amintim că cele 
22 000 de tone se vor com
pune din piese cu o greu
tate de la cîteva kilogra
me pînă la zece tone,

trița într-o zonă unde 
faima de cîndva amocuri
lor o probau... prunele de 
pe coline. Prunele de Bis
trița. Ultimele cincinale au 
adus străvechiului oraș 
transilvan renumele de 
„oraș industrial". Se a- 
daugă acum și renumele 
de producător de oțel.

— Cu ce ați putea com
para aceste transformări 
în viata orașului ? —
l-am întrebat pe tovară
șul EmanuiI Pop, secreta
rul organizației de partid 
a secției.
1 — Cu oamenii lui — 
ne-a răspuns el prompt 
Oameni care, pe zi ce tre

ce. devin alții. Pornind 
de la foștii cultivatori de 
prune, ajungînd la me
seria de turnător-forma- 
tor, în condițiile înaltei 
tehnicități. Exemplele nu 
trebuie prea mult căutate, 
sînt la îndemînă oricînd.

Privim in jur. La cițiva 
pași, o adolescentă — 
Ioana Curean. Profesia — 
turnător - formator, deși 
are numai 18 ani. Aici la 
Bistrița a văzut prima 
dată oțel incandescent. 
Tot aici îi învață legile 
acestuia, știința de a-1 
stăpîni.

Tatăl fetei este pădu
rar. Alți doi frați lucrează 
in industria din Bistrița.

— Cum e meseria de 
turnător-formator? Grea, 
ușoară ?

— Dacă știi să stăpî- 
nești mașinile, nu-i grea.

Aflăm de la șeful sec
ției că Ioana este o iscu
sită mînuitoare a mașini
lor. Că are o ambiție’ mal 
tare ca... oțelul. Și că dia
grama vieții ei, liceul 
industrial — turnător- 
formator, va cunoaște cu 
siguranță noi și noi ascen
siuni.

— Uneori, ne spune in- 
ginerul-șef al fabricii. Pe
tre Constantin Popescu, 
timpul devine la noi atît 
de dens, încît evenimen
tele de producție abia în
cap în zile, în ore, ba 
chiar în secunde. Fiecare
Laurentlu DI IȚA 
Gheorqhe CRIȘAN

(Continuare 
în pag. a V-a)

în fînare si silozuri-
9

toată producția de furaje!
Trebuie pretutindeni intensificata munca pentru grăbirea 

recoltării, transportului și depozitarii
Dezvoltarea zootehniei, se știe, Im

pune, in primul rînd, cantități spori
te de furaje. De aceea, acum, cind am 
intrat în luna august, este momentul 
ca in fiecare fermă zootehnică, uni
tate agricolă, consiliu agroindustrial 
și în fiecare județ să se analizeze cu 
exigență și răspundere in ce măsură 
au fost asigurate cantitățile de furaje 
necesare, dacă ele corespund din 
punct de vedere calitativ și, mai ales, 
să fie luate măsuri energice pentru a 
umple cît mai bine „cămara de iar
nă" a zootehniei.

Din datele comunicate de județe 
Ministerului Agriculturii rezultă că 
recoltarea și depozitarea furajelor 
sînt în multe locuri foarte întîrziate.

De ce în multe fînare și silozuri 
s-au depozitat pînă acum puține fu
raje ? Iri primul rînd, pentru că 
multe unități agricole in loc să 
scoată animalele la pășune, le-au 
hrănit la iesle, depășind canti
tățile de masă verde prevăzute pen
tru consumul lor zilnic. Ca atare, 
ceea ce trebuia să ajungă în fînare 
și silozuri pentru iarnă s-a consu
mat acum, în plină vară. Dar, în a- 
celași timp, s-au manifestat o serie 
de neajunsuri de ordin organizatoric: 
nu au fost repartizate suficiente 
tractoare și mijloace de transport, 
ceea ce a determinat întîrzierea re
coltării furajelor, generînd pierderi 
atît cantitative, cît și calitative. Cît 
privește stringerea fînețelor natu
rale, cu toate înlesnirile acordate la 
plata manoperei, la cosit nu s-a 
asigurat numărul necesar de oameni 
pentru efectuarea acestei lucrări. Ca 
rezultat, în multe județe balanța 
furajeră este în momentul de fată 
deficitară.

Recoltarea fînețelor a lntîrziat în 
județele: Vrancea — 36 la sută. Har
ghita — 37 la sută. Vîlcea — 42 la 
sută. Buzău — 43 la sută. Maramureș
— 53 la sută. Vaslui — 57 la sută.

Programul de insilozări nu s-a În
deplinit mai cu seamă în județele : 
Giurgiu — 28 la sută. Brăila 30 la 
sută. Prahova — 36 la sută. Călărași 
39 la sută. Bihor. Arad și Constanta
— cite 46 la sută.

Depozitarea grosierelor, respectiv a 
paielor, este mult rămasă în urmă in 
județele : Galați — 28 la sută. Călă
rași — 31 la sută. Giurgiu — 32 la 
sută. Teleorman — 42 la sută.

Este o situație care pune in fata 
organelor și organizațiilor de partid, 
direcțiilor agricole, consiliilor agro
industriale șl cadrelor de conducere 
din unitățile agricole sarcina de a ac
ționa cu toată hotărârea pentru strin
gerea și folosirea tuturor resurselor 
de furaje. Pe primul plan se situează 
cositul tinetelor naturale spre a se 
asigura cantităti cît mai mari de fin. 
De asemenea, vor trebui însilozate.

în cursul lunii august, resturile de la 
grădinile de legume, tulpinile rezul
tate la recoltarea fasolei. într-un cu- 
vînt tot ce oferă cîmpul și grădinile 
de legume. Pentru intensificarea re
coltării. depozitării si insilozării fu
rajelor, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare a stabilit o serie 
de măsuri care urmează să fie apli
cate in mod obligatoriu de toate uni
tățile agricole. In primul rînd. e ne
voie să fie puse în stare de funcțio
nare toate utilajele de recoltat, să fie 
organizate formații permanente de 
lucru la strânsul furajelor, dotate cu 
tractoare și utilajele necesare exe
cutării lucrărilor la termenele pre
văzute în grafice. In al doilea rind. 
toate sursele de masă verde și 
borhot să fie însilozate cu fu
raje grosiere, iar paiele să fie 
strânse în totalitate și depozitate la 
fermele zootehnice. Deficitul de fin 
va fi compensat prin grosiere prepa
rate prin diferite metode, ceea ce

presupune ca încă de pe acum să fie 
puse în stare de funcționare bucătă
riile furajere din fiecare fermă de 
animale. Organele de specialitate vor 
organiza controale permanente prin 
care se va urmări modul de păstrare 
și de folosire rațională a furajelor.

Asigurarea unor cantităti cît mai 
mari de furaje are o însemnătate vi
tală pentru dezvoltarea zootehniei. 
Esențial este ca în fiecare uni
tate agricolă. în fiecare consiliu agro
industrial și județ să fie organizată 
temeinic activitatea mecanizatorilor 
și cooperatorilor la stringerea finului 
și însilozarea furajelor, să se intro
ducă ordine si disciplină în păstrarea 
și folosirea acestora. O bază furaje
ră îndestulătoare constituie condiția 
fundamentală pentru redresarea zoo
tehniei și sporirea producției anima
liere, iar pentru asigurarea ei trebuie 
să se acționeze, în această perioadă, 
cu cea mai mare responsabilitate I

Parcul 
tineretului 

— un cartier 
in plină înnoire

Gravitînd in apropierea a două 
reprezentative dotări cultural- 
sportive - Palatul sportului și 
culturii și Parcul de distracții al 
tineretului și copiilor — cartierul 
Parcul tineretului conferă acestei 
zone bucureștene bogate in ve
getație un profil arhitectural a- 
parte. Construit în proporție de 
aproximativ 30 la sută, ansamblul 
de locuințe respectiv va continua 
să se extindă în perimetrul bd. 
Pionierilor, Calea Văcărești cu 
un număr de aproape 7 000 a- 
partamente. Un reper de larg 
interes va deveni Piața Șincai, 
unde, conform planului de sis
tematizare a Capitalei, se va 
realiza o compoziție arhitecto
nică bine conturată, cu blocuri 
de locuințe și unități comer
ciale armonizate cu frontul ce
lorlalte construcții. (Gabriela 
Bondoc).

Foto: Sandu Cristian

Opinia publică își spune 
cuvîntul și acționează

Undeva, într-unul din cartierele 
Bucureștiului, un cetățean avea ne
voie de ajutor. Nu-1 ceruse nimănui. 
Nici măcar nu era conștient că se află 
în situația de a-i trebui un sprijin. 
Era vorba de o primejdie mora
lă. de iminenta unei decăderi. 
Trebuie oare privită ea cu mai 
putină îngrijorare decît iminen
ta unei căderi fizice ? Fără îndoială 
că nu. Și atunci : cine întinde în ase
menea cazuri mîna salvatoare ? De 
regulă are cine : sau școala, sau co
legii de muncă, tovarășii de organiza
ție. prietenii — in înțelesul bun al 
cuvintului — părinții... într-un sis
tem etic în care există o multitudi
ne de factori de influențare pozitivă, 
exjstă și tot atîția factori de interven
ție morală în caz de nevoie.

Dar in cazul la care ne referim nu 
avea cine să intervină prompt. Omul 
era ieșit și din raza de activitate a 
școlii, nu avea nici loc de muncă, 
prin vîrstă nu mai făcea parte 
din organizația de tineret. Lăcătușul 
I. G. uitase că e cap de familie, tată 
a cinci copii. Căzut în patima beției, 
ajunsese să se complacă în postura 
de... casnic, întreținut de soția sa, 
muncitoare într-o mare întreprinde
re. Iar unde-i beție, unde-i lene, unde 
un om ajunge să trăiască pe seama 
muncii altuia nu pot să existe nici 
liniște, bună înțelegere, armonie.

Scandalul se însoțește cu sudalma, 
sudalma cu pumnul, iar izbucnirea 
violentă deschide larg poarta altor 
comportări grave.

Climatul reprobabil nu putea ră- 
mîne. desigur, un „secret de familie". 
Pentru că I. G. nu trăia undeva în

Experiența organizațiilor 
democrației și unității so* 
cialiste din cartiere în pro
movarea normelor de con

viețuire socială

afara societății, ci In Însăși inima ei, 
într-un cartier, iar oamenii cartieru
lui... Ce fac, cinstit vorbind, oamenii 
cartierului în asemenea împrejurări? 
După caz și preferințe, unii întorc 
capul, alții, puțini, trag cu urechea, 
comentează in șoaptă ori așteaptă să 
depună mărturie. Dar mai sînt și 
altfel de vecini. Cum au fost cei de 
care a avut parte I. G. Concitadinii 
lui s-au hotărît să acționeze. Să ducă 
o bătălie cu răuL Fără mijloace 
coercitive, bineînțeles, ci cu argumen
te convingătoare, și mai ales cu in
sistență, cu exasperantă insistentă,

I. G. a fost determinat — după luni 
de persuasiune — să revină pe calea 
cea bună.

Pensionarul Marin Oprescu, care a 
participat la „acțiunea de recuperare", 
povestește :

— Azi, I. G. are un loc de muncă, 
la C.F.R. A în.vățat încă o meserie, 
a primit locuință nouă. Desigur, e o 
satisfacție pentru mine, ca și pentru 
ceilalți, care ne-am ocupat de cazul 
lui. Dar nu a fost ușor. La un mo
ment dat. a adus o adeverință că s-ar 
fi încadrat la stația C.F.R. Basarab. 
Ne-am interesat și am aflat că nu se 
prezentase totuși la lucru. Din nou 
și din nou ne-am dus să vorbim 
cu el.

— De ce ?
— Nu puteam lăsa un om In impas. 

Avea cinci copii de crescut, o familie 
de întreținut, o răspundere față de 
tinerețea lui — are doar 28 de ani — 
și, de ce nu ? — față de noi, cei din 
preajmă, față de vecini.

— Față de dumneavoastră ?
— Da. Sîntem un cartier de oameni 

liniștiți. Un parazit, un bețiv, un om 
violent in familie poate deveni cu
rând un pericol public și; pentru ve
cinii lui. Iată de ce ne-am constituit

Maria BABOIAN
(Continuare în pag. a Il-a)

® Festivalul na
țional „Cîntarea 
României" — eta
pa republicană : 
Martori și partici
pant la edifi
carea României 

moderne
• Colocviile 
„Scînteii" : Ac
tualitatea poeziei

patriotice
• Centenar 
George Enescu : 
„In muzică se 
oglindesc tră
săturile poporu

lui..."
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Balogh Peter:
„CĂRTURARUL*

Carte de istorie 
deschisă în fața 

generațiilor 
însemnări de prof. univ. dr.

Emilia ȘT. MILICESCU

De curînd, la Tg. Jiu 
s-a redeschis — reor
ganizat și mult îmbo
gățit — Muzeul jude
țean al Gorjului. Lo
calnici și oaspeți din 
toată Oltenia au venit 
la sărbătoare cu lumi
na curiozității și a 
mîndriei pe fețe, cu 
sentim.entul regăsirii 
de sine. La parter, o 
sală multifuncțională 
de conferințe și spec
tacole ocazionale, cu 
pereții împodobiți de 
tablouri ale artiștilor 
plastici contemporani ; 
altă sală destinată ex
pozițiilor temporare de 
pictură, sculptură și 
artizanat. La capătul 
unei scări largi, stră
juită de chipul Iul 
Burebista rex Daciae, 
executată în culori 
pastelate, pe o tapise
rie te intîmpină Dom
nul Tudor, cu priviri
le lui de oțel, amintind 
tuturor veacurilor că 
„Patria este poporul, 
iar nu tagma jefuito
rilor". Față în față, 
dioramele trecut-pre- 
zent în dialog perfec
tează excursia vizita
torilor prin veacurile 
de existență ale aces
tui meleag, care s-a 
înălțat in ultimele 
două decenii la o în
semnătate națională 
fără precedent. Anfi- 
lada sălilor muzeului 
te poartă din neolitic 
pînă în zilele noastre, 
demonstrîndu-ți că și
rul generațiilor succe
sive, ale căror urme 
stau mărturie, au avut 
deasupra același cer 
sprijinit pe vîrful se
meț al Parîngului și 
au ascultat același 'doi
nit al Jiului, în unda 
căruia li s-au oglindit 
chipurile, ca și gorje- 
nilor de azi.

Fibula tracică, veche 
de aproape patru mi
lenii, topoare din epo
ca de bronz, dezgropa
te la Bărbătești, statu
ete de lut ars cu orna
mente pe care costu
mul gorjenesc Ie păs
trează și acum, rîșni- 
țele de la Schela Gor
jului, gramineele car

bonizate, uneltele de 
pescuit, bucăți de chir
pici și lemne pietrifi
cate, care au făcut 
parte din locuințele de 
la Țicleni, sînt tot a- 
titea exponate, tulbu
rătoare prin elocventa 
lor mărturie despre 
dăinuirea necurmată 
pe aceste locuri a unui 
popor statornic și mun
citor, inventiv, însetat 
de frumusețe, pe care 
o și creează din cele 
mai vechi timpuri.

...Iată un plug vechi 
de două sute de ani, 
gata să intre în braz
dă, provenind de la 
Bărbătești, reproduce
re identică a celui de 
pe Columna Traiană 
din Forumul Romei, 
in fotografie pe pere
tele vecin, dovadă că 
de-a lungul unui mile
niu și jumătate local
nicii și-au continuat 
îndeletnicirile lor paș
nice cu aceleași unel
te ai căror meșteri 
erau ei înșiși, rezistînd 
tuturor vifornițelor is
toriei. Te oprești în 
fața unei uși impresio
nante, cioplită din 
trunchiul unui singur 
copac multisecular, 
tentat s-o deschizi ca , 
să întîlnești pe cei din 
vremea bîntuită de in
vaziile care au trecut 
ca puhoaiele primăve
rilor peste pămintul 
pașnic al patriei noas
tre și peste sufletul a- 
cestui popor neclintit 
din rosturile lui.

...Și vremea a vre- 
muit. Pe panouri se 
răsfiră cu strălucire și 
autenticitate chipurile, 
obiectele și ideile-că- 
lăuză ale marilor pa- 
trioti participant! la 
Revoluția din 1848, ale 
Unirii din 1859, Cuza 
și Mihail Kogălnicea- 
nu, Alecsandri, C. Ne
gri, și masele populare 
ale căror inimi au bă
tut la unison în am
bele Principate româ
ne, Războiul pentru 
independență cu eroii
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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EXAMENUL HOTĂRÎTOR

! DIVERS;
I
I

I

Creator 
de frumuseți

Frumuseți incrustate în lemn. I 
Cu dalta. Cu talent. Cu pasiune.

Frumuseți create de Andrei I 
Maier din Baia Mare. El scuip- | 
tează in lemn scene revelatoare 
din munca și viața oamenilor, ■ 
chipurile acestora. Apartamentul I 
său de pe strada Ciocanului a • 
devenit o veritabilă expoziție in 
care iși dau intilnire sculpturi I 
despre momente înălțătoare din | 
istoria patriei lingă originalele 
porți maramureșene de stejar. ■ 
portretul Nadiei Comăneci și al I 
legendarului Pintea Viteazul 1 
alături de -frații Petreuș și de . 
oamenii pădurilor. Așa cum este I 
și această lucrare din imagine. •

Bucuros de oaspeții care-i trec 
• pragul, pensionarul-artist se 

bucură de bucuria lor.

’ Mori șea
I din gradina
I Pensionarul Emil Giușcă din 

Delenii Vasluiului trebăluiește 
cit e ziulica de mare prin gos
podărie. După ce fiecare palmă 

Ide pămint a cultivat-o cu pomi 
fructiferi, viță de vie, legume și 
zarzavaturi, s-a uitat roată și 

Is-a intrebat : „Ce se mai poate 
planta in grădină?". Și a „plan
tat" această morișcă de vint,

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

pe care singur și-a meșterit-o 
din materiale refolosibile. Vă- 
zind isprava viatului pus la 
lucru, care-i asigură energia 
electrică in toată gospodăria, 
alți săteni și chiar o asociație 
economică intercooperatistă s-au 
adresat meșterului să le facă și 
lor astfel de moriștî. Deocamda
tă, el vrea să facă o morișcă și 
mai și. care să-l ajute la irigarea 
grădinii.

Deocamdată,

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

I
Icuminți

Este prima imagine prin care 
Muta și Romică ies „la vedere"

I
I
I
I
I
I
I
I
I

pentru cititorii rubricii noastre. 
Piuă acum i-au răsfățat cu 
ghidușiile lor numai pe copiii 
din Călărași. Veniți pe lume, cu 
citeva luni in urmă, la grădina 
zoologică din localitate, cei doi 
pui de lei — Mina și Romică — 
se dovedesc teribil de ascultă
tori fată de mama lor. leoaica 
Luci, așa cum și micuții vizita
tori iși ascultă mămicile cind a- 
cestea le spun : „Dacă ești cu
minte, mergem să-i vedem pe 
Mina și Romică". Sau : „Dacă te 
culci după masă. te duc să-i 
vezi pe cei mai frumoși pui 
de lei".

Lămîi de Udești
O adevărată grădină de flori 

a devenit locuința lui Vasile 
Barciuc, din comuna Udești, ju
dețul Suceava. Numeroșii oas
peți care-i trec pragul nu știu 
ce să admire mai intii. Punctul 
de mare atracție il constituie un 
lămii. Deși incă mic, in acest an 
lămiiul l-a răsplătit pe gospodar 
cu citeva kilograme de fructe. 
Dar — după cum se observă in 
imaginea surprinsă pe peliculă 
de Ion Mlndrescu — lămiiul

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

dovedește deosebit de generos 
cu cel care-l crește și-l îngri
jește de cind era un... simbure : 
nici nu s-a terminat bine primul 
cules, că a și dat din nou in 
floare !

Rubrică realizată de
Petre POPA

I
I
I

și corespondenții „ScinteiT^j

Cîndva, Caragiale a fost intrebat 
de ce nu ies mai mulți actori talen- 
tați de la Conservator. El a dat un 
răspuns memorabil : „Pentru că nu 
intră mai mulți tineri talentați in pri
mul an de studii". Opinia exprimată 
de marele nostru scriitor a fost con
firmată și reconfirmată de nenumă
rate ori în răstimpul care a trecut de 
atunci. Este, dealtfel, clar că intr-o 
facultate, oricit de perfecționat ar fi 
procesul instructiv-educativ, oricit de 
valoros ar fi corpul profesoral, nu 
vor putea fi formați specialiștii cu 
înaltă calificare pe care societatea ii 
așteaptă dacă nu sînt atrași, din li
cee, tineri temeinic pregătiți, cu pa
siune pentru profesia aleasă, capabili 
să se adapteze repede specificului 
muncii universitare.

Uneori insă, facultățile optează 
pentru o poziție „de așteptare", 
nu se implică în alegerea dru
mului în viată de către absolven
ții liceelor. Si nu întreprind nici 
un fel de acțiuni pentru a atrage, 
între candidații la concursul de ad
mitere, tineri pe care ar dori să-i 
aibă studenți. Rezultatele nesatisfă
cătoare nu întîrzie prea mult atunci 
cind soluționarea problemelor pri
vind admiterea intr-p facultate este 
lăsată la voia întîmpiării. Institutul 
de petrol și gaze din Ploiești a gus
tat din această „cupă amară". A fost 
o lecție aspră, din care a desprins 
învățămintele necesare.

Aici, in acest renumit institut, de 
unde au ieșit zeci de promoții de in
gineri ce au contribuit în mod deter
minant la consolidarea faimei in
dustriei petroliere românești, au fost 
înregistrate, in urmă cu doi ani, mal 
multe rezultate mediocre și subme
diocre la învățătură. Devenise, mai 
ales la examenele din anul I, îngri
jorător de mare atît numărul notelor 
sub 7, cit și al restanțelor. Această 
situație neobișnuită a determinat in
tervenția comitetului județean de 
partid. A fost făcută o riguroasă 
analiză a procesului instructiv-edu
cativ din institut ; totodată, a fost 
analizată activitatea organizatorică 
și politico-educativă desfășurată la 
nivelul institutului și în fiecare fa
cultate. Ce s-a constatat ? Să reca
pitulăm principalele date reliefate cu 
acest prilej : cota valorii cadrelor 
didactice — foarte înaltă ; laboratoa
rele — ultramoderne ; calitatea cursu
rilor — bună; climatul de muncă — 
optim. Mai mult, au fost bine apre
ciate acțiunile inițiate de către orga
nizația de partid, numeroasele acti
vități menite să contribuie la întări
rea disciplinei la dezvoltarea unei 
atitudini înaintate față de muncă,

față de pregătirea profesională în 
rindul cadrelor didactice și studenți
lor.

Așadar, o situație paradoxală. Pe 
de o parte existau toate condițiile 
pentru ca ștacheta pregătirii profe
sionale să fie ridicată foarte sus. Pe 
de altă parte, rezultatele obținute in
dicau o coborîre a respectivei șta
chete. De unde provenea această dis
cordanță ?

— A fost neglijată buna pregătire 
a concursului de admitere. Unele 
tendințe erau considerate fatale. Se 
privea cu resemnare cum cei mai 
buni dintre absolvenții liceelor din 
județul Prahova se îndreptau către

O inițiativă a Comitetului 
județean de partid Pra
hova care a determinat o 
necesară schimbare de 
optică privind admiterea 
în Institutul de petrol și 

gaze din Ploiești

specialități eu nume sonore — elec
tronică, automatică, mecanică fină, 
construcții aerospatiale ; cum absol
venții liceelor de petrol din țară op
tau pentru alte institute de învăță- 
mînt superior, în nenumărate cazuri 
motivul fiind atracția marilor centre 
universitare. Și în timp ce, în facul
tățile mai sus-amintite, se prezen
tau la concursul de admitere cîte
4— 5 candidați pe un loc, deseori și 
mai mulți, la Ploiești se manifesta 
îngrijorarea că nu vor putea fi ocu
pate toate locurile. Era firesc, în a- 
ceste condiții, ca multi dintre cei ce 
deveneau studenți să nu facă față 
exigențelor muncii universitare.

Sublinierea aparține secretarului 
cu probleme de propagandă al Comi
tetului județean Prahova al P.C.R., 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu. Ce 
era de făcut ? Biroul comitetului ju
dețean de partid a inițiat mai întîi o 
consfătuire la care au fost invitați 
directorii și secretarii comitetelor de 
partid din liceele de petrol din tară.
5- a desprins o primă concluzie : 
aceea că institutul era foarte puțin 
cunoscut de către elevii acestor li
cee. O altă consfătuire a fost orga
nizată eu factorii de răspundere din 
liceele județului Prahova. Si s-a 
desprins cea de-a doua concluzie : că 
intre institut și aceste licee exista o 
slabă colaborată ; că elevii din Plo

iești și din alte localități ale jude
țului cunoșteau tot felul de amănun
te despre facultățile din marile cen
tre industriale, dar nu știau mai 
nimic despre condițiile de pregătire 
din Institutul de petrol șl gaze și 
despre profesia de petrolist. A fost 
elaborat apoi un program de măsuri 
menit să situeze organizația de par
tid și conducerea pe o poziție activă 
atît față de elevii liceelor de petrol, 
cit și față de cei ai liceelor din ju
dețul Prahova.

S-a impus o nouă concepție despre 
concursul de admitere in invățămin- 
tul superior : aceea că el se desfă
șoară vara, dar pregătirile incep din 
toamnă, odată cu deschiderea anu
lui universitar. Rectorul institutului, 
secretarul comitetului de partid, nu
meroși profesori ne-au vorbit pe 
larg despre faptul că poartă acum 
un dialog continuu cu elevii liceelor 
de petrol și ai liceelor din Prahova. 
„Un dialog rodnic, care are o pro
nunțată înrîurire asupra elevilor 
noștri" a precizat directorul liceului 
„Mihai Viteazul" din Ploiești.

Da, meseria de petrolist este grea. 
Trebuie să ai pasiunea descoperito
rului ca să veghezi, pe ger, pe viscol, 
pe ploaie, pe arșiță, drumul „auru
lui negru". Dar dacă în vara anului 
1978 au fost organizate la Institutul 
de petrol și gaze din Ploiești patru 
concursuri de admitere pentru com
pletarea tuturor locurilor, cauza n-o 
constituie faptul că tinerii ocolesc 
„profesiile grele", cum începuse să 
se creadă aici. Adevărata cauză s-a 
dovedit a fi poziția „de așteptare" 
pentru care institutul a fost aspru 
criticat de către comitetul județean 
de partid. Schimbarea opticii, orga
nizarea unor sesiuni științifice în co
laborare cu liceele, a unor acțiuni 
politico-educative comune, intîlnirile 
tuturor profesorilor cu mii și mii de 
elevi, într-un dialog deschis despre 
profesie, despre viitor, au contribuit 
la modificarea radicală a situației. Și 
iată că în vara anului trecut peste 
2 800 de tineri au candidat pentru 
cele 1 100 de locuri scoase la con
curs.

De citeva zile s-a Încheiat concur
sul de admitere — ediția 1981. Deși 
fată de anul trecut numărul locurilor 
a rămas același, numărul candidați- 
lor a crescut. Au fost asigurate con
diții pentru o bună selecție, așa in
cit la Institutul de petrol si gaze 
din Ploiești să fie admiși în exclu
sivitate tineri în stare să devină foar
te buni ingineri petroliști.

Adrian VASILESCU

----- ZIUA MARINEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA-----
Destoinici, așa cum cere țara, cum 
cere comandantul nostru suprem

La 2 august 1981 sărbă
torim Ziua marinei Re
publicii Socialiste Româ
nia, în semn de cinstire 
a tradițiilor eroice ale 
înaintașilor, a muncii ne
obosite și devotate pe 
care o desfășoară echipa
jele navelor noastre mi
litare și civile, proiectanții 
și constructorii de nave, 
lucrătorii portuari.

Marina română a cunos
cut în anii socialismului 
cea mai rodnică afirmare, 
cu deosebire în ultimii 16 
ani, de cind în fruntea 
partidului și sfatului se 
^flă cel mai strălucit 
bărbat al națiunii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Străvechile așezări dună
rene Orșova. Drobeta- 
Turnu Severin, Oltenița, 
Giurgiu, Brăila. Galați și 
Tulcea, ca și porțile de la 
mare ale țării — Con
stanța. Mangalia și Sulina 
— au renăscut, devenind 
porturi înfloritoare și pu
ternice șantiere pentru 
reparații și construcții de 
nave. „Constituie o tnîn- 
drie — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ma
rea adunare populară din 
municipiul Constanța din 
17 iulie a.c. — faptul că 
puternice nave de pînă 
Ia 150 000 tone cutreieră 
mările și oceanele atit sub 
pavilionul românesc, dar 
și sub alte pavilioane, ale 
țărilor unde au fost ex
portate...". România pro
duce deci nave la ni
vel mondial!

Grija partidului și statu
lui nostru pentru dezvol
tarea și modernizarea pa
trimoniului și transportu
rilor navale iși găsește 
expresia și în făurirea 
Canalului Dunăre—Marea 
Neagră, ca și în noile a- 
menajări portuare la mare 
si la fluviu, crearea plat
formelor marine de forai, 
în promovarea cercetării 
științifice a mării, în mo

dernizarea flotei maritime, 
fluviale și de pescuit.

De ziua marinarilor un 
demn raport prezintă os
tașii care veghează la ho
tarele albastre ale țării: 
perfectionarea pregătirii 
de luptă și politice și de 
specialitate, îndeplinirea 
misiunilor încredințate în 
acest an de instrucție. în
tărirea ordinii și discipli
nei. ridicarea capacită-

nic, loan Zugravu s-au 
obtinut rezultate foarte 
bune la exerciții și apli
cații. Numărul specialiș
tilor de clasă, cadre și 
militari in termen se a- 
propie de 90 la sută, iar 
titlurile măiestriei ostă
șești și marinărești — 
MILITAR DE FRUNTE. 
POST. UNITATE DE 
LUPTA și NAVA DE 
FRUNTE — sint în con

ții combative a unități
lor de nave, dinamizarea 
creației științifice și teh
nice. orientată spre im- 
bunătățirea înzestrării 
marinei. La acest ultim 
capitol, două informații 
semnificative privind ca
pacitatea inventatorilor și 
inovatorilor din marină: 
60 de lucrări înregistrate 
anul trecut, 50 propuse 
numai în primul semestru 
al acestui an, autorii fiind 
ofițerii ingineri Daniel 
Barbu, Teofil Pop, Ștefap. 
Bărbărie. Aureliu Manda, 
Constantin Rusu și cola
boratorii lor. Urmînd ne
abătut direcțiile de efort 
stabilite de Directiva co
mandantului suprem, in 
unitățile in care muncesc 
ofițerii Ilie Ștefan, Ion 
Boian, Nicolae Ion, Nico
lae Moisuc, Andrei Mel-

tinuă creștere. Tragerile 
cu artileria de la bordul 
navelor, lansările de ra
chete, de mine, de bombe 
antisubmarine și de drăgi 
au fost apreciate cu califi
cative superioare, mari
narii militari demonstrind 
că știu să folosească ar
mamentul cu maximum de 
randament.

în viața fiecărui echi
paj, comuniștii acționează, 
prin cuvint și faptă exem
plare, mobilizînd efecti
vele, însuflețindu-le. pro- 
movind noua calitate în 
toate domeniile. Echipajul 
comandat de căpitanul-lo- 
cotenent Fănică Negrea 
oferă argumente trainice 
în această privință: toți 
marinarii au cucerit titlul 
MILITAR DE FRUNTE, 
toți radiotelegrafiștii au 
devenit specialiști de

clasă, misiunile au fost 
îndeplinite integral, tehni
ca și aparatura au func
ționat ireproșabil, starea 
și practica disciplinară la 
bord sint așa cum trebuie 
să fie. Fiecare la postul 
lui de luptă știe ce are 
de făcut și acționează 
prompt, corect, eficient 
— ca tînărul locotenent 
Nicolae Stafie și maistrul 
militar Ion Iliuță, care 
răspund de „inima" na
vei — propulsoarele — și 
ca maistrul militar Marin 
Teodorescu, specialist in 
electronica bordului, de 
peste zece ani asigurind 
funcționarea fără cusur a 
stațiilor de radiolocație.

Orientările și indicațiile 
date de comandantul su
prem al forțelor armate 
cu ocazia recentei vizite 
reprezintă un cutezător 
program de acțiune, pen
tru înfăptuirea căruia este 
angajat întregul echipaj, 
de la soldat la comandant, 
apropiindu-se deja de În
deplinirea primului o- 
biectiv: recunoașterea noii 
calități dobindite în ac
tualul an de instrucție, a- 
testată prin titlul NAVA 
DE FRUNTE.

Onorați de grija perma
nentă a partidului, mari
narii militari continuă cu 
abnegație complexul pro
ces prin care planul pre
gătirii de luptă, politice și 
de specialitate devine zi 
de zi realitate trainică, în 
conne-are cu subunități și 
unități din alte genuri de 
arme, cu alte formațiuni 
de luptă popular^ din zona 
de responsabilitate a ma
rinei. De ziua lor, ei 
își reafirmă devotamentul 
nețărmurit față de patrie, 
partid și popor, angaja
mentul de a-și îndeplini 
in orice moment datoria 
de onoare.
Căpitan-Iocoîenent 
Die MANOIE

Opinia publică își spune 
cuvîntul și acționează

(Urmare din pag. I)
— cum se spune — în voce a opiniei 
publice.

Cine sînt aceia care s-au făcut pur
tătorii de cuvint ai opiniei cetățe
nești ? în cazul de față, ajutorul dat 
la timp, de la om la om, a fost mai 
eficient, mai sistematic, centru 
eă a constituit un fel de... sar
cină obștească. Cei care s-au auto- 
,învestit cu această delicată răspun
dere sint membrii organizației demo
crației și unității socialiste din car
tier. Dealtfel, tovarășul Marin Opres- 
cu este însuși președintele acestei or
ganizații.

O asemenea acțiune este semnifi
cativă prin faptul eă se înscrie intr-o 
arie mai largă de preocupări și acti
vități educative, pe care le organizea
ză Frontul Democrației și Unității So
cialiste. organizațiile democrației și 
unității socialiste. Pe aceste coordo
nate și într-un asemenea spirit se in
tenționează să se confere cartierului, 
prin antrenarea nemijlocită a cetățe
nilor. un substanțial rol de educator 
colectiv, menit să promoveze nor
mele de comportare civilizată, res
pectarea drepturilor și obligațiilor ce
tățenești. Tovarășa Aneta Diaconu, 
președinta Consiliului F.D.U.S. din 
sectorul 5, ne cita existența mai 
multor forme de influențare obșteas
că. Am reținut activitățile inițiate de 
O.D.U.S. pentru identificarea elemen
telor ce vor să trăiască fără muncă 
sau certate cu regulile de conviețuire 
socială. Se poartă dialoguri cu aceș
tia, sint abordate și soluționate ca
zuri ca acela al lăcătușului I. G. 
Se mai poate remarca legătura per
manentă de colaborare stabilită în
tre mai multe organizații ale demo
crației și unității socialiste din sector 
și instituții de larg Interes, ea 
I.C.R.A.L., I.D.E.B., I.S.B. etc., ur
mărind instaurarea unei discipline li
ber consimțite în respectarea obli
gațiilor gospodărești.

Este un început bun, dar încă timid. 
Preocuparea de a contribui Ia forma
rea conștiinței cetățenești nu se poa
te limita la -acțiuni sporadice. Ea tre
buie să devină un obiectiv permanent 
și generalizat. Cu alte cuvinte, încu
rajarea unei atitudini colective in
transigente, de respingere a oricăror

încălcări sau lezări ale normelor de 
conviețuire socială poate să devină o 
stavilă în calea celor care iși mai asu
mă riscul de a se confrunta cu opi
nia publică.

Faptele arată că organizațiile de
mocrației și unității socialiste din 
cartiere pot să îndeplinească un im
portant rol pe planul asanării social
morale. Dar tocmai pentru că acest 
gen dp acțivitate este la» început, de 
drum, ne permitem să stăruim asu
pra Iul. Discutind cu mai mulți pre
ședinți și membri ai unor organizații 
ale democrației și unității socialiste, 
am reținut că munca desfășurată in 
această direcție presupune și efortul 
pentru depășirea unor reticențe ce 
decurg din însuși modul de a gîndi 
al unora dintre cei chemați la acțiu
ne. Unii se consideră prea virstnici, 
dar senectutea, după cum se știe, im
pune respect și presupune experiență, 
înțelepciune. Altora li se pare că e 
vorba ’de un deranj in plus, cind în 
fapt sint solicitați să nu rămină in
diferenți, să ia atitudine într-un caz 
sau altul care, oricînd, îi poate vexa 
în mod direct, E adevărat că, une
ori, cei cărora li se adresează sînt 
recalcitranți, nu-i întîmpină cu flori. 
Dar satisfacția reușitei nu merită 
oare înfruntarea acestui „risc" ? Unii 
gindesc că această activitate ar tre
bui lăsată exclusiv in seama organe
lor de ordine, uitînd, desigur, că 
O.D.U.S., ca largă organizație de 
masă, revoluționar-patriotică, are în
tre principalele sale meniri și pe a- 
ceea de a modela și forma conștiințe. 
Cum bine spunea tovarășul Vasile 
Croitorii, președintele O.D.U.S. nr. 35 
din cartierul Ferentari. ..Important 
este să se găsească în fiecare caz în 
parte drumul cel mai direct spre 
mintea și inima omului, să se acțio
neze cu răbdare .și perseverență, pen
tru a-1 readuce in cadrul colectivității 
ca membru demn, responsabil. Și a- 
ceasta depinde. în mare măsură, de 
climatul de exigență civică, de forța 
opiniei publice pe care vom ști să le 
creăm și să le întreținem".

Iar dacă „nu știm — îndrăznim a 
sintetiza noi opiniile interlocutorilor 
— atunci să învățăm". Recuperarea 
unor oameni, purificarea climatului 
moral de care beneficiem merită 
acest efort.

Vedere o noilor construcții de locuințe din cartierul Mînăștur - Cluj-Napoca

Litoralul nostru, prin particularitățile lui specifice de climă, așezare 
geografică, relief, compoziția apei mării, ghiolul cu nămolurile terapeutice 
oferă un eomplex de factori naturali unic. Observații, studii și cercetări 
întreprinse de-a lungul cîtorva decenii s-au concretizat în recomandări 
fundamentate științific privind rolul curei heliomarine în prevenirea și 
tratamentul unor boli. Ai. solicitat, în acest sens, tovarășei dr. SUZANA 
BELC, șefa stațiunii Eforie Nord, citeva sfaturi utile in sezonul de vară.

— In mod cert cura heliomarină 
este necesară oamenilor sănătoși, în 
special copiilor, ca și celor ce au 
afecțiuni reumatismale ori ale pielii 
(psoriazis, ichtioze, lichenul pie
lii etc.), afecțiuni posttraumatice, 
pentru efectuarea de tratamente de 
refacere in vederea recuperării după 
fracturi, pentru redobindirea unor 
funcții pierdute. Rezultate foarte 
bune s-au obținut și în cazul afec
țiunilor respiratorii de tipul astmului 
Si bronșitelor.

Una dintre\ particularitățile curei 
heliomarine —* prin alternanța expu
nerii la soare cu băile în mare — 
constă in aceea că ea contribuie la 
creșterea rezistenței organismului ; 
astfel, după 10—12 zile de cură, căile 
respiratorii ale copiilor devin mai pu
țin vulnerabile la boli acute. Expu
nerea la soare favorizează, totodată, 
sinteza vitaminei D în organism ; 
sint numeroase studiile și observa
țiile care au demonstrat că formele 
de rahitism apar mai rar la copiii 
născuți primăvara și vara, deci în 
sezoanele cînd au beneficiat mai mult 
de soare.

— Cu ce trebuie să înceapă, de 
fapt, o cură și care este prima re
comandare pe care doriți să o faceți 
celor interesați ?

— Orice fel de cură, inclusiv cea 
heliomarină, trebuie să fie precedată 
de o recomandare medicală, fie că

este vorba de odihnă sau de trata
ment. în funcție de starea sănătății 
fiecăruia, medicul va indica stațiu
nea și perioada cea mai favorabilă a

persoană pentru a efectua corect cura 
heliomarină. ?

— Efectul stimulator al curei este 
mai puternic dacă expunerea la soa
re (helioterapia) alternează cu tala- 
soterapia (băi repetate și inot de du
rată , scurtă in apă mării). Prin ast
fel de repetări se realizează antre
narea funcțiilor de termoijeglare și 
activarea circulației singelui. Con
trastele dintre temperatura aerului 
cald și temperatura apei determină

OMUL Șl VIATA RAȚIONALĂ

Cura de sănătate pe litoral
anului pentru ca organismul să be
neficieze de toți factorii naturali și 
terapeutici. Oamenii suferinzi și 
persoanele în vîrstă au nevoie de un 
climat mai blind, deci de o cură la 
Începutul și sfirșitul sezonului es
tival.

Cura heliomarină poate decurge 
normal cind este precedată de pre
gătirea atentă a organismului : ex
puneri la soare la ștrand, in natură, 
pe terase pentru prevenirea unor ac
cidente (eritemul sau inroșirea 
pielii, arsuri ori depigmentări ale 
acesteia, activarea unor boli de 
piele etc.).

— Cum trebuie să procedeze o

activarea circulației periferice a sîn- 
gelui, influențează favorabil funcțiile 
inimii și respirația. Marea agitată, 
valurile acționează ca un masaj pu
ternic asupra pielii și întregii muscu
laturi. Atenție, însă : expunerile la 
soare trebuie să se facă în mod gra
dat, în funcție și de pregătirea sau 
„bronzarea" fiecăruia. La început 
sînt suficiente 5—10 minute pe ffo
care parte a corpului, apoi se poate 
ajunge — desigur, progresiv — Ia 
expuneri de 2—4 ore. Copiii și per
soanele in vîrstă nu trebuie să stea 
la soare mai mult de 1—2 ore pe zi. 
Există persoane care, dorind să de
vină cit mai „bronzate", stau foarte 
mult timp la soare. Aceste persoane

nu cunosc că astfel de abuzuri de
clanșează afecțiuni ale pielii, agra
vează unele suferințe, provoacă obo- 
se’ală. In timpul plajei capul trebuie 
să fie acoperit cd o pălărie de soare, 
protejîndu-1 de razele fierbinți. Este 
indicat ca băile de mare să fie bine 
dozate, ținîndu-se seama de tempe
ratura apei, de condițiile meteorolo
gice (intensitatea vîntului, forța va
lurilor etc.). în genere, băile de mare 
trebuie făcute cu 1—2 ore înainte de 
mese, în reprize scurte, cu pauze de 
însorire pe plajă, evitîndu-se însă 
orele de amiază, cind razele solare 
foarte puternice pot provoca insolații.

O alimentație rațională, evitarea. 
consumului abuziv de alcool, odihna 
activă, plimbările pe faleza bogată în 
aerosoli sint componente indispensa
bile curei de sănătate.

— Lacul Techirghiol conferă lito
ralului un plus de atractivitate și 
este unic prin proprietățile terapeu
tice. In ce constă valoarea lui ? kt-

— Nămoloterapia, care constă 
ungerea corpului cu nămol terapeup 
tic din lac, poate fi practicată nu nu
mai Ia Techirghiol, ci și in alte lo
calități cu ape similare. Procedura 
constă in ungerea corpului cu un strat 
subțire de nămol, după încălzire la 
soare, pe plajă. Apoi, nămolul uscat 
pe corp este îndepărtat prin baia de 
ghiol. In fiecare an sosesc pe litoral 
oameni care nu cu mult timp in urmă 
erau pacienți. După citeva cure ei 
revin sănătoși pe litoral pentru re
facerea vigorii organismului, pentru 
menținerea unui tonus fizic și inte
lectual ridicat.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

Calitatea de tata
Isofache Victor a introdus recurs împo

triva hotăririi prin care s-a pronunțat di
vorțul. Motivul recursului : greșit ambii 
copii au fost încredințați mamei, pină atunci 
nevasta sa, să se dea în grija mamei fata, 
in vîrstă de 10 ani, iar băiatul, in virstă de 
8 ani, să i se încredințeze lui.

S-ar părea ,că nu e nimic deosebit In a- 
ceastă cerere. S-ar putea crede că senti
mentele părintești, regretul pentru despăr
țirea de fiu reprezintă motivul revendicării 
copilului și in acest caz. Dar nu e așa. Indi
ferent de suportul sentimental al pretenției 
formulate, putem spune că o cerere mai 
aberantă, mai iresponsabilă, • mai primej
dioasă pentru educația unui minor de mult 
n-am intilnit în instanțe.

Desfacerea căsătoriei a fost pronunțată, 
fără nici o șovăială, din vina soțului pirît. 
Probele administrate in timpul procesului 
au confirmat in întregime motivele invocate 
Ia introducerea acțiunii :

„Sint amar de ani de cind îndur o viată 
de chin. Soțul meu mă obligă să-i fiu slugă 
și soție, trindăvind nestingherit, ducînd o 
viață de bețiv și întreținut. înseși autorită
țile s-au sesizat și au luat măsuri împotriva 
lui. fiind condamnat la 6 luni închisoare 
contravențională în vara anului trecut. 
După liberare a continuat să stea fără ser
viciu. Bea in fiecare zi, la orice oră din zi 
sau noapte, acasă sau in alte părți, starea 
de ebrietate fiind la el ceva permanent. Bea 
banii lui dacă avea, bea de la alții, lua for
țat banii mei și-i bea, a vîndut lucruri din

casă printre care și frigiderul ea să bea. Mă 
lovea fără vreun motiv, mă lovea dacă-i 
spuneam să-și ia serviciu pentru că singură 
nu mai răzbeam, mă lovea dacă-i spuneam 
să nu mai bea".

Acesta e „omul" care a cerut să-i fie 
încredințat spre creștere și educare un copil, 
întrebările se nasc de la sine. De ce să-i 
fie dat in grijă ? Să-1 învețe, ce ? Să-1 edu
ce. cum ? Și. mai ales, cind ? Pentru că am 
omis un amănunt. Cererea de recurs a fost 
expediată... din penitenciar. Unde insul 
care-și invocă prerogativele de tată ispă
șește o nouă condamnare.

Ce obicei, 
s-arunci cu banii!
Georgescu Cristina Sarmiza a comis un 

gest incorect și stupid. Fără să fi avut un 
interes presant, a încercat să mituiască un 
milițian. S-ar putea spune că a făcut-o doar 
așa... din generozitate. Sau, poate, din do
rința de senzații tari.

Sarmizei ii intrase in cap ideea să obțină 
permis de conducere. N-avea mașină și nici 
de gînd să-și cumpere. O interesa legitima
ția roz-bombon ca atare, să fie in rind cu 
lumea. La urma urmei, era treaba ei. 
Eșuase Ia o primă încercare, dar. a doua 
oară, totul decurgea aproape normal și se 
contura perspectiva reușitei.

— Am săvirșit fapta pur și simplu din 
prosti/:. Comisesem vreo două greșeli în 
timpul testului pe traseu, dar erau minore

și. probabil, fără gestul nesăbuit pe care 
l-am făcut, aș fi luat examenul.

Gestul de a ține volanul numai cu o mină 
întărea părerea bună a examinatorului, dar 
gestul de a i se azvîrli, eu cealaltă mină, 
un plic cu bancnote, l-a șocat puternic pe 
plutonierul adjutant Colceriu Vasilică. Fă- 
cînd fețe-fețe, i-a spus : „Pe mine nu mă 
cumperi". Și i-a dat plicul inapoi. Candidata 
însă — nimic.,, perseverentă nevoie mare. 
Iar a ținut volanul numai cu o mină și iar 
a aruncat plicul pe genunchii subofițerului. 
Oprind testul și ducindu-se cu corupătoarea 
la locul de parcare, milițianul era atit de 
indignat incit primul martor ieșit în cale. 
Doehiu Constantin, declara : „Era atît de 
nervos, incit mie mi-a venit să-i arunc 
vorbe grele persoanei aceleia. M-am abținut 
în ultima clipă, gîndindu-mă că e femeie".

Ce obicei bizar I Să arunci cu banii, și la 
propriu, și la figurat! Ce exaltare financiară 
greu de înțeles ! Doar erau bani munciți, 
nu ? G.C.S. are o pregătire, și incă respec
tabilă. Este dentiStă la dispensarul din Goș- 
tinari. Să trudești pentru bani ca după a- 
ceea să arunci cu ei I De unde oare această 
ușurință ?

Mai ceva 
ca detectivii

Știa că stăpînul locuinței nu-i acasă. Doar 
fusese cu el să pețească o femeie din Că- 
peni. Candidata n-a plăcut candidatului la 
însurătoare și Iosif H. și-a continuat dru

mul de la Căpeni la Brașov. Dacă n-a făcut 
rost de nevastă, măcar să cumpere o vacă, 
însoțitorul lui, Pet» lanoș, s-a întors in co
mună, in Bățani. S-a întors pe mai multe 
cărări, dar nu ca să deruteze vreun inamic, 
ci pentru că celebraseră prea mult tenta
tiva matrimonială.

în fața casei pe care-o știa pustie, a sim
țit cum i se face un dor năprasnic de prie
tenul lui, plecat fie după însurătoare, fie 
după cumpărături, oricum cu bani. N-a mai 
rezistat și i-a spart ușa. Ce recunoaște el 
că a furat ? „Un litru de vodcă, 1/2 litru 
lipici prenadez, o pijama și o cutie de zahăr 
cubic". Abia s-a furișat cu prada in birlog 
că S-a și auzit dulăul asmuțindu-se spre 
poartă. „Dacă m-a văzut cineva ? Dacă am 
fost urmărit ?“. Febril, a pitit bunurile pe 
unde-a apucat : din toate, mai compromiță
toare i s-a părut cutia cu zahăr. A deșertat 
cuburile și-a aruncat ambalajul de carton 
în foc.

Nu era nimeni Ia poartă. Nu fusese urmă
rit. Privind contemplativ jocul flăcărilor, 
i s-a părut că le vede mistuind și citeva 
hirtii albastre.

— Să fi fost patru-cinci bucăți, de cîte-o 
sută...

Păgubașul a reclamat ca pagubă bani nu
merar 17 500 lei. S-au făcut dovezi și s-a 
stabilit că Iosif H. putea avea, intr-adevăr, 
17 500 de lei in casă. Depusese in ultima 
perioadă o intensă activitate de... speculant. 
Cumpăra din Maramureș „drujbe" ■ (ferăs- 
traie cu motor) și le revindea în comună- 
Le lua cu trei mii. le revindea cu șapte, le 
lua cu șapte mii. le revindea cu zece, la 
libera invoială.

Activitatea lui nu scăpase neobservată ce
lor în drept. Cu citeva zile înainte chiar i se

făcuse o percheziție domiciliară. S-au găsit 
înscrisuri, s-au găsit alte probe, dar bani nu 
s-au găsit. Banii i-a descoperit, cu s-au 
fără voie, Peti lanoș, hoțul. în stare de 
ebrietate. Mai ceva ca un detectiv.

Din caietul 
grefierului

„Scumpa și neprețuita mea Steluța ! Ime
diat de la post-restant am trecut pe la ma
gazinul -Vinătorul- unde am văzut că au 
salam de cerb, cirnați de mistreț sau căpri
oară, inclusiv pastrama de căprioară. De 
asemeni, am promisiune pentru s.lim de 
vară. Fetița mea scumpă — totul depinde 
de șansa pe care o voi avea de a mă in- 
tilni cu Jenicuț. Dacă va sosi soțul tău. va 
fi foarte problematic, dacă nu chiar impo
sibil".

(Din probele scrise ale divorțului nr. 
8789/79, Judecătoria sectorului 3).

„Am introdus mina in geantă printre pi
cioarele altui călător din fața mea. Călătoa
rea cu geanta m-a plesnit cu palma pe cap 
spunindu-mi : -Hoțule. de ce bagi mina in 
geantă ?». Eu am încercat pe moment să-i 
explic că am vrut să caut bara de susți
nere".

(Din declarația scrisă cu mina lui de 
inculpatul Bile Daniel).

Sergiu ANDON
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GRIUL IN MAGAZII, PAIELE STRiNSE 

Șl DEPOZITATE CU GRIJĂ GOSPODĂREASCĂ!

Acum toate forțele sînt prezente în cîmp
O săptămână încheiată, în județul Sălaj a 

plouat, în unele zone cu ploi intermitente, 
combinele au intrat în lan cite două-trei ore 
pe zi. Dar în zona de sub Meseș nu s-a pu
tut recolta de luni pină sîmbătă, bobul fiind 
ud, iar terenul moale. La Direcția agricolă 
a județului Sălaj, sîmbătă .dimineața, situa
ția operativă evidenția 13 600 hectare recol
tate, cifra reprezentind doar 49 la sută din 
suprafața cultivată cu griu.

Iată care era situația pe teren vineri în 
consiliul agroindustrial de stat și coopera
tist Crasna. La Meseșenii de Sus, 8 combine, 
toate în perfectă stare de funcționare, stă
teau la capătul unei tarlale de 22 hectare 
așteptînd zvintarea griului. Asta la ora 12. 
Nu s-a intrat însă deoarece terenul era 
moale, iar spre seară a plouat din nou. Aici, 
din suprafața de 570 hectare se recoltaseră 
doar 240. O situație asemănătoare și la 
C.A.P. Aghireș : din cele 300 hectare s-au 
recoltat doar 100. Cauza ? Pe toată perioada 
s-a acționat doar cu două combine, cite au 
avut repartizate.

în cooperativa agricolă Crasna, din 475 
hectare sînt recoltate 292. Aici s-a lucrat cu 
11 combine, însă numai într-o singură zi s-a 
realizat o viteză de 5 hectare pe combină, 
în rest 4—4,5 hectare. Situația nu se justifică 
în nici un fel, deoarece la vecini, în comuna 
Koroaiu Crasnei, s-au realizat și 6 hectare 
pe combină. Explicația este următoarea : 
aici, combinele rămîneau în cîmp sub pază, 
iar mecanizatorii porneau din sat dimineața 
devreme, în frunte cu loan Brazdău, ingine- 
rul-șef, și începeau lucrul la ora 8 și ju
mătate. Și vineri, un modul de 8 combine 

aștepta să poată recolta în hotarul „Po- 
duri“ din satul Șeredei.

— Aproape întreaga suprafață — ne spu
ne tovarășa Valeria Baciu, primarul comu
nei — este destinată griului pentru sămîn- 
ță și chiar dacă terenul ar permite intrarea 
combinelor, umiditatea bobului'este de peste 
23 la sută. Apoi, din cele 13 combine, pină 
acum practic am lucrat cu 10. Zilnic cite 3 
din ele erau în reparații.

Desigur, sintem în fața unei situații obiec
tive. Numai că de la începutul recoltării în 
consiliul agroindustrial Crasna au existat și 
neajunsuri de ordin organizatoric.

în fine, datorită mai cu seamă instabili
tății vremii, județul Sălaj nu va încheia re
coltarea pe data de 3. august, așa cum se 
prevăzuse. Ce se întreprinde pentru gră
birea ritmului, ținînd seama de faptul că 
sîmbătă starea timpului s-a ameliorat, iar 
duminică după-amiază se va putea probabil 
reintra în lan ? Comandamentul agricol ju
dețean a stabilit un program de acțiune în 
cadrul căruia, printre altele, sînt prevă
zute : deplasarea combinelor în unitățile 
care mai au suprafețe mari nerecoltate, ur
mărirea ceas cu ceas a tarlalelor unde se 
poate recolta imediat, o seamă de măsuri 
organizatorice care vizează mărirea ritmu
lui zilnic și menținerea tuturor combinelor 
în stare de funcționare, la care se adaugă 
și prezenta activă în cîmp a întregului 
aparat de partid în vederea mobilizării for
țelor pentru încheierea recoltatului în ur
mătoarele patru zile.

loan MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Se acționează pentru recuperarea 
întîrzierilor

Cu toate că de luni pină joi seara 
a plouat aproape încontinuu pe întreg cu
prinsul județului Mureș, prin organizarea 
temeinică a muncii, în „ferestrele’1 dintre 
ploi, lucrătorii dintr-o serie de cooperative, 
între care din Najna, Ungheni, Sălcud, 
Deag, Țigmandru și altele, au secerat intens, 
iar acum au raportat încheierea recoltării 
griului. Totodată, în unitățile din consiliile 
agroindustriale Rușii Munți, Band, Bălău- 
șeri, Acățari, Iernut și altele, secerișul griu
lui se desfășoară pe ultimele 200—300 hec
tare. Pe ansamblul județului Mureș, supra
fața recoltată cu griu a ajuns, în seara zilei 
de 1 august, la 38 795 hectare, reprezentind 
73 la sută din suprafața cultivată. Acest 
lucru a permis ca unele combine să fie di
rijate operativ în consiliile agroindustriale 
Vînători, Sighișoara, Singeorgiu de Pădure, 
Sovata, situate în centrul și nordul județu
lui, precum și în alte consilii, unde seceri
șul este rămas în urmă. Faptul că vineri și 
sîmbătă vremea s-a îmbunătățit a permis 
reluarea lucrului cu forțe sporite.

Sîmbătă, în consiliul agroindustrial Un
gheni mai erau de recoltat doar 300 hectare 
din cele 1 764 hectare ce au fost cultivate. 
La ora 6 dimineața. loan Florea, președin
tele consiliului agroindustrial, împreună cu 
inginerul-șef și alte cadre de specialiști, se 
aflau în mijlocul a două formații de cite 
6 combine, sosite Ia capătul lanului din sea
ra precedentă. Keseg Tiberiu. inginerul-șef, 
cerceta cu atenție spicele pentru a hotărî 
momentul începerii lucrului. Le-a cerut 
combinerilor Viorel Crișan, Vasile Moldo

van, Boiko Imre și celorlalți să regleze la 
maximum tobele de la combine, pentru a 
se face față unei eventuale umidități mai 
ridicate întilnite în lan. La ora 9, combi
nele au intrat, rind pe rind, în lanul de 
griu. O bună organizare a muncii, pe în
treg parcursul zilei, am întîlnit în același 
consiliu și la formațiile de combine din coo
perativele agricole Vidrasău, Gheorghe 
Doja, Tirimia, Crăciunești, Cornești, ceea ce 
creează condiții ca în cursul zilei de dumi
nică recoltarea griului să se încheie aici pe 
întreaga suprafață.

Viteză bună de lucru se înregistrează șl 
în consiliul agroindustrial Tg. Mureș, în 
care, chiar și în condițiile vremii instabile, 
datorită muncii fără cusur a mecanizatori
lor Kerestur Victor, Szekely Ludovic, Ivac- 
sonyi Stefan și a celorlalți, cooperativele a- 
gricole Nazna, Mureșeni și Singeorgiu de 
Mureș au încheiat recoltarea, în timp ce în 
cooperativele Corunca, Sîntana și Sîntioana 
secerișul se desfășoară pe ultimele hectare.

Trebuie însă semnalat că în comparație cu 
ritmul bun înregistrat aici, ca și in consiliile 
Sînpaul, Sărmașu, Rîciu, în unitățile din 
consiliile agroindustriale din centruî și mai 
ales din nordul județului, suprafețele de 
griu recoltate sînt încă mici. De aici, și ne
cesitatea ca acum, cînd timpul s-a îmbună
tățit, să se acționeze energic, cu toate for
țele în vederea recuperării restanțelor prin 
depășirea vitezei zilnice de lucru prevăzute.

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scînteii”

Cînd sînt oameni
în cooperativele agricole din județul Că

lărași lucrarea de maximă urgență este 
strîngerea paielor de pe cîmp. în unele uni
tăți, această acțiune este privită cu toată se
riozitatea. La C.A.P. „Răscoala 1907“, din 
comuna Grădiștea, am notat vorbele pline de 
năduf ale șefului de fermă Ghiță Șerban. 
„Oamenii mei au venit în fiecare zi la cimp, 
paiele sînt balotate conform cerințelor, sin
tem gata să încărcăm, dar nu avem în ce. 
Stăm degeaba, așteptăm să vedem dacă vine 
ori nu vreo mașină de la Călărași. Dacă vine 
— bine, dacă nu — mai stăm și așteptăm, 
deși timpul este bun și treabă am avea cu 
carul. Singura relație de lucru, ca să-i 
6pun așa, o avem cu șoferul, care 
ridică din umeri cînd îl solicităm și < 
ne spune : „Vin cind mă trimit șefii. 
Nu avem o situație exactă a can
tității pe care am expediat-o, pentru că nu 
avem nici o confirmare de primire de la în
treprindere". în scripte situația este Ja fel 
cu cea din cîmp..Adică se stă și se așteap
tă ! Contabila Victoria Necula ne-a informat 
că au fost predate 160 de tone, dar în reali
tate erau predate 237 tone. Pină ieri, C.A.P. 
Florioaica predase 111 tone paie. Oamenii 
erau mulțumiți, mașinile au venit la timp, 
conform programului, pentru că aici este

nu sînt mașini...
o planificare exactă. Cei 17 oameni aflați în 
cîmp își îngăduiseră o clipă de odihnă, se 
bucurau că in două zile termină treaba „La 
noi au venit mașini și peste cele planificate. 
Au fost la Dragoș Vodă și pentru că ve
cinii noștri nu pregătiseră baloții, i-au luat 
pe ai noștri".

„Repartizăm cele 102 mașini pe care le 
avem la dispoziție in funcție de solicitări, ne 
precizează directorul U.C.T.P.I.C. din Călă
rași. Ne-am dus in primul rind la unitățile 
care aveau baloții la capul locului, adunați 
conform înțelegerii. Sînt și unități care pină 
la această oră n-au balotat și nu ne-au dat 
nici un semn. De la Ciocănești, Dragalina 
n-am ridicat nici o tonă ! Avem datoria să 
strîngem ’ din întreg județul 39 000 tone, dar 
pină la această oră n-am ridicat decît 7 613 
lone. Cerem unităților agricole să elibereze 
cit mai repede terenurile de paie !“. Se cu
vine insistat din partea ambelor părți, adău
găm, bizuindu-ne pe cele citeva instantanee 
surprinse în raidul nostru, în care se vede 
clar că oamenii sînt în cîmp, dar nu s-a 
ocupat nimeni de organizarea muncii.

Rodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scînteii"

Cine știe să țină coasa in mină, OPINII PRIVIND PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

nu se poate să nu știe cum se urcă (lealul
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Iulie, nevoit să caut un a- 
telier în comuna Drajna, 
satul Drajna de Sus — 
Prahova, am dat peste 
grajdurile pentru animale 
ale cooperativei agricole, 
în cel pentru viței, trei fe
mei se chinuiau să-i toar
ne lapte pe gît unui vițel 
care abia se ținea pe pi
cioare. Nu vrea nici cu te- 
tina, nici cu cana. „O fi 
sătul", zic eu. „Sătul ? 
Cum o să fie sătul dacă de 
ieri n-a mîncat nimic ! Și 
dacă ar fi mîncat, ce, îi 
ajunge unui vițel 4 litri pe 
zi ?“. Observ că aproape 
toti au diaree, părul zbir- 
lit, semn că sub piele se 
află direct asul. Nici nu 
era greu să le numeri 
coastele. Unul. întins pe 
jos — nu culcat — abia 
mai respira. „Ce are ?“ 
„Ce-o să aibă și ceilalți 
dacă o să-i hrănim tot 
așa". „Cum ?“ „Cu patru 
litri de lapte pe zi, fără un 
strop de tărițe : tărîțe 
n-avem, c-au fost date la 
porci". „Dar lapte ?“. „Atî- 
ta dau vacile. Oprim tot 
laptele pentru vitei, dar 
atita dau. Avem aici 70 
de vaci. celelalte sînt 
la munte". „Și citi vi
tei aveți ?“. .,80 de vi
tei ; o parte au trecut pe 
iarbă, i-am „scăpat" de 
lapte, l-am salvat". îi văd 
afară la ieslele din curte. 
Aleg cu nasul iarba bună 
din bălăriile necomestibile 
și rumegă cum mestecă 
copiii care scot peri albi 
bunicelor.

70 de vaci nu pot hrăni 
nici 80 de viței !

în curie, hărmălaie 
mare. Ies și văd vacile. 
Plecau la păscut. Era ora 
9.30. „Le-ați muls ?“. 
„Le-am muls, dar’-ar boa
la în ele". „De ce să dea 
boala „Mai bine boala, 
că lapte tot n-au".

fum 1 Bum ! Bum ! 
Bita sare din oasele vaci
lor cum sar ciocănelele to
boșarului din tobă.

Mă întorc în grajdul de 
viței și întreb dacă ingi
nerul zootehnist, medicul 
veterinar, brigadierul, pre
ședintele, mă rog, cineva 
cu mai mare răspundere 
pentru soarta acestor viței 
a trecut in ultimele zile pe 
la grajd. „N-a trecut ni
meni". Aflu că unul din 
ingineri era în concediu Ia 
mare, că președintele se 
pare că este bolnav, că... 
„Noi nu știm mai multe, 
doar că este proastă rău 
organizarea, iar noi tot așa 
retribuite. Ne-a spus tova
rășul contabil-șef că o să 
fim retribuite după sporul 
de creștere în greutate. 
Poate după sporul de scă
dere în greutate, că dacă 
n-avem cu ce, cunj, să 
crească ?“ Spun bună ziua 
și plec. „Mai veniți pe Ia 
noi", îmi spun femeile.

Bun simț țărănesc sau 
ironie 1 Or fi trecut pe

aici mulți ca mine care au 
pus întrebări, s-au indig
nat, s-au înduioșat și- 
duși au fost. „Nu mai trec, 
■îmi este milă de viței". „Și 
credeți că nouă nu ne 
este ?“ — îngînă cuvintele

totuși, frumos. în rest, 
păiș, Barba caprei, Sîngele 
voinicului — flori de cîmp 
frumoase, dar care au su
focat lucerna și... nici lapte 
nu dau. Văd un lan cu in. 
„De cînd cultivați in pe

Una din tarlale este cultivatâ cu in, cealaltâ cu po
rumb. După developarea filmului, fotoreporterul s-a stră
duit sâ stabilească unde este inul și unde este porumbul, 
l-a fost greu să se descurce la fața locului, dar după 
fotografii... Despre calitatea pămintului unde se află 
tarlalele din imagini cosașul anonim spunea că „și-n 
bărăgan găsești greu pămînt ca ăsta, frâțioare ;. aici a 

fost ani de zile tirlâ de oi. Mă-nțelegi ?“

una dintre femei, Ioana 
Tudoroiu.,

Și-o las plîngînd în ușa 
grajdului.

De jur-împrejur. dealuri, 
pajiști și finețe cit vezi cu 
ochii. Urc pe o potecă, la 
întîmplare. Dau de o tarla 
cu lucarnă. Pe trei-patru 
metri pătrați, unde cineva 
a dat cu coasa, lucerna — 
nu prea mare — creștea,

aceste dealuri ?“, îl întreb 
pe un bărbat aflat la coa
să pe lotul personal. „De 
cind li s-au strepezit din
ții vacilor de lucernă și de 
fin bun ; nu mai avem ce 
face cu pămîntul — avem 
și mult ! — și am pus in".

Mușcă tare, dar nu vrea 
să-și spună numele cind îl 
întreb de ce pe tarlalele 
din jur nu s-a semănat ni

mic. „Eu sînt vinovat 7 De 
ce să vă spun cum mă 
cheamă ? Și nici nu vă pri
cepeți, nu vedeți că sînt 
cultivate ? Aici — și-mi 
arată o tarla pe care se 
află o pădure de buruieni 
— a fost adus acum două- 
trei săptămîni cultivatorul, 
a rimat pe la margine și a 
fost semănat porumb. Poți 
spune dumneata sau un 
tovarăș care vine în con
trol că a fost lăsat pămîn
tul necultivat ? Nu poți 1“ 
„Dar cu cealaltă pădure 
de buruieni ce este „Nu 
e pădure de buruieni, e 
lan de in". „Glumești". 
„N-am timp de glumă, am 
de cosit. Și ca să nu 
mă-ntrebi mereu îți spun 
eu : pădurea de-acolo e cu 
porumb, cealaltă e tot cu 
porumb, iar dincolo nu știu 
nici eu". „Și finul de ce 
nu e cosit ?“. „Iar mă în
trebi pe mine ? Și de ce 
vezi dumneata numai lip
surile ? Uite acolo este și 
iarbă cosită pentru siloz. 
Stă ea adunată în căpițe 
de vreo săp'.ămină. s-a us
cat de se fărimă-n palme, 
dar poți spune dumneata 
sau un tovarăș care vine in 
control că iarba pentru si
loz n-a fost cosită ? Nu poți 
spune !“.

După-amiază cobor din 
nou ia grajduri. Nu mai 
era nimeni. Apa de la viței 
era aproape fia-tâ. tocmai 
bună să-și „dreagă" sto
macul bind-o după laptele 
de dimineață. Vițelul întins 
pe jos mai trăia încă. Cei
lalți mai aveau putere să 
se apere de roiurile de 
muște. La sediul coopera
tivei. evident, nu era ni
meni. Era duminică și era 
cald...

Nu știu ciți dintre tova
rășii veniți în control — 
la care se referea anoni
mul cosaș — au pus între
bări, nu știu ce au între
bat, ce au aflat și ce răs
punsuri au dat ei. nu știu 
dacă s-au indignat și nici 
ce-a ieșit din indignarea 
lor, nu știu dacă au urcat 
dealul — drum adesea obo
sitor — de unde să vadă 
mai bine orizontul, să în
țeleagă mai bine ce și cum 
trebuie făcut pentru ca, 
aici, unde ar trebui să fie 
raiul animalelor, să nu mai 
auzi blestemul : „dar-ar 
boala în ea de vacă pentru 
că lapte tot nu dă".

Dar acest deal trebuie 
urcat. Țăranii, dacă vor fi 
întrebați și ascultați cu 
respect și seriozitate, vor 
spune ei cum poate fi 
urcat acest deal. Cosașul 
întîlnit în duminica aceea 
va ieși în mod sigur din a- 
nonimat. Și nu numai el. 
Cine știe să țină coasa-n 
mină, nu se poate să nu 
știe cum se urcă dealul, 
oricît ar fi el de greu.

Antjhel PARASCHIV

Este un fapt incontestabil : preo
cuparea conducerii partidului nostru 
pentru sporirea eficienței economice 
a fondurilor de investiții a devenit, 
de la un an la altul, tot mai susți
nută și s-a concretizat în rezultate 
mereu superioare. .Dezvoltarea eco
nomiei naționale, accentuarea trăsă
turilor proprii unei economii moder
ne ne obligă să construim noile 
obiective de investiții în termene cit 
mai scurte și cu costuri cit mai re
duse, pentru a se obține cit mai re
pede rezultatele economice scontate 
de pe urma eforturilor materiale și 
financiare făcute de societate in 
acest domeniu.

Din acest punct de vedere, pregă
tirea temeinică a investițiilor exer
cită o influență hotărîtoare atît asu
pra respectării termenelor de punere 
în funcțiune, cit 
și asupra eficien
ței cu care sînt 
utilizate fonduri
le de investiții. 
După cum se știe, 
din durata afec
tată realizării 
unui obiectiv de 
investiții, o parte 
revine pregătirii, 
iar alta execuției 
lucrărilor. Durata 
fiecăreia este sta
bilită prin docu
mentul de apro
bare a obiectivu
lui sau capacității 
respective. în le
gătură cu acest 
aspect, doresc să 
relev un neajuns 
întîlnit nu de pu
ține ori în proce
sul de realizare a 
investițiilor — și 
anume, neconcor- 
danța existentă 
între durata nece
sară beneficiaru
lui pentru pregă
tirea lucrărilor — 
mult peste cea 
prevăzută — si a- 
ceea rămasă efectiv constructo
rilor și montorilor pentru rea
lizarea unui obiectiv sau altul. 
Adevărul potrivit căruia o investiție 
bine concepută, temeinic și — accen
tuez — Jh timp pregătită este pe 
jumătate realizată își găsește o con
firmare deplină. Cînd însă aceste 
exigențe nu sînt respectate, conse
cințele nu sînt deloc neglijabile pen
tru activitatea desfășurată pe șan
tiere : datorită comprimării peste 
măsură a duratei de execuție, se 
apelează la ședințe de comandament 
și controale continue, sînt făcute și 
refăcute graficele de execuție de 
nenumărate ori, sînt stabilite peste 
noapte urgențe și priorități, au loc 
deplasări și concentrări de resurse 
tehnico-materiale și forțe umane de 
pe alte șantiere — dereglîndu-se și 
activitatea acestora — lucrările sînt 
executate în grabă, iar de aici dese 
deficiențe calitative. Mai grav este 
faptul că rezultatul acestor multiple 
eforturi nu se ridică, în multe ca
zuri, la nivelul așteptărilor, obiecti
vul de investiții nu intră în produc
ție la termen ; în schimb însă, acti-' 
vitatea unor unități de construcții- 
montaj este serios dereglată.

în sprijinul acestor afirmații aduc 
citeva exemple edificatoare. O serie 
de instalații de pe platforma chimică 
Giurgiu, mai precis uzinele de sin
teze organice, parafenitidină și acid 
azotic, au avut fixate ca date de 
începere a lucrărilor lunile iulie 
1977 și iulie 1978 și ca termene de 
punere în funcțiune intervalul iunie- 
septembrie 1980. Dar constructorii

și-au putut începe activitatea abia 
in ultima parte a anului 1979. din 
cauza schimbării amplasamentului 
acestor instalații și a întirzierii cu 
un an în stabilirea soluției de con
solidare a terenului. Cu toate aces
tea, termenele inițiale de punere in 
funcțiune au rămas aceleași, în po
fida faptului că, în mod inerent, lu
crările de construcții au început mai 
tîrziu. Asemănător, lucrările la o 
nouă capacitate de producție în ca
drul întreprinderii bucureștene „Teh- 
nometal" trebuiau să înceapă în 
iulie 1978, dar au fost demarate un 
an mai tîrziu, fără ca termenul de 
punere în funcțiune să fie reanali- 
zat. Motivul neinceperii la timp a 
lucrărilor il constituie obținerea 
aprobării investiției cu o întîrziere de 
peste 11 luni. Similar s-au petrecut

necorespunzătoare a lucrărilor pe 
șantiere.

Așa cum a subliniat, în repetate 
rinduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, este 
absolut necesar ca toți factorii care 
concură la realizarea investițiilor să 
acționeze în așa fel incit să asigure 
punerea lor în funcțiune la termen 
și în bune condiții. Aceasta este o 
sarcină majoră pentru domeniul 
nostru de activitate, practic condiția 
indispensabilă pentru reușita depli
nă a eforturilor depuse. Pentru în
lăturarea definitivă a neajunsurilor 
semnalate am în vedere două pro
puneri pe care le consider necesare 
pentru întronarea ordinii și disci
plinei atît în activitatea de proiec
tare, cit și în aceea de execuție.

1. Să fie stabilită și urmărită cu

Pentru o mai bună 
concordantă între durata 

de pregătire și cea 
de realizare 

a lucrărilor de investiții
lucrurile și în cazul unor noi capa
cități de la întreprinderile „Republi
ca" și de microelectronică din Capi
tală, al complexului pentru creșterea 
porcilor din Căzănești și altele.

Cauza acestor întârzieri este, de 
regulă, una singură : pregătirea ne
corespunzătoare a unor lucrări. Ea 
determină, deseori, emanarea unor 
acte de aprobare a investițiilor, ne
conforme cu situația reală, ceea ce 
produce apoi dereglări ale activită
ții constructorilor. Un lucru este 
cert : un nou obiectiv de investiții nu 
poate fi început fără să știm cu pre
cizie ce avem de realizat și cum vom 
realiza lucrările. Optica rezolvării 
„pe parcurs" a unor probleme ma
jore — adică elaborarea integrală 
și aprobarea documentațiilor, .con
tractarea fermă a utilajelor tehnolo
gice, contractarea executării lucrări
lor de construcții-montaj cu organi
zațiile de specialitate și deci orga
nizarea judicioasă a activității pe 
șantiere — se dovedește deosebit de 
păgubitoare. Fapt este că tergiver
sările in elaborarea unor documen
tații de calitate — bazate pe funda
mentarea temeinică a soluțiilor teh
nologice și constructive, a indicato
rilor tehnico-economici — au de
terminat și continuă să determine, 
pe alocuri, începerea lucrărilor cu 
întîrziere sau pe baza unor fragmente 
de proiecte, necontractarea la timp a 
utilajelor tehnologice și obținerea de 
la furnizori, din acest motiv, a unor 
termene de livrare necorelate cu 
necesitățile de montaj, organizarea

rigurozitate respectarea „zilei zero", 
ca dată de începere a lucrărilor pe 
șantier, pe baza normativului de 
durată. Dar nu numai atit. Această 
zi nu trebuie luată în considerație 
decît dacă unitățile de construcții au 
asigurate, pe lingă condițiile de fi
nanțare și amplasament, proiectul de 
execuție complet pentru obiectivul 
de investiții sau pe părți de obiectiv, 
la platformele industriale mari.

Elaborarea documentației de exe
cuție trebuie făcută in comun de 
către proiectant, beneficiar și con
structor, în toate etapele ei. Pre
zența permanentă a constructorului 
în faza de concepție a unui nou obiectiv 
economic este de natură să ducă la 
întocmirea unor documentații tehnice 
și economice de calitate, evitîndu-se 
astfel timpul pierdut, ulterior, cu 
obiecțiuni, concilieri, reconcilieri, 
refacerea proiectelor. In plus, uni
tatea de construcții va putea, să se 
preocupe din timp de alegerea unor 
soluții constructive superioare, ma
terializate ulterior pe șantier prin 
aplicarea unor tehnologii și metode 
de execuție de mare randament. 
Totodată, unitatea constructoare iși 
va putea planifica și organiza la un 
nivel superior activitatea viitoare, 
deoarece, fiind în deplină cunoștință 
de cauză, va ști cu exactitate de ce for
țe umane și mijloace tehnice are ne
voie și, mal ales, cînd, la ce dată 
are nevoie.

2. în prezent, o bună parte din 
timpul personalului de pe șantiere, 
din grupuri de șantiere sau trusturi 
este irosit, în detrimentul organizării

și impulsionării lucrărilor, spre a ob
ține banii cuveniți pentru lucrările 
executate. Și asta pentru că, destul de 
frecvent, unii beneficiari sînt lipsiți 
de posibilități de plată. Cauza : nu 
dispun de fonduri din lipsă de be
neficii. nu au plafoane de decontare 
asigurate, nu au unele lucrări aproba
te, trebuie să refacă devizul general 
— intr-un cuvînt, neajunsuri care 
derivă din insuficienta pregătire a 
lucrărilor. Aceste dificultăți nu sînt 
legate de activitatea propriu-zisă a 
constructorilor, dar le perturbă acti
vitatea, creindu-le serioase dificul
tăți financiare. Nu poate fi trecut cu 
vederea paradoxul acestei situații : 
după ce execută lucrarea, organizația 
de construcții este pusă în situația să 
plătească și dobinzi pentru creditele 
pe care a fost obligată să le solicite, 

ca să acopere su
mele datorate de 
beneficiari și ne
achitate de aceș
tia din lipsă de 
disponibil. De a- 
ceea. propun ca 
decontarea lucră
rilor să fle pre
văzută cu clarita
te in contracte : 
Ia lucrările cu va
lori relativ miei. 
Ia semnarea con
tractului benefi
ciarul ar trebui 
să vireze în con
tul constructoru
lui valoarea inte
grală ; la lucrări 
importante. cel 
puțin 25—30 la 
sută din valoarea 
lor să fie plătită 
la încheierea con
tractului. ca șă se 
asigure fondurile 
necesare începe
rii imediate a or
ganizării de șan
tier ; restul să fie 
decontat la etape 
caracteristice, in 
afară de cazul 

cînd beneficiarul constată că organi
zația de construcții nu respectă gra
ficele de execuție stabilite.

In condițiile cind începerea lucră
rilor a avut loc la „ziua-zero", răs
punderea constructorului este fără 
echivoc. Dacă în aceste condiții el 
depășește termenul contractat, este 
normal, după părerea mea, să plă
tească penalizări, al căror nivel să 
fie procentual mai mare pe măsura 
creșterii întirzierii. S-ar pune astfel 
capăt situației în care, deși termenele 
dfe punere in funcțiune nu sînt res
pectate. nimeni nu este vinovat, 
deoarece condițiile de începere a lu
crărilor fiind în general neprecizate, 
atît constructorul, cit și beneficiarul 
reușesc să găsească tot felul de jus
tificări. De asemenea, consider fi
resc ca, in cazul cind prin eforturile 
sale scurtează termenul de intrare in 
funcțiune planificat, constructorul să 
fie recompensat, de pildă, din va
loarea producției suplimentare anti
cipate.

Sînt numai citeva propuneri care, 
dacă și-ar găsi aplicarea în practică, 
ar favoriza pregătirea temeinică și la 
timp a investițiilor, ca și respecta
rea termenelor de punere în funcțiu
ne, transformînd cointeresarea mate
rială intr-un instrument eficace de 
mobilizare a întregului potențial de 
care dispun constructorii.

Ing. Radu SUMAN 
directorul Trustului de construcții 
industriale și agrozootehnice 
din București

In expunerea secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Congresul al II-lea al 
consiliilor oamenilor muncii s-a 
subliniat încă o dată necesitatea de 
a așeza în centrul întregii activități 
economico-sociale, pentru realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții a- 
plicarea largă a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, dezvoltarea pu
ternică a științei și învățămîntului. 
în acest scop se impune existenta 
unei conlucrări și cooperări cit mai 
strînse, pe bază de programe adec
vate, între unitățile de cercetare și 
cele beneficiare ale cercetării. Aceas
ta trebuie înțeleasă ca o legătură în 
ambele direcții : se cere industriei șă 
acorde permanent o mai mare aten
ție valorificării rezultatelor cercetă
rii, iar științei o mai mare recepti
vitate la problemele concrete ale pro
ducției.

In legătură cu cel de-al doilea 
aspect al cooperării știintă-pro- 
ducție — implicarea cercetării în pro
blemele producției — ne-am adresat 
directorului uneia dintre marile uni

tăți industriale apărute în ultimul 
timp pe harta patriei, Combinatul de 
utilaj greu din Iași.

— Unitatea industrială pe care » 
conduceți reprezintă pentru cercetare 
și inginerie un vast cimp de acțiune. 
Iar in lași există un series potential 
de cercetare. Cum răspunde cerințe
lor dumneavoastră 1

— Conceput ca o unitate de mare 
mobilitate tehnologică și cu un înalt 
grad de integrare a producției, com
binatul nostru este chemat să prac
tice tehnologii și să realizeze produse 
în prerhieră națională. In atare' condi
ții devenim, tot mai evident, unul din 
beneficiarii favorizați ai cercetării 
științifice. Avem încheiate contracte 
în valoare de peste 22 milioane lei. a 
căror eficiență se va traduce în re
ducerea unor importuri în valoare de 
105 milioane lei și creșterea producti
vității muncii cu 50 la sută la teh
nologiile abordate. Cea mai mare re
ceptivitate față de nevoile majore, 
actuale și de perspectivă ale noas
tre am găsit-o la cadrele didactice de 
la Institutul politehnic. Profesorii, 

cercetătorii de aici se simt la noi, 
cum se spune, ca acasă. Ei participă 
direct la toate fazele cercetării, de 
la elaborarea temelor și pină la ma
terializarea în producție a rezultate
lor.

Pe terenul conlucrării științei cu producția, 
noi teme de cercetare propuse de industrie

— Stf înțelegem prin aceasta că la 
dumneavoastră pe drumul de la cer
cetare lailkplicare nu se intimpină di
ficultăți 7

— Sfe mențin încă o seamă de ne
ajunsuri care lungesc nejustificat dis
tanța dintre cercetare și producție. 
Se simte nevoia ca. în primul rind, 
cadrele care lucrează în cercetare 
să-și grupeze forțele, să renunțe la 

abordarea îngust-departamentală a 
problemelor. Spuneam că noi cola
borăm, în general, bine cu Institutul 
politehnic. Dar această colaborare 
s-ar putea serios îmbunătăți dacă 
s-ar renunța la actualul sistem — a-

- Convorbire cu ing. Alexandru
DUMITRACHE, directorul Combinatu

lui de utilaj greu din lași —

cela de a se încheia contracte cu fie
care catedră în parte, ajungîndu-se 
uneori ca pentru rezolvarea com
pletă a unei teme să încheiem 

contracte cu 2—3 catedre —șl s-ar 
trece la grupe de lucru speciali
zate, la acele colective mixte, mul- 
tidisciplinare, la care se referea și 
secretarul general al partidului, 
care să preia spre cercetare pro

bleme mari și complexe. Sînt și 
domenii neabordate sau abordate ti
mid. datorită lipsei, in Iași, a unor 
cadre de specialitate Mă gîndesc la 
faptul că numai unitatea noastră sim
te nevoia tratării unui mare număr 
de teme de cercetare în domeniile 
sudurii și sectoarelor calde — elabo
rării de oțeluri aliate, tehnologii 
pentru obținerea lingourilor foarte 

mari, tratamente termice la piese 
mari și complexe etc.

In finalul discuției, interlocutorul 
nostru aprecia că o mai bună legătu
ră a cercetării cu producția presupu
ne și găsirea unui sistem de informa
re reciprocă intre parteneri, deoarece 
în prezent sînt dese cazurile cînd uni
tățile de cercetare nu prea cunosc ce 
probleme frămintă întreprinderile, iar 
acestea nu știu ce preocupări și ce 
forțe au unitățile de proiectare 
și cercetare. Referindu-se la pro
blemele întreprinderii pe care o 
conduce și care reclamă cu strin
gentă intervenția cercetării știin
țifice, ing. Al. Dumitrache con
stata, de pildă, că se simte cu acui
tate necesitatea asimilării unor teh
nologii care să permită înscrierea în 
profilul de fabricație al combinatului 
a unor produse de înalt nivel, cu 
șanse de a cîștiga un loc pe piețele 
externe. între acestea, finalizarea 
cercetărilor privind turnarea și pre
lucrarea cilindrilor din fontă cu crus
tă dură și a cilindrilor pentru indus
tria celulozei și hîrtiei ; asimilarea 
pompelor monoetajate și bietajate de 

mare capacitate pentru irigații, pro
duse mult solicitate și cu șanse de a 
fi exportate ; proiectarea în vede
rea asimilării pieselor de schimb, în 
special a echipamentelor electronice, 
pentru mașinile-unelte cu variatoare 
electronice de turație, afișaje de cote 
și comenzi numerice. La fel, în direc
ția reducerii consumurilor de ener
gie, combustibil și metal, cercetarea 
științifică poate fi de un real ajutor. 
In acest sens demne de menționat 
sînt cercetările începute de un grup 
de ingineri din combinat, pentru rea
lizarea unor cuptoare de încălzire și 
tratament termic după o concepție 
originală, care va avea ca rezultat o 
reducere a consumului de gaz metan 
la sub jumătate din cel actual. Multe 
alte teme cum ar fi realizarea de 
scule așchietoare pentru regimuri 
grele și foarte grele, turnarea în for
me vidate etc. s-ar subordona unui 
alt mare imperativ, cel al creșterii 
productivității muncii.

Convorbire consemnată de 
Vlaicu RADU

i
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Calitatea de martori, dar și de 
participant a artiștilor la eveni
mentele cele mal încărcate de sens 
ale contemporaneității este o rea
litate pe care fiecare din marile 
expoziții colective o demonstrează 
cu variabile grade de intensitate.

Expoziția deschisă de curînd in 
sălile Dalles și Arghezi reprezintă 
o demonstrație cuprinzătoare și 
valorificatoare capabilă să însume
ze lucrările contextului general în 
care au fost create — cel al Festi
valului național „Cintarea Româ
niei" — dar și să le explice, să 
dezvăluie la nivelul celor mai bune 
dintre lucrări valori legate de tră
sături ce țin de individualitatea 
(uneori strălucit afirmată) a fiecă
rui creator. Cele două secțiuni ale 
expoziției prezentate în sălile 
Dalles și Arghezi dețin in ansam
blul lor tocmai această perspecti
vă de cuprindere integrală a crea
țiilor din ultimii doi ani, pun in 
evidență intenția de a prezenta 
pictura, sculptura, grafica și artele 
decorative ca pe realități bine fixa
te în momentele și evoluția lor. in 
tendințele generale, dar și in moda
lități concrete, individuale de ex
primare. 

Concepută deci ca o amplă re
trospectivă. prezentind lucrări ale 
unor creatori care-și desfășoară

activitatea pe tot cuprinsul țării, 
expoziția este, totodată, o invitație 
adresată numeroșilor privitori 
care-i străbat zilnic sălile de 
descifra dincolo de frumusețea sau 
ineditul imaginii esență, semnifi
cația unor realități parcurse. Iar 
dacă lucrările, aparținind unor ar
tiști ătit de diferiți ca formație sau 
virată, sint imposibil de înscris din 
punct de vedere stilistic in progra
mul unor căutări comune, dacă, va
rietatea este una din marile calități 
ale acestor ample expoziții colec
tive. o trăsătură comună s-ar pu
tea totuși stabili. Aceea a consen
sului in a afirma menirea integra
toare a liniei, formei și culorilor ca 
purtătoare de mesaj artistic, recep
tivitatea la variatele evenimente 
economice, sociale, politice ale tă
rii. elogiul pe care artiștii il aduc 
puterii constructive a României 
moderne.

Există, desigur, ca în toate ma
nifestările colective, cote variabile 
ale calității. Pe lingă lucrări foar
te bune există și lucrări lipsite de 
profunzimea și subtilitatea ideii, de 
limpezimea exprimării. Sînt însă 
scăderi care nu reduc valoarea de 
ansamblu a manifestării. Impor
tantă rămîne. de fapt imaginea 
sintetică pe care cele două expozi
ții le oferă asupra lucrului desfă

șurat in ultimii ani. posibilitățile 
pe care le oferă privitorului de 
a rememora unele dintre reușitele 
de prestigiu ale artei românești 
din acest răstimp.

FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI" 

— etapa republicana

Martori și participant! la 
edificarea României moderne
Legătura între comanda socială 

și inițiativa artistică este, de pildă, 
Ilustrată de un sector al expoziției 
de la Dalles in care sînt prezen
tate imagini fotografice ale unor 
importante și apreciate lucrări de 
artă monumentală, ca de exemplu 
monumentele „Independenței" de la 

Iași (Gabriela Manole Adoc șl 
Gheorghe Adoc) sau Calafat (Bucur 
Pavel), fresca pictată la Iași de 
Sabin Bălașa („Aspecte și tradiții 
ale tineretului"), monumentul „In 

memoria luptei comune a secuilor 
alături de români împotriva ex
ploatării" realizat de Kulcsar Bela 
la Tirgu Mureș, lucrarea de artă 
monumentală de la MierCurea- 
Ciuc (semnată de Toros Gavril), 
busturile monumentale realizate 
de Nicolae Kruch, Ion Druman, 

Vladimir Predescu, mozaicul de pe 
fațada uzinei „Tractorul roșu" din 
Brașov (Eftimie Modîrcă). Momen
te de mare importanță ale trecu
tului nostru istoric, imaginea sim

bolică a luptei de veacuri dusă 
pentru libertatea patriei,* pentru 
afirmarea ei plenară răzbat nu nu
mai in aceste efigii ale mindriei 
naționale realizate în piatră și 
bronz, ci și din lucrări aparținind 
Celorlalte domenii artistice. In pic
tură, sculptură Sau grafică, artiști 

ca Sabin Bălașa, Traian Brădean, 
Iszak Martin. Ion Grigore, Florin 
Niculiu,. Anghel I. Gheorghe, Oc- 
tav Grigorescu, Ion Stendl, Mihai 
Bandac, Lazăr Iacob, Horea Paști- 
na, Viorel Lăzărescu ș.a. propun 
ample compoziții inspirate din a- 
cest trecut glorios.

Imaginile naturii care revin din 
ce jn ce mai frecvent în ultimii ani 
pe simezele expoziției nu măi sint 
pur și .Simplu constatative, expre
sii aie simplei încintări în fața unui 
colț de natură. Ele devin (așa cum 
ne-o demonstrează din ce in ce 
mai frecvent expozițiile din ulti
mul timp, ca și manifestarea de 
acum) deschideri asupra comple
xității lumii înconjurătoare. Sint, 
de fapt, compoziții (in care apare 
frecvent figura, umană) care, infa- 
țișind aspecte din agricultura sau 
industria României socialiste, ex
primă de fapt un demers lucid 
către sensurile reale ale existen
ței. S-ar putea exemplifica aceste 
afirmații prin lucrările semnate 
de Brăduț Covaliu, Viorel Mărgi
nean, Vasile Celmare. Mihai Rusu, 
Constantin Piliuță, Ion Pacea, Ni
colae Groza, Ion Bițan, Gheorghe 
Firică, Florin Ferendino ș.a. Ca și 
prin portretele semnate, de exem
plu, de Ion Jalea, Ion Irimescu, 

Ion Musceleanu, Ion Vlasiu, Gh. 
Vfnătoru, Elena Greculesi, Marius 
Cilievici, I. Șălișteanu, Mihai Co- 
șan, A. Ostap, Al. Păsat, Elena 
Uță Chelaru ș.a. sau compozițiile 
semnate de pictori (Virgil Almă- 
șanu, Nicolae Constantin, Sanda 
Șaramăt) și sculptori (Horia Flă- 
mindu. M. Buculei, Gh. Apostu. 
Gh. Iliescu-Călinești). —- pagini de 
cronică consacrate istoriei contem
porane a artei noastre, cu efecte 
de ordin artistic și social clare și 
percutante. Afișul politic din sălile 
Dalles sau expoziția de grafică din 
sala Arghezi conturează datele 
fundamentale ale unei Creații care 
afirmă opțiuni clare, artistice și 
ideologice. Ele înfățișează aceeași 
solidaritate funciară a aruștilor cu 
țara și frumusețile ei, cu oamenii 
și pămintul românesc.

Conatatind absența cvasltotală a 
desenului satiric și ilustrației de 
carte. încheiem prin remarca că in 
genere în actuala etapă, republica
nă, a Festivalului național ..Cin- 
târea României" creația artiștilor 
profesioniști din întreaga țară se 
dovedește organic legată de actua
litate. de gîndirea și sensibilitatea 
contemporană.

Marina PREUTU

--------------------- COLOCVIILE ^ȘCÎNTEIȚ ------------------------ .

ACTUALITATEA POEZIEI PATRIOTICE

„Pe baza largă a geniului național"

---------------  CENTENAR GEORGE ENESCU ----------------

Poezia patriotică a fost 
și va rămîne una din do
minantele fundamentale 
ale liricii românești dintot- 
deauna și pentru totdeau
na. O asemenea dimensiune 
s-a ivit, firesc, din însăși 
condiția istorică a poporu
lui român. Ne-am născut și 
dăinuim aici, de două mii 
de ani, apărindu-ne vatra 
strămoșească împotriva tu
turor furtunilor istoriei, de 
care n-au fost scutite aceste 
locuri, cind cu ascuțișul 
minții, cind cu ascuțișul să
biei. In momentele cruciale, 
noi, ca și înaintașii noștri, 
a trebuit să folosim ambele 
arme ca să existăm. în 
acest fel poezia a luat parte 
cu toată ființa sa lâ întrea
ga existență a poporului 
nostru. Face parte ea în
săși din această existentă. 
Fiindcă poezia românească, 
încă de la formele sale cele 
mai vechi, formele popu
lare, a trebuit să ia atitu
dine, a îmbrăcat hainele 
luptătorului, rtdicindu-se 
împotriva asupritorilor. îm
potriva nedreptății, împo
triva străinilor care încer
cau să ne calce țara. Știu. 
Sînt de o frumusețe rară, 
de o delicatețe și un rafi
nament remarcabile versu
rile populare de dragoste. 
Dar tot printre capodope
rele geniului popular, care 
numesc neasemuit dorul și 
dragostea, fiorul trecerii 
timpului, al morții, se află 
și acele capodopere ce nu
mesc iubirea față de pă- 
mîntul natal, față de pădu
rea și cîmpul copilăriei 
dragostea față de libertate 
și dreptate, ura. față de co

tropitor, chemarea la luptă 
împotriva nedreptăților.

Poetul popular nu avea 
sufletul necomplet. Trăind 
la modul incandescent via
ța, transfigura in formele 
sale lirice această viață 
atît de complexă, atît de 
nuanțată în situații și in 
trăiri izvorîte din aceste si
tuații.

Nu intîmplător cind pri
ma sinteză a geniului liric 
național se produce în 
ființa unui om care se nu
mește Eminescu, toate 
aceste ipostaze există, sint 
în sufletul marelui poet, 
pentru că trăiesc acolo din- 
totdeauna. Ele sint acolo de 
demult, din vechime, disti
late prin puterea miracu
loasă a geniului poetic, 
s-au născut în mod nece
sar, dar vor fi folosite de 
marele poet în mod pro
gramatic. ca o atitudine de 
înaltă conștiință artistică 
și națională, patriotică. 
Fiindcă Eminescu însuși 
este acela care, ca nimeni 
altul, sesizează de unde pot 
veni cu adevărat puterile 
demersurilor noastre artis
tice, și nu numai artistice. 
Iată ce spune el : „Credem 
că nici o literaturi puter
nică și sănătoasă, capabilă 
să determine spiritul unui 
popor, nu poate exista de- 
cit determinată.ea însăși, la 
rîndul ei, de spiritul acelui 
popor, întemeiată adică pe 
baza largă a geniului na
țional. Aceasta nu e ade
vărat numai pentru literat, 
ci se aplică tot atit de bine 
la legiuitor, la istoric, la 
omul politic. Nu acel le
giuitor va fi însemnat care 

Conștiința prezentului

va plagia legi străine, tra
duse din codicele unor țări 
depărtate, ce au trăit și 
trăiesc in alte împrejurări, 
ci cel care va ști să codi
fice datina tării lui și so- 
luțiunea pe care poporul, 
in adîncul convingerilor 
sale, o dă problemelor în 
materie. Fără îndoială 
— spune Eminescu in con
cluzie — există talente in
dividuale, dar ele trebuie

Petre GHELMEZ

să intre cu rădăcinile în pă
mintul, în modul de a fi al 
poporului lor, pentru a pro
duce ceva permanent".

Observația lui Eminescu 
este acut actuală pentru că 
are valoare de permanență. 
Iar prin întreaga sa operă 
Eminescu, marele nostru 
poet național, poetul total, 
a demonstrat pentru tot
deauna că, pentru a vorbi 
în numele poporului său, 
unui artist nimic nu poate 
să-i fie străin din tot ce 
simte, ce gîndește și ce în
făptuiește acel popor. Și lui 
Eminescu, intr-adevăr, nu 
i-a rămas străină nici o 
tresărire de suflet a poporu
lui român.

Dar Eminescu nu și-a 
confundat niciodată temele. 
Desigur, noi cei de astăzi 
putem spune că, intr-un a- 
nume fel, poezia „Pe lingă 
plopii fără soț" este o poe
zie patriotică. Aceasta in 
măsura în care ea face 

parte din patrimoniul cul
tural de gînd și de sim
țire aleasă al poporului ro
mân, din tezaurul său ar
tistic. Și poezia „Pe lingă 
plopii fără soț" face parte 
cu asupra de măsură din- 
tr-un asemenea patrimoniu. 
Ea însă este in primul rînd 
o capodoperă a liricii de 
dragoste și numai „intr-un 
anume l'el“ îi putem trans
fera numirea de poezie pa
triotică. Cu totul altfel stau 
lucrurile insă in „Scrisoa
rea a IlI-a", in care între
gul cosmos al poemului iz
vorăște dintr-o mare „iu
bire de moșie" cu toate va
lorile sale materiale și spi
rituale atestate de o istorie 
veche și demnă, deși din 
arhitectura tensionată și 
incandescentă a poemului, 
ca un accent genial de 
suavitate și omenească 
existență, nu lipsește nici 0 
scrisoare de dragoste.

Eminescu a scris cu 
aceeași măsură a talentului 
său neobișnuit și poezie de 
dragoste și poezie patrioti
că, nesubstituind orizontu
rile de gîndire și sensibi
litate.

Iată de ce cred că adevă
rata problemă nu este 
dacă un poet trebuie să 
scrie sau să nu scrie poezie 
patriotică. în măsura în 
care este poet, el nici nu 
poate să nu scrie o astfel 
de poezie. Adevărata pro
blemă mi se pare a fi cum 
scriem poezia patriotică. 
Iar aici nu există decît un 
singur răspuns, dat. prin 
opera lor, tot de înaintași : 
în poezia patriotică trebuie 

să se concentreze puterile 
cele mai adinei ale talentu
lui celui care se apropie de 
o astfel de temă. Dimensiu
nea patriotică a poeziei, 
dincolo de condiția indivi
duală a autorului, exprimă, 
trebuie să încerce să expri-' 
me. condiția unei națîun;, 
destinul unui popor. Ea 
se înscrie in memoria unui 
popor. exprimă memo
ria colectivă, fiind „înte
meiată adică pe baza largă 
a geniului național", cum 
zicea Eminescu. Dacă de 
multe Ori pe o astfel de 
temă s-au produs compu
neri „patriotarde", care nu 
spun nimic nici cititorului 
și nici măcar autorului, de 
vină nu este tema, ci, în 
primul rînd, talentul, exis
tent sau nu, al celui ce a 
Scris.

Poezia patriotică rămîne 
o poezie greu de realizat, 
de care trebuie să ne 
apropiem cu sfială, cu răs
pundere și gravitate.

Privind eforturile de-a. 
dreptul colosale ale poporu
lui român de a se inâlța 
astăzi in orizonturi superi
oare de civilizație. împlini
rile și aspirațiile sale, lupta 
eroică pentru învingerea 
piedicilor văzute și nevăzu
te, transformările istorice 
petrecute in țară și în fiin
ța umană care ne înconjoa
ră, simt că substanța însăși 
a poeziei patriotice se radi
calizează, cerindu-și întru
chipări pe măsură. Talentul 
adevărat va fi totdeauna 
sensibil lâ asemenea muta
ții și ne va da și întruchi
pările artistice necesare.

în cea de-a doua parte 
a discursului său de re
cepție, rostit în ședința 
solemnă a Academiei 
Române din 22 mai 1933. 
George Enescu aduce un 
elogiu artei cuvintului, 
relației intime, organice, 
a acesteia cu arta sune
tului. cu muzica : „încă 
din _cca_ mai .îndepărtată 
antichitate, poezia și mu- 
zicâ, cuvintul și tonul au 
mers iiiînă in mină, ade
sea cOntopindu-se, com- 
p!etindu-se“.

In numai două fraze, 
celebrul virtuoz al arcu
șului definește specifici
tatea artei cuvintului. și * 
rosturile șale adinei : 
„Cuvintul iși continuă 
George Enescu eleganta-i 
demonstrație — aruncă 
lumină vie asupra senti
mentelor descriindu-le, 
precizindu-Ie in chip 
plastic. Grație cuvintului 
gîndirea se poate for
mula".

La rîndul său, specifi
cul artei muzicale este 
subtil și fin nuanțat : 
„Muzica revărsîndu-se in 
adincimile sufletului pă
trunde, misterioasă, in 
cele mai tăcute taine ale 
științei". Alăturarea or
ganică a celor două ex
presii artistice nu poate 
duce decît la o finalizare 
fericită, finalizare care, 
în textul discursului de 
recepție al lui George 
Enescu, are următoarea 
formulare : „Din îmbi
narea cuvintului și a mu
zicii s-au născut și se 
vor naște opere divine, 
nemuritoare".

tn sfîrșit, definiția pe 
care George Enescu o dă 
muzicii este memorabilă 
pentru valoarea sa anto
logică, pentru credința 
pe care marele nostru 
compozitor o are in sin
ceritatea artei pe care a 
promovat-o cu atîta ge
niu. pentru mesajul ei 
profund uman. „Muzica 
este un grai in care se 
oglindesc, fără posibili
tate de prefăcătorie, în
sușirile psihice ale omu
lui, ale popoarelor". Lim

bajul muzicii, ca și con
ținutul profund omenesc 
al mesajului său. sînt 
universale, se adresează.

A

,zln muzică 
se oglindesc 
trăsăturile 

poporului...'

Desen de Mihu VVLCANESCU

deopotrivă tuturor, căci, 
după expresia lui George 
Enescu, muzica este un 
„grai izvorit din inimă 
și menit să aducă dra
goste și-nfrățire printre 
cei pe care ii despart 

credințe și obiceiuri deo
sebite".

Animat lntreaga-1 via
ță de alese- sentimente 

patriotice, iublndu-și cu 
toată ființa țara sub 
soărele căreia se născuse 
și crescuse. George Enes
cu și-a pus întreg geniul 
in slujba neamului său, 
slujindu-I cu credință și 

abnegație, Cu eroism, cu 
dragoste adincă. nepre- 
făcutâ.

Forța geniului său 
creator, demult devenit 
un bun cultural al lumii, 
sță tocmai în această 
aleasă iubire de țară, in 
continuă revenire la sur
să 'primară, dătătoare de 
geniu, a folclorului $1 
culturii naționale. O rea
litatea un adevăr pe oare 
însuși George Enescu, 
ca toți marii noștri crea
tori de altfel, ține să-l 
facă public, să-l transmi
tă celor ce vor veni după 
el, ca pildă de urmat și 
profesiune de credință. 
Prin muzică, ține George 
Enescu să-și reafirme 
înalta apreciere față de 
muzica populară româ
nească, într-un suprem 
elogiu „sufletul blajin și 
visător al românului a 
devenit cunoscut lumii, 
făcind pe străini să ex
clame : -Un popor care 
cintă doina atît de duios 
trebuie să fie nobil și 
bun la inimă !»“.

George Enescu își de
finea astfel propria-i 
muzică, virtuțile sale 
inegalabile, care au ridl- 
cat-o pe culmile . înalte 
ale artei, făcind-o Cunos
cută. ascultată și elogia
tă pe toate meridianele 
globului. ■ L

Scurtul discurs de re- '' 
cepție al Iui George Enes
cu, cel mai scurt discurs 
de recepție rostit in șe
dințele solemne ale Aca
demiei Române, se con
stituie într-un document 
cu valoare de unicat prin 
profunzimea ideilor și 
justețea aprecierilor, prin 
dezvăluirea unor trăsă
turi definitorii ale perso
nalității complexe a ma
relui nostru compatriot, 
prin respectul pentru tre
cutul cultural al români
lor, prin înaltul senti
ment al datoriei împli
nite și al iubirii pentru 
patria și poporul care 
i-au dăruit lumii atit de 
înălțătoare a muzicii na
ționale și universale.

Alexandru DOBRE

...O idee năstrușnică: ima
ginarea și realizarea unor 
capsule ale timpului! La 
temeliile unor uriașe con
strucții ori la temeliile unui 
veac nou ne-am deprins să 
îngropăm conteinere cu un 
număr de obiecte in stare 
să ne povestească in ochii 
și auzul unui ipotetic om 
din viitor, ce ne-ar citi ast
fel viata atunci cind dove
zile materiale ale existen
ței noastre se vor fi 
cheltuit. Se încearcă să 
se hrănească astfel o ar
heologie a viitorului cu o 
zestre ideală de surprize 
precalculate. La capătul 
prezumțiilor evident funeste 
care ar conduce planeta la 
stingerea ciclului de civili
zație ce-o animă acum, a- 
ceastă capsulă ar urma să 
reprezinte depozitul cel 
mai convingător de infor
mații despre Pămint și pă- 
minteni • citeva cifre, hărți, 
mostre de sunete, voci 
umane înregistrate electric, 
unelte de muncă etc.

Cred prea puțin în utili
tatea capsulelor de alu
miniu cu conserve de „u- 
manitate" șl mi se pare că

existența lor nu e decît 
reflexul unui joc amar. Să 
le fi imaginat vreun antre
prenor de istorie, vreun 
constructor fantezist ori 
vreun poet. Mai degrabă 
un poet. St asta ca o te
ribilă ironie (autoironie?) 
dacă ne gindim că poezia, 
ea singură, e de-ajuns pen
tru a se constitui într-o 
mărturie totală, desăvir- 
șită și sublim-convingătoa- 
re despre Terra.

Dacă prin absurd unui 
istoric al omenirii i-ar lipsi 
un noian de documente 
(cronici, hărți, texte biblio
grafice) și el s-ar afla tn 
posesia a doar citorva vo
lume de poezie, el s-ar 
putea încumeta să descifre
ze în ele semnele ce-i lip
sesc. O sută de aurite Mi- 
kene de-ar ti scos din 
țărină fericiți Schliemanni. 
dacă toate acropolele greci
lor.ar fi aiuns pină la noi 
întregi, dacă am fi poseso
rii (cu inventarul complet) 
ai Bibliotecii din Alexan
dria. dar am fi lipsiți de 
norocul „Iliadei" și al „O- 
dlseei". atunci am ști mai 
puține despre greci decit

știm. Homer, singur, în
locuiește zestrea tuturor 
tezaurelor cu taine nedez
velite; citindu-le, ochii sapă 
in lut și în marmură; me- 
morîndu-1 devenim impli
cați în Istoriile lui și adu
cem pînă în contempora-

Gheorghe TOMOZEI

neitate, cu sunet temporal, 
ecoul unor secole ce ne-ar 
fi rămas, fără el. străine.

Poate avea poezia o altă 
chemare?

Cred cu toată convinge
rea în capacitatea poeziei 
de a deveni cel mai nobil 
senzor al epocii noastre, in 
sansa ei de a lucra nu doar 
asuora posterității, ci. cu 
efect modelator de conști
ințe. si asupra prezentului 
Și oricît de individualizate 
ar fi personalitățile poeziei 
românești de azi, oricît de 
singulare, ca expresie, s-ar 
rosti vocile acestei poezii, 
ele se înscriu, ca dinamică.

într-un fond plenar, într-o 
stare plurală. Sînt voci care 
pot compune sau, mai 
corect, din care sensibilita
tea lectorului ar putea com
pune simfonia, eufonia to
tală. Stare colectivă, poe- 
zia-document .ăl vieții nu e 
doar oglinda captatoare de 
imagini, ci. tmai ales, dia
fanul creuzet în care se 
făuresc substanțe noi, îm
bătătoare. Devenită nu co
lecție de cuvinte rare, nu 
neapărat inventatoare de 
cuvinte noi (ca și cind cele 
din care s-au compus „Oda 
în metru antic" și „Plumb" 
nu ne-ar fi de-aiuns), poe
zia modernă vorbește sluji
tă parcă de un limbai și el 
nou, deși întemeiat pe un 
fond metalingvistic. îngă- 
duindu-i cititorului s-o ci
tească astfel incit ar re
compune-o. ar „reface-o" 
ori ar continua-o.

Nu se poate ajunge aici 
fără o confruntare a vieții 
poetului cu marea viață a 
colectivității umane pentru 

in numele căreia e pre
destinat să vorbească. Fără

o continuă raportare la 
aspirațiile obștii, fără Cre
dința că slujind viata slu
jește altarul proteic al poe
ziei. poetul poate să-și 
piardă capacitatea de a se 
rosti în timp și peste timp, 
rămînînd doar un cultivator 
de facilități și transparențe.

Cei mai buni, autorii pa
ginilor celor mai durabile 
inspirate din visurile și îm
plinirile poporului devin 
implicit și întruchiparea fi
rească a artistului-patriot. 
Valoarea, substanța, iată 
dimensiuni ale patriotismu
lui. Astfel ajunge un poet 
să ilustreze fericit ipostaza 
scriitorulul-patriot, dăruin- 
du-Ie semenilor pagini ce 
le seamănă ! Nu exclusiva 
cultivare a elementului fes
tiv conduce Spre literatura 
de înalt răsunet patriotic, 
ci exprimarea în cuvinte 
simple („simplitatea" ierbii 
și a griului) a unor adevă
ruri în care oamenii (înde
obște in haine de lucru) să 
se poată regăsi.

Să avem senzația că, mai 
repede decît credem, poe
zia noastră devine a lor...
_______________________ y

(Urmare din pag. I)
CARTE DE ISTORIE

lui. Imortalizați de oinzele 
celebre ale lui Grigorescu 
— reporter de război minu- 
ind penelul ; dramaticul an 
1907 in care singele trudi
torilor acestui pămint a 
curs îmbelșugat, pentru ca 
din aburul lui cald să creas
că puternică ura impotri- 
va exploatării.

Momentul primului răz
boi mondial, care a mobili
zat toată suflarea româ
nească în năzuința comună 
a unirii celei mari, într-un 
singur stat a tuturor celor 
de un neam, vorbind a- 
ceeasi limbă, pe pămîntul 
lor strămoșesc, a dat 129 de 
eroi originari din Gorj. 
printre care Ioana noastră 
d’Arc, locotenentui-erou E- 
caterina Teodoroiu.

...Istoria mișcărilor mun
citorești. la nivelul tării în
tregi si al județului, de la 
înființarea Partidului so
cialist pînă la 8 Mai 1921, 
întemeierea Partidului Co
munist Român ; de la gre

vele tipografilor și ceferiș
tilor oină la uriașul protest 
din 1940 împotriva odiosu
lui dictat de la Viena se 
poate citi cu ușurință 
pe panourile muzeului. 
Chipul tinărului utecist 
Nicolae Ceausescu atrage 
atentia de la primele apari
ții în mijlocul masei de 
muncitori protestatari, prin- 
tr-o concentrare intensă si 
o hotărîre înscrisă în li
nia frunții, in privirea 
ochilor. 11 urmărești, ală
turi de ceilalți luptători 
pentru izbinda muncii și a 
slujitorilor ei. din etană în 
etapă : procesele de răsu
net în care acuzații deve
neau acuzatorii exploata
torilor ; lagărul din Tg. Jiu. 
unde au stat o vreme clau
strați cei mai de seamă a- 
părători ai demnității noas
tre naționale : 23 August
1944. cu epocala victorie 
împotriva fascismului, ob
ținută sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân ; perioada reconstrui
rii țării. 1944—1948, și înflo

rirea fără precedent a tării 
de la Congresul al IX-lea 
încoace, ale cărei trepte 
spre - înălțare sînt înscrise 
în opera politică a tova
rășului Nicolae Ceausescu, 
din. care au luat naștere di
rectivele ultimelor trei con
grese ale Partidului Comu
nist Român.

Pe plan local, imaginile 
din muzeu înfățișează 
transformarea — ca sub 
comanda unei baghete ma
gice — a unui județ aflat 
altădată Ia extrema limită 
a sărăciei într-un iudet cu 
un potențial industrial și 
energetic de importantă 
națională prin sondele de 
petrol la care nimeni nu 
visase înainte si. mai ales, 
prin exploatarea cărbune
lui : orașe noi.' luminoase își 
profilează siluetele moder
ne la Motru. Rovinari și 
Mătăsuri. Tg. Jiul însuși 
renăscut freamătă de. o 
viată economică, socială si 
culturală pe care bunicii 
tinerei generații abia o pot 
recepta uimiți.

Muzeul din Tg. Jiu iniția
ză o pinacotecă, pe cale de 
îmbogățire, in care multe 
nume prestigioase în artele 
noastre plastice sint pre
zente cu opere dintre cele 
mai reușite. Nu linsese ti
nerii plasticieni ai Gorjului.

Unicate pe tară : atelie
rul de aramărie Giurconiu. 
de o mare valoare pentru 
Istoria meșteșugurilor, dis
părute astăzi, din tara 
noastră, și ^xpozitia lămpi
lor de iluminat, de la opai
țele dacice oină la luxoase
le candelabre de cristal 
Murano Forme realizate 
cu mare artă, pe care nici 
în almanahuri nu le mai 
putem întîlni. instruiesc și 
incintă deopotrivă. In total, 
douăzeci de mii de expo
nate. ale căror imagini 
curg cronologic, accentuind 
cele mal de seamă răscruci 
ale istoriei noastre, puțind 
sluji tineretului ca o isto
rie sintetică a Gorjului. în 
contextul celorlalte ținu
turi românești. Un muzeu 
model cu care județul Gorj 
se poate mindri.
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Cronica
Sîmbătă dimineața. Gheorghe Dol- 

gu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a primit pe Jean Gazarian, 
director in secretariatul O.N.U. pen
tru problemele Adunării Generale a 
O.N.U., aflat într-o vizită de lucru în 
tara noastră. Cu acest prilej s-a efec
tuat un schimb de păreri asupra pro
blemelor aflate in preocupările Adu
nării Generale, precum și asupra ini
țiativelor țării noastre, care vor fi 
discutate de forul mondial la sesiu
nea sa din toamna acestui an.

Oaspetele a participat la o masă 
rotundă organizată de Asociația de

zilei
Drept Internațional și Relații Inter
naționale privind „Rolul Adunării 
Generale a O.N.U. : evoluție și per
spective". Au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
juriști și cadre didactice, ziariști.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Con

federației Elvețiene. însărcinatul cu 
afaceri a.i. al acestei țări la Bucu
rești. Claude Barbey. a rostit, sim
bătă. o cuvintare la Televiziunea ro
mână.

(Agerpres)

Ediția a IX-a a Forumului național al pionierilor

Un nou contingent de tineri 
a depus jurămîntul militar

Simbătă dimineața. în unitățile Mi
nisterului Apărării Naționale si ale 
Ministerului de Interne a avut loc 
depunerea jurămintului militar de 
către tinerii contingentului recent in
corporat.

Desfășurată în perioada care pre
cede cea de-a 37-a aniversare a zilei 
de 23 August. în atmosfera de Puter
nic avînt patriotic si de muncă, ge
nerat de îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al XII-lea al par
tidului pentru cincinalul 1981—1985, 
solemnitatea depunerii jurămintului 
a constituit o caldă și entuziastă ma
nifestare a dragostei nemărginite si a 
profundului atașament ale militari
lor fată de patria noastră socialistă, 
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate.

La festivități au participat gene- 
ral-maior Constantin Olteanu. mi
nistrul apărării naționale, George Ho- 
moștean. ministrul de interne, mem
bri al consiliilor de conducere ale ce
lor două ministere, reprezentanți ai 
organelor locale de partid si de stat, 
veterani din războiul antifascist, 
membr ai subunităților de gărzi pa
triotic® A ai detașamentelor de pre
gătire . tineretului pentru apărarea 
patrie pionieri, părinți al tinerilor 
militari.

Jurind credință patriei, ponorului 
și partidului, tinerii noului contin
gent s-au angajat cu toată ființa lor 
să nu-și cruțe forțele si puterea de

muncă pentru a deveni apărători de 
nădejde ai tării, să înfăptuiască în 
viată, în toate împrejurările, politica 
internă și externă a Partidului Co
munist Român — conducătorul, in
spiratorul și organizatorul victoriilor 
istorice ale poporului pe calea făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate — să execute fără șovăire 
ordinele comandantului nostru su
prem. Cerințele și exigentele noii ca
lități. superioare, izvorite din Direc
tiva comandantului suprem al forțe
lor armate din cuvintările secreta
rului general al partidului, din cele
lalte documente de partid, au stat și 
stau la baza angajamentelor tuturor 
militarilor, reafirmate și in acest mo
ment solemn din viata ostășească, de 
a obține noi succese în pregătirea de 
luptă și politică. în întărirea ordinii 
și disciplinei militare. în mînuirea și 
întreținerea cu grijă a tehnicii de 
luptă din dotare, in munca pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate în economia națională. 
Tinerii care au depus jurămîntul mi
litar. asemenea tuturor ostașilor țării, 
sint hotărîți ca la școala politică, pa
triotică și revoluționară a forțelor 
noastre armate să-și formeze înalte 
calități morale, temeinice deprinderi 
de luptători, astfel incit la nevoie să 
apere cu fermitate. împreună cu găr
zile patriotice si detașamentele de 
pregătire militară a tineretului, cu 
Întregul popor, cuceririle noastre re
voluționare. libertatea, independența, 
suveranitatea și integritatea Repu
blicii Socialiste România.

Sîmbătă s-a deschis la Brașov edi
ția a IX-a a Forumului național al 
pipnierilor, dedicat celei de-a 60-a 
aniversări a făuririi Partidului Co
munist Român, sub deviza „Urmind 
exemplul comuniștilor, tot înainte !“.

Instituite din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, forumurile pio
nierești au devenit importante forme 
de activitate politico-educativă care 
contribuie Ia asigurarea dezbaterii de 
către pionierii înșiși a problemelor 
activității lor, la intensificarea parti
cipării copiilor la munca și condu
cerea Organizației Pionierilor.

Cei aproape 500 de pionieri dele
gați ai unităților de pionieri din în
treaga țară, precum și alți pionieri in
vitați vor analiza activitatea politico- 
educativă desfășurată de consiliile și 
comandamentele pionierești în peri
oada de după Conferința Națională a 
Organizației Pionierilor pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu date 
la ședința festivă de deschidere a fo
rumului tinerei generații.

Programul manifestării va cuprin
de schimburi de experiență pe prin
cipalele domenii ale activității pio
nierești, dezbateri și analize ce vor 
evidenția forme și căi de traducere 
în viață a sarcinilor ce revin detașa-

mentelor șl unităților de pionieri în 
educarea comunistă, patriotică, re
voluționară a copiilor. Totodată, vor 
fi organizate acțiuni de muncă pa
triotică în agricultură, precum și pen
tru înfrumusețarea localităților, vi
zite in întreprinderi industriale, uni
tăți agricole, șantiere — minunate 
prilejuri de cunoaștere de către re
prezentanții pionierilor din întreaga 
țară a făuritorilor bunurilor materia
le din județul Brașov. Vor fi efec
tuate, de asemenea, vizite la muzee 
și locuri istorice legate de lupta parti
dului și a clasei muncitoare, marșuri, 
parade, spectacole-evocare.

Activitățile organizate cu prilejul 
forumului național vor constitui o 
grăitoare expresie a dragostei și re
cunoștinței adinei a tuturor copiilor 
patriei față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai apropiat prieten și 
îndrumător al tinerei generații, față 
de partid, de clasa muncitoare, de 
întregul popor, pentru condițiile mi
nunate asigurate tuturor copiilor 
țării.

In ultima zi a forumului, ale cărui 
lucrări se vor desfășura pînă la 14 
august, vor fi aleși noii membri ai 
Consiliului Național din rindul pio
nierilor, precum și locțiitorii pre
ședintelui C.N.O.P.

90 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI
CLASEI MUNCITOARE DIN BULGARIA

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR
Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului 

său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și al întregului 
popor român, vă adresăm dumneavoastră, tuturor comu
niștilor și poporului frate bulgar cordiale salutări și cele 
mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 90-a aniversări 
a creării Partidului Comunist Bulgar.

Făurirea partidului marxist al clasei muncitoare din 
Bulgaria reprezintă un eveniment istoric în viața politică 
a țării. Transformarea partidului, în anul 1919, în partid 
comunist a marcat intrarea mișcării revoluționare bulgare 
într-o etapă superioară a luptei împotriva exploatării 
capitaliste, reacțiunii și fascismului, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate socială și națională.

Partidul Comunist Bulgar a organizat și condus lupta 
forțelor patriotice care. în împrejurările favorabile create 
de victoriile Armatei sovietice asupra fascismului, au răs
turnat la 9 Septembrie 1944 dictatura monarho-fascistă și 
au instaurat puterea populară, deschizind calea transfor
mării socialiste a Bulgariei.

Marile succese dobîndite de poporul bulgar după victoria 
revoluției socialiste sint inseparabil legate de activitatea 
Partidului Comunist Bulgar. Sub conducerea partidului său 
comunist, poporul bulgar a obținut realizări remarcabile in

AL

edificarea noii orinduiri. in dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei și culturii.

Sîntem bucuroși să evidențiem că relațiile de strinsă 
prietenie și întrajutorare statornicite intre poporul român 
și poporul bulgar, intre mișcările revoluționare din cele 
două țări, intre partidele noastre comuniste au dobîndit în 
anii construcției socialiste un conținut tot mai bogat, dez- 
voltîndu-se pe plan politic, economic, tehnico-științific și 
cultural. Ne exprimăm convingerea că aceste raporturi 
prietenești tradiționale, întemeiate pe încredere, stimă și 
respect reciproc, se vor amplifica continuu — in spiritul 
întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu., secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, și tova
rășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliu-1 
lui de Stat al Republicii Populare Bulgaria — spre binele 
poporului român și poporului bulgar, in interesul cauzei 
generale a socialismului, păcii, securității și independenței 
naționale, a colaborării și cooperării internaționale.

De ziua glorioasei aniversări, vă dorim, dragi tovarăși, 
noi succese în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Bulgar, în activitatea pe 
care o desfășurat! pentru prosperitatea și fericirea 
poporului bulgar prieten.

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tv

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CAMPIONATELEMONDIALE DE CAIAC-CANOE

SPORTIVII ROMÂNI-DE
Medalii de aur,

LONDRA 1 (Agerpres) — Simbătă, 
în prima reuniune a finalelor Cam
pionatelor mondiale de caiac-canoe, 
ce se desfășoară pe canalul artificial 
..Holme Pierrepont", din orașul 
englez Nottingham, sportivii români 
au urcat de 3 ori pe podiumul de 
premiere, cucerind o medalie de aur, 
una de argint și una de bronz.

Medalia cea mai strălucitoare a fost 
obținută de cuplu] Ivan Patzaichin— 
Toma Simionov in proba de canpș-2 
1 000 m. după o cursă dramatică, cu 
un final spectaculos, in care echi
pajul român a reușit, cu ultima lo
vitură de pagae, să treacă primul 
linia de sosire, în fata canoei din 
R.D. Germană. Experimentatul Ivan 
Patzaichin. triplu campion olimpic, 
învingător de nenumărate ori în cam
pionatele lumii și continentale, bine 
secundat de mai tinărul său coechi
pier Toma Simionov, cu care a alcă
tuit anul trecut „cuplul de aur“ la 
Jocurile Olimpice, și-a dovedit din 
nou tenacitatea și forța deosebită din 
finalul curselor, calități ce i-au adus

TREI ORI PE PODIUM! 
argint și bronz

atîtea succese și au făcut din el unul 
dintre cei mai vestiți canoiști din 
lume. Pe locul 3 s-a clasat echipajul 
din Uniunea Sovietică.

Tot o sosire strinsă s-a înregistrat 
și in proba de caiac simplu 1 000 m, 
în care lupta s-a dat intre celebrul 
campion Rudiger Helms, din R. D. 
Germană, și caiacistul român Ion 
Birlădeanu. Victoria a revenit sporti
vului din R.D.G., mai insistent in fi
nal. Ion Birlădeanu s-a clasat pe un 
merituos loc 2, in fata norvegianului 
Einar' Rasmussen, și a intrat astfel 
în posesia medaliei de argint.

A treia medalie a zilei a fost ciști- 
gată pentru delegația țării noastre de 
Agafia Buhaev și Maria Ștefan, la 
caiac-2 1 000 m, sosite pe locul 3, după 
echipajele R. D. Germane și Suediei.

îată Învingătorii in celelalte probe: 
canoe simplu: Ulrich Papke (R.D.G.); 
caiac simplu feminin : Birgit Fischer 
(R.D.G.) ; caiac dublu bărbați : 
U.R.S.S. ; feaiac-4 bărbați : R. D. Ger
mană.

PROGRAMUL 1
9,00 Tot înainte!
9,35 Film serial pentru copii: „Micul 

prinț" de Antoine de Saint-Exu- 
■pery. Producție a studiourilor en
gleze. Premieră pe țară. Cu: Steve 
Warner (Micul prinț), Richard 
Kiley, Bob Fosse, Gene Wilder, 
Joss Ackland, Clive Revill. Muzi
ca: F. Loewe. Regia: Stanley Do- 
nen. Episodul 1

19,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii. Retrospectiva 

festivalurilor „George Enescu" (I)
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,05 Șah
15,20 Fotbal magazin • vă prezentăm 

echipele promovate în divizia A : 
F.C. Constanța, C.S. Tirgoviște șl 
U.T.A. • Meciut amical R.F.G. — 
Brazilia; Selecțiuni Înregistrate de 
la Stuttgart

17,05 Filme inspirate din lupta P.C.R. 
pentru făurirea vieții noi: „Desfă
șurarea". Premieră TV. Producție a 
Studioului cinematografic „Bucu
rești". Scenariul: Marin Preda.,

18,35 Micul ecran pentru cel mici. Cel 
patru Robinson Crusoe

19,00 Telejurnal • Tara Inttmpină ma
rea sărbătoare

19,25 „Cintarea României". De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Emi
siune realizată in colaborare cu 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. Județul Brăila

20,50 Film artistic: „Julietta". Premieră 
TV. Producție a studiourilor fran
ceze. Cu: Jean Marais, Jeanne 
Moreau, Dany Robin, Bernard Lo- 
renet. Regia; Marc Allegret

22.30 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

11,00 Matineu de vacanță: Lassie
11,45 In parc, fanfara clntă — program 

de estradă

12,00 Prin Moldova de sub munte — do
cumentar

12.20 Maeștrii artei muzicale românești: 
Mihail Jora

13.10 Muzeele patriei: Muzeul Antlpa
13.30 Concertul orchestrei de muzică 

populară a Radlotelevizlunii. Diri
jor; George Vancu

14.20 Desene animate. Intîmplărl cu Pic 
și Poc

14.45 Estrada estivală
15.30 Teatru TV: „Făclie în miez de 

noapte" de Barrie Stavls.
17,00 Serata muzicală TV. Compozitori 

a! secolului XX
19.00 Telejurnal
19,25 Teierama
19.55 Serata muzicală TV (continuare)
20.55 Jurnalul științelor șl al călătoriilor. 
21,40 Muzică de jaz
22.30 Telejurnal • Sport

LUNI, 3 AUGUST
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tar» întlmplnă ma

rea sărbătoare
19,25 Actualitatea economică
19.50 Sindicatele în lupta pentru pro

gresul țării, prosperitatea poporu
lui, pentru socialism • 75 de ani 
de la constituirea Comisiei Gene
rale a Sindicatelor din România

20.15 Roman-foileton; „Puterea voinței" 
— episodul 5

21.15 Cadran mondial. România în lu
mea contemporană (I)

21.45 Pagini eroice din creația muzicală 
românească

22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 1

16,00 Uverturi la opere
16.45 Călătorie prin țara mea: „Munte

le de sare" — reportaj realizat Ia 
Slănic-Prahova de Pop Simion

17.10 Film artistic: „Julietta" (reluare)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Mozaic — selecțiuni
21,15 Ora tineretului (reluare)
22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Un eveniment de seamă în viața comuniștilor, 
a poporului bulgar prieten

Universiada de la București în presa internațională
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Refe- 

rlndu-se' la desfășurarea Jocurilor 
Mondiale Universitare, recent în
cheiate la București, ziarul „Trud“ 
publică un comentariu, în care scrie, 
printre altele: „S-a încheiat intr-un 
cadru festiv, pe marele stadion „23 
August" din București, o mare săr
bătoare a sportului studențesc, care 
s-a desfășurat sub semnul năzuinței 
de pace, .ihțelegere reciprocă și prie
tenie, r dată cu rezultate de nivel 
ridicat/cu apariția unor noi maeștri 
străluciți".

„Există toate temeiurile să fim 
mulțumiți de rezultatele cu care s-au 
terminat Întrecerile din capitala 
României, unde au fost stabilite peste 
40 de recorduri ale Universiadei" — 
a declarat corespondentului ziarului 
„Trud" Serghei Ivanov, prim-vice- 
președinte al Federației mondiale a 
sportului universitar.

în continuare, ziarul subliniază : 
„Universiada s-a încheiat. Marea 
competiție a demonstrat din nou că

sportul studențesc reprezintă o com
ponentă importantă a mișcării olim
pice. dind un puternic stimulent 
dezvoltării atletismului, înotului, te
nisului și altor jocuri sportive, pe 
toate continentele. Fără îndoială că 
mulți învingători și medaliați ai 
Universiadei de la București vor con
tinua să concureze cu succes la 
Jocurile Olimpice".

cinema

vremea
Timpul probabil pentru 3, 4 șl 5 au

gust. In țară: Vreme frumoasă și 
călduroasă, Îndeosebi în prima parte a 
Intervalului. Cerul va fi variabil, cu în
seninări persistente în sudul țării. Vor 
cădea ploi izolate în nord-vestul țării și 
In zona de munte, vintul va sufla slab

pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar cele 
maxime intre 24 șl 34 grade. Izolat mal 
ridicate. In București: Vremea va fi 
călduroasă, eu cerul variabil mai mult 
senin in primele zile. Spre sfirșltul in
tervalului, condițiile devin favorabile 
aversei de ploaie. Vîntul va sufla în 
general slab. Temperaturile minime vor 
fi în jur de 14 grade, iar cele maxime 
în jur de 33 grade. (Cornellu Pop, me
teorolog de serviciu).

Locuri de popas pe meleaguri gorjene
Pe meleagurile județului Gorj, 

în locuri deosebit de pitorești, 
turiștii au la dispoziție cîteva 
atrăgătoare unități.

în localitatea Tismana. pe dru
mul național Tg. Jiu — Baia de 
Aramă (DN 67 D km 34) a fost 
dat în folosință un ospitalier han 
cu locuri de cazare confortabile 
și un restaurant. Poposind la 
HANUL TISMANA, turiștii au 
posibilitatea să facă agreabile 
excursii în împrejurimi, să cu
noască frumoasa zonă împăduri
tă de la poalele munților Vîlca- 
nului, interesantele obiective tu

ristice Peștera Cloșani și Cheile 
Șohodolului.

Lingă localitatea Baia de Fier, 
intr-o pajiște de la poalele mun
ților Paring, in apropiere de 
Peștera Muierilor, CABANA 
PEȘTERA MUIERILOR asigură 
oaspeților săi condiții bune de 
cazare și masă.

Aceeași bună servire oferă și 
HANUL PARINGUL din locali
tatea Novaci, pe șoseaua națio
nală Rm. Vilcea — Tg. Jiu, con
struit într-o arhitectură specific 
montană. El dispune de camere 
frumos mobilate, dotate cu în
călzire centrală, precum și de 
un restaurant.

Se Împlinesc astăzi nouă decenii 
de la crearea partidului clasei mun
citoare din Bulgaria. Sărbătorind 
acest eveniment, comuniștii, oamenii 
muncii din țara vecină și prietenă fac 
bilanțul glorios al drumului parcurs 
de la începuturile mișcării muncito
rești pînă azi cind poporul bulgar 
construiește în patria sa societatea 
socialistă dezvoltată. Crearea parti
dului este indisolubil legată de acti
vitatea militantului marxist Dimităr 
Blagoev, care, ducînd mai departe 
opera democraților revoluționari, a- 
flați in fruntea luptei împotriva do
minației otomane, pentru eliberare 
națională, a desfășurat o vastă acti
vitate pentru unirea socialismului 
științific cu mișcarea revoluționară 
bulgară. Desfășurat la 2 august 1891, 
Congresul de pe muntele Buzludja 
al cercurilor socialiste a hotărlt con
stituirea Partidului .Social-Democrat 
Bulgar și a elaborat primul program 
al acestuia. In baza acestui program 
revoluționar, partidul a acționat ferm 
pentru conștientizarea clasei munci
toare, pentru organizarea ei sub 
stindardul socialismului științific, a 
condus cu fermitate lupta împotriva 
exploatării și reacțiunii. pentru 
apărarea intereselor vitale ale pro
letariatului, ale tuturor celor ce 
muncesc.

Expresie a maturizării muncitori
mii bulgare, in condițiile aVîntului 
revoluționar generat de victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Congresul socialiștilor de stin
gă, desfășurat în luna mai 1919. a 
hoțărît transformarea partidului în 
partid comunist, ceea ce a marcat În
ceputul unei etape superioare în dez
voltarea mișcării revoluționare din 
țară.. Avindu-1 in frunte pe înflăcă- 
ratul militant revoluționar Gheorghi 
Dimitrov. P.C. Bulgar șl-a îmbogățit 
necontenit tactica prin forme si' me
tode noi de luptă, a promovat alian
ța dintre muncitori și. țărani, a ac
ționat pentru crearea unui front unit 
al tuturor celor ce muncesc. Printre 
marile bătălii conduse de partid se 
înscrie răscoala populară din 1923 îm
potriva dictaturii militaro-fasciste. 
Deși înfrintă, răscoala a dat un pu
ternic impuls mișcării revoluționare 
și a Îmbogățit partidul rcu o prețioasă 
experiență. în pofida condițiilor di
ficile, a prigoanei și terorii, în cele 
două decenii de clandestinitate ce au 
urmat, pînă la eliberare. P.C.B.' s-a 
situat in fruntea luptei împotriva re
gimului fascist, pentru apărarea inte
reselor maselor populare. în perioa
da celui de-al doilea război mondial, 
partidul a făurit și condus Frontul 
Patriei pe baza unei largi platforme 
care a favorizat coeziunea forțelor 
progresiste, democratice, antifasciste, 
a creat grupuri și detașamente de 
partizani, ce au devenit ulterior nu
cleul armatei insurecționale. In con
dițiile victoriilor hotăritoare dobin- 
dite de armata sovietică împotriva 
mașinii de război hitleriste. în noap
tea de 8 septembrie 1944. masele 
populare, in frunte cu clasa munci
toare. au înfăptuit insurecția armată.

în locul regimului fascist răsturnat, 
fiind instaurată puterea Oamenilor 
muncii.

Devenit forță politică conducătoa
re, P.C. Bulgar și-a consacrat la în
ceput activitatea consolidării puterii 
populare, a cuceririlor revoluționare, 
a mobilizat eforturile pentru redre
sarea situației economice a inițiat 
și condus Înfăptuirea unor profunde 
schimbări structurale. O etapă nouă 
în istoria partidului și a țării a 
inaugurat Congresul al V-lea, desfă
șurat în decembrie 1948, care a sta
bilit ca linie generală construirea 
socialismului în Bulgaria.

La sărbătoarea jubiliară de astăzi 
Bulgaria prezintă imaginea unui stat 
socialist înfloritor. Pe harta econo
mică a țării a apărut un mare număr 
de fabrici, uzine, combinate, cen
trale electrice, care realizează nu
mai in cîteva zile producția indus
trială a anului cu cel mai înalt ritm 
productiv de dinainte de eliberare. 
O puternică dezvoltare a cunoscut 
agricultura. S-au reînnoit orașele și 
satele, au înflorit cultura și știința, 
a crescut substanțial nivelul de trai 
al populației. în prezent, poporul 
bulgar este angajat cu toate forțele 
în Înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, des
fășurat în primăvara acestui an, care 
a elaborat un însuflețitor program 
pentru actualul cincinal și în per
spectiva întregului deceniu privind 
dezvoltarea dinamică și la indici ca
litativi superiori a forțelor de pro
ducție. perfecționarea ansamblului 
relațiilor sociale.

Comuniștii, întregul popor român 
urmăresc cu viu interes și satisfacție 
activitatea constructivă desfășurată 
de poporul bulgar, vecin și prieten, 
șub conducerea Partidului Comu
nist, se bucură din inimă de succe
sele sale de seamă în edificarea so
cietății socialiste dezvoltate. Convie
țuind de veacuri de-o parte și de 
alta a Dunării, cele două popoare 
au cultivat între ele relații de strin
să prietenie și solidaritate, ajutorin- 
du-se frățește in îndelungata luptă 
pe care au fost nevoite s-o ducă 
împotriva dominației străine, pentru 
apărarea ființei naționale, pentru 
independență și libertate, in vederea 
afirmării dreptului de a-și făuri 
propriile destine. La aniversarea de 
astăzi se cuvine subliniată contri
buția nepieritoare pe care a adus-o 
la strîngerea legăturilor de priete
nie dintre cele două popoare forțele 
lor politice înaintate, partidele cla
sei muncitoare din România și Bul
garia, care au conlucrat strîns, chiar 
de la început, în lupta pentru înfăp
tuirea mărețelor lor țeluri elibera
toare. In acest sens, în țara vecină 
este evocată cu căldură ospitalitatea 
cu care au fost înconjurați revolu
ționarii bulgari în România, unde 
au găsit întotdeauna adăpost și 
sprijin.

In anii făuririi socialismului, re
lațiile de prietenie și colaborare 
româno-bulgare au dobîndit un con
ținut nou, superior. Este un merit

de seamă al partidelor noastre co
muniste faptul că, în spiritul lumi
nosului mesaj al înaintașilor, au 
înscris dezvoltarea conlucrării din
tre cele două popoare ca una din 
preocupările lor permanente. In 
transpunerea in viată a acestei ori
entări, un rol decisiv au întilnirile 
și convorbirile — devenite practică 
curentă și fertilă — dintre tovaiășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care au îmbogățit, de fiecare dată, 
relațiile existente, au impulsionat 
dezvoltarea lor multilaterală.

Prin materializarea • înțelegerilor 
convenite, conlucrarea noastră a cu
noscut și cunoaște o evoluție mereu 
ascendentă, pe temelia trainică a 
comunității de orindulre, de aspi
rații și de țeluri, in spiritul Trata
tului româno-bulgar, al declarațiilor 
comune încheiate la nivelul cel mai 
înalt, care stabilesc un cadru optim 
extinderii și aprofundării neîntrerup
te a raporturilor reciproce în cele 
mai diferite domenii ale construcției 
socialiste, ca și pa plan internațional.

O amploare deosebită cunosc legă
turile economice, în cadrul cărora 
se extind formele superioare de con
lucrare, crește ponderea cooperării 
și specializării in producție. Mărturii 
grăitoare ale acestei conlucrări stau 
marea întreprindere de mașini și 
utilaje grele, edificată prin eforturi 
comune la Giurgiu-Ruse. Complexul 
hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopo- 
le, precum și alte obiective — pre
văzute in perspectivă — de deose
bită însemnătate pentru dezvoltarea 
economiilor naționale ale celor două 
țări. Totodată, sporește volumui de 
schimburi de bunuri materiale care, 
in actualul cincinal, urmează să fie 
de 2,3 ori mai mare <|ecît în peri
oada precedentă de cinci ani.

Concomitent, se dezvoltă colabo
rarea' pe plan tehnico-științific și în 
domeniul culturii, se extind schim
burile de experiență pe linie de 
partid și de stat, ceea ce contribuie 
ia mai buna cunoaștere reciprocă a 
preocupărilor și aspirațiilor celor 
două popoare, la întărirea continuă 
a prieteniei dintre ele.

Pe plan internațional, țările noas
tre acționează ferm pentru destin
dere și securitate în Europa și în 
întreaga lume, in acest cadru evi- 
dențiindu-se Însemnătatea deosebită 
a dezvoltării relațiilor de bună ve
cinătate în zona noastră geografică 
— Balcanii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și dezarmare, în folosul 
păcii și progresului.

Cu prilejul Împlinirii a nouă de
cenii de la crearea Partidului clasei 
muncitoare din Bulgaria, întregul 
nostru partid și popor adresează co
muniștilor, poporului din țara vecină 
și prietenă — așa cum se subliniază 
și în telegrama C.C. al P.C.R. adre
sată C.C. al P.C.B. — urarea de a 
dobîndi noi succese în înfăptuirea 
politicii partidului. în înflorirea con
tinuă. multilaterală a patriei lor so
cialiste.

Al. CAMPEANU

în cîteva rinduri
• în sferturile de finală ale tur

neului internațional feminin de tenis 
de la South Orange (S.U.A.). Virgi
nia Ruzici a învins-o cu 6—2. 6—2 pe 
Barbara Jordan (S.U.A.). în altă 
partidă, Joanne Russel (S.U.A.) a 
ciștigat cu 6—2, 6—1 in fața colegei 
sale Pam Casale.
• în localitatea cehoslovacă Topol- 

cany au început campionatele euro
pene de tenis de masă pentru cădeți 
și juniori. Echipa masculină a Româ
niei a învins cu 3—0 selecționata 
Olandei. La feminin (cadete) selec
ționata noastră a întrecut cu 3—1 for
mația Austriei.

O în prezent, pe primul loc în cla
samentul „Marelui premiu F.I.L.T." 
se află tenismanul american Jimmy 
Connors cu 1 190 puncte, urmat de 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — cu 1 113 
puncte și John McEnroe (S.U.A.) cu 
995 puncte.

• S-au încheiat meciurile din gru
pele preliminarii ale turneului inter
național de fotbal de la Sofia. Rezul
tate tehnice ; Sporting Lisabona — 
F.C. Argeș Pitești 1—0 ; Levski Spar
tak — Ț.S.K.A. 2—0 : Dinamo Minsk 
— Admira Viena 2—0 ; Trakia — 
Slavia 2—0. în finala competiției se 
vor intilni Sporting Lisabona și 
Levski Spartak Sofia.

® La Kuala Lumbur au continuat 
meciurile din cadrul celei de-a 2-a 
ediții a „Cupei mondiale" Ia tenis de 
masă. Iată cîteva rezultate : Guo 
Yue Hua (R.P. Chineză) — Appel
gren (Suedia) 21—15, 21—16 ; Klam- 
par (Ungaria) — Orlowski (Ceho
slovacia) 21—11, 21—11 ; Xie Saike 
(R.P. Chineză) — Yoshitaka (Japonia) 
21—23, 21—7, 21—16.

• Campionii : SCALA — 9,30: ll,30r 
13,45: 16; 18; 30. COTROCENI — 16; 
18; 20.
• „Tridentul" nu răspunde : CEN
TRAL - 9; 11.15; 13.30; 13,45; 18; 30, 
FLOREASCA - 9; 11; 13; 15.30: 17.45: 
30.
• Duelul : LIRA — 15,30; 17,45: 20, Ia 
grădină — 21, ARTA — 9: 11,15: 13.30; 
15,45; 18; 20.
• Alo. aterizează străbunica s 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.
• Am o idee : EXCELSIOR — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL — 
9: 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15.
• Căpitanul răzbunării : PATRIA — 
0; 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.
• Ciinele : BUCUREȘTI - 8,30; 10,45: 
13; 15,30; 18; 20,20, LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la grădină 
— 21, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, la grădină — 21.
• Casta „Divina" : VICTORIA — »: 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Corleone : FEROVIAR — 9; 11.15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15, AURORA — 9;

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
21. GRADINA BUZEȘTI — 21.
• Strada Hanovra : STUDIO — 10: 
12; 14; 16; 18; 20.
• Alergătorul : GRIVITA — 9: 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Sint timid, dar mă tratez : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.15, 
MELODIA - 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Minunata Angelica șl Angelica, mar- 

. cbiza îngerilor : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• In căutarea chibriturilor i BU
ZEȘTI — 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 în Marea Nordului : GIU- 
LESTI — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 
20.
• Secretul casetofonulul s PACEA — 
15.30; 17,45; 20.
• Vagabondul : VIITORUL — 14,
GRADINA MIORIȚA - 21.
• Apus la amiază s VIITORUL — 
17,30; 19,30.
• înainte de miezul nopții: MIORIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Articolul 420 1 POPULAR — 12:
15,30; 19.
• Zimbetul unul om chinuit : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Campionul : COSMOS — 13.30:
16; 19,

• Vom trăi și vom vedea : FLACĂ
RA - 15,30; 17,30; 19,30.
• Milă pentru cel vil : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Aii Baba și cel 40 de hotl : GRĂ
DINA ARTA - 21.
• îmi sare țandăra : GRĂDINA CUL
TURAL — 21.
• Idilă cu „Miss Brazilia" s GRADI
NA FESTIVAL - 20,45, PARC HOTEL 
— 21.
• Serpico : GRĂDINA FLACĂRA 
- 21.
• Superman : GRADINA GLORIA' 
(TITAN) - 21.

teatre
• Teatrul de comedie (la Muzeul de 
istorie al Republicii socialiste Româ
nia) : Cintec pentru țara mea (spec
tacol de poezie șl muzică) — 10.30; 
Miorița (spectacol de poezie si mu
zică in 6 limbi) — 12.
• Teatrul de operetă (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Opereta rîde, cintă 
și dansează — 20.
e Teatrul. Giulești (la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) ; 
Popas In istorie (spectacol de sunet și 
lumină) — li.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Idolul femeilor — 
20 ; (grădina Batistei) : Veselie la Tă
nase — 20.
• Teatrul evreiesc de stat s Cîntațl 
cu mine un cintec — 18.30.

Șarjele dinții ale Bistriței
(Urmare din pag. I)
cu importanta lui bine 
determinată. Ei bine, fără 
dăruirea totală a oame
nilor, aceste evenimente 
și-ar pierde șirul. Așa se 
formează in om sentimen
tul mîndriei de a fi partici
pat la ceva unic in viața 
orașului, a județului, a ță
rii întregi.

Despre acest sentiment 
statornic, al mindriei pen
tru tot ce se naște aici și in 
întreaga țară, ne-a vorbit 
și electricianul Ion Vodnar. 
Cine-i Ion Vodnar ? Nimeni 
altul decît tinărul care, în 
perioada probelor, s-a în
căpățînat șl a rămas in 
hală timp de 36 de ore 
neîntrerupt. Ce miraculos 
magnet il ținea aici ? Pui* 
și simplu dorința de a ve
dea cum funcționează in
stalațiile montate de el. 
Acum 'se justifică, fără em
fază : „Nu înțeleg ce-i de

mirare în acest fapt. Vo
iam să văd doar cum a ieșit 
munca mea".

O constatare a șefului de 
secție : vîrsta medie a oa
menilor de la turnătorie 
este mai mică decit stagiul 
lui în producție: 20 de ani. 
Or, el lucrează cu oțelul 
de 32.

— Ceea ce Înseamnă că 
topitorii și formatorii de 
aici sint încă în... formare ? 

• — Da ! Fără nici un fel 
de metaforă, de data asta. 
Fără metafore dacă avem 
în vedere și faptul că ase
menea calități nu se for
mează de la sine.

— Dar cum ?
— Mai ales în munca de 

fiecare zi, argumentează 
secretarul organizației de 
partid, tovarășul Emanuil 
Pop.

Ce înseamnă munca de 
fiecare zi pentru toți cei 
care lucrează aici ? Să ne

oprim de pildă la Ida Gă
van, tînăra care va veghea 
pupitrul de comandă al 
cuptorului nr. 4, Încă nein
trat în funcțiune. Nemai- 
avind răbdare să aștepte 
terminarea lucrărilor de fi
nisare, a pus și ea mina, să 
le grăbească. Prima șarjă, 
aici, va însemna, desigur, 
un eveniment deosebit în 
viața ei personală. Ca și 
tinărul matrițer Szigyarlo 
Francisc, care nu numai o 
spune, dar o și dovedește, 
zi de zi, după prima șarjă, 
că „mi-am realizat cel irîai 
frumos vis al vieții aici, în 
Bistrița mea natală". Ca 
și atîția alți oameni intrați 
în a doua tinerețe. Șamo- 
torul Geza Szanto, de pildă, 
a venit aici ca detașat de 
la o altă intreprindere din 
țară. A venit și a hotărlt să 
rămină. Chiar dacă soția sa. 
Ana, avea altă meserie — 
ospătar. A convins-o să-i 
fie ajutor de șamotor, pină 
s-o califica. Și-a adus și cei

patru copii, dintre care trei 
gemeni. „Eu am clădit aici, 
alături de multi oameni ro
mâni, maghiari, germani, 
lucruri minunate. Și toți 
oamenii aceștia mi-au ră
mas in suflet".

...Zile fierbinți la secția 
turnătorie. Se pregătesc să 
intre in funcțiune alte cup
toare, alte linii spre a în
tări prestigiul industriei 
acestui oraș, rod al muncii 
încordate, al politicii clar
văzătoare a partidului de 
dezvoltare armonioasă a tu
turor zonelor țării.

— Despre noi se va mai 
auzi, ne spune la plecarea 
din secție oțelarul Mircea 
Roibu. O garantez. Și, in 
timp ce ne stringem miinile 
de rămas bun, ne dezvăluie 
un secret : „Să știți că, 
printre viitorii oameni ai 
Bistriței, va fi și un om 
care ml-e foarte apropiat, 
îl cheamă Florin. Acum e 
în armată. Florin este fiul 
meu".

• CĂRĂMIZI DIN 
STICLĂ. O echipă de cerce
tători din Strasbourg au realizat 
un nou tip de material de con
strucții, pe bază de sticlă, ale că
rui calități sint cel puțin egale 
cu cele ale cărămizilor clasice. 
Totodată, noul material de con
strucții prezintă o serie de avan
taje suplimentare : izolare ter
mică superioară, greutate de pa
tru ori mai redusă, decuparea 
mai lesnicioasă și, -in fine, cos
tul mai redus. Recipientele și 
ambalajul de sticlă pe care mulți 
le aruncă după folosire consti
tuie materia primă pentru noul 
tip de cărămizi. După ce amba
lajele sint măcinate cu ajutorul 
unui concasor, se adaugă anu- 
miți agenti chimici, iar apoi

amestecul este Încălzit, pină la
800 de grade. »

• APARAT FOTO
GRAFIC CU BATERII 
SOLARE. După avionul ac

ționat cu energie solară, iată o 
nouă premieră : aparatul foto
grafic — de fabricație niponă — 
care funcționează de asemenea 
cu ajutorul razelor astrului zilei. 
Aparatul (vezi imaginea) este 
prevăzut cu celule fotovoltaice 
care alimentează întregul sistem 
electronic ce reglează distanța, 
luminozitatea etc. Potrivit con
structorilor, durata de funcțio
nare a celulelor este de cinci 
ani.

• „CONVERSAȚIE" 
LA TELEFON ÎNTRE 
SURDOMUȚI. Surdomu- 
ții și persoanele cu dificultăți de 
auz vor putea comunica prin in
termediul telefonului mulțumită 
realizării a doi inventatori ame
ricani. Vivien Tartter și Ken

BE PREIUTIMDENI
Knowlton, care au construit un 
receptor de televiziune capabil 
să preia semnalele transmise 
prin cabluri telefonice șl să le 
traducă in imagini alb-negru cu 
ajutorul unui ordinator electro
nic. Pentru a se exprima, utili
zatorul iși pune o pereche de 
mănuși speciale de culoare nea
gră care sint echipate cu 13 pas
tile albe plasate la virful dege
telor, precum și la încheietura 
miinii. în timpul gesticulării ca
racteristice comunicării între 
surdomutl, pe ecranul „interlo
cutorului" apare o imagine sim
plificată. Aceasta este formată 
dintr-un reper fixat în dreptul

nasului persoanei care „vorbeș
te" și din punctele albe de pe 
mănuși, a căror mișcare capătă 
înțeles în limbajul specific 
surdomuților.

• MEDICINA STRĂ
VECHE. Descoperiri arheolo
gice recente vin să confirme te
zele oamenilor de știință din 
Bielorusia privind variatele cu
noștințe folosite din vremuri 
străvechi la prevenirea și calma
rea durerilor. Printre aceste 
mărturii se află dinți a căror 
extracție datează din epoca 
bronzului. Radiografiile lor au 
permis să se tragă concluzia că 
pentru alinarea durerilor se uti
liza arsenicul înainte de opera
ție, iar odată distrusă rădăcina, 
extracția se efectua fără difi

cultate. Alte dovezi sint furniza
te de recipiente din lut pentru 
păstrarea esenței de chimen. de 
beladonă, și a unor ierburi me
dicinale a căror funcție era cea 
de calmant, mai ales in cazurile 
de fracturi.

• CENTRALA EOLIA
NĂ. In California, la word-est 
de San Francisco, urmează să 
fie construită cea mai mare cen
trală eoliană din lume. Ea va 
cuprinde 146 de turbine acțio
nate cu ajutorul vîntului, care 
vor avea o putere totală de 
350 MW. Centrala va permite e- 
conomisirea a 1,6 milioane ba
rili petrol pe an. Prima parte a 
centralei eoliene (51 turbine) va 
fi terminată înainte de 1983.

• ZONE PROPICE 
CULTIVĂRII ARBORILOR 
DE CAUCIUC. Cercetări 
recente ale specialiștilor din Gu
ineea au condus la descoperirea 
de noi zone propice cultivării 
arborilor de cauciuc. Ca urmare, 
se prevede crearea, in următo
rii ani, a unor plantații cir o su
prafață totală de 20 000 ha. In
tr-o primă etapă vor fi plantați 
arbori de cauciuc pe 7 500 ha în 
zona cimpiei Niecoe, urmind ca, 
in faza a doua, alte 12 500 ha, 
din regiunea N’Zco, să fie afec
tate acestei culturi. în noile ex
ploatări vor fi folosite metode 
moderne de producție, ceea ce 
va permite realizarea unei can
tități medii anuale de 2 000 kg 
cauciuc natural la hectar.



Sub semnul colaborării 
rodnice, prietenești româno-sovietice

MADRID SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IAMAICĂI

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu deosebit interes 
și satisfacție de rezultatele noii întîl- 
niri prietenești dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Desfășurate într-o ambianță priete
nească, sinceră, noua întilnire. con
vorbirile care au avut loc se înscriu, 
neîndoios, ca un nou moment de sea
mă în evoluția rodnică, mereu as
cendentă, a raporturilor româno- 
sovietice, ca un aport remarcabil la 
amplificarea conlucrării multilate
rale dintre cele două partide, țări și 
popoare, în folosul construcției so
cialiste și comuniste din România și 
Uniunea Sovietică, al cauzei gene
rale a socialismului, progresului și 
păcii.

Noul dialog la nivel înalt confir
mă astfel, încă o dată, prin gama 
largă și însemnătatea problemelor 
abordate, prin concluziile puse în 
evidență și înțelegerile asupra căro
ra s-a convenit, rolul determinant al 
întîlnirilor dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, care, de fiecare 
dată, impulsionează puternic ansam
blul colaborării, îi deschid noi și 
fertile orizonturi.

Așa cum este bine cunoscut, extin- 
zînd și aprofundînd relațiile cu toa
te țările socialiste, și, în primul rînd, 
cu cele vecine, partidul și statul nos
tru acordă o atenție deosebită dez
voltării largi, pe toate planurile, a 
legăturilor de prietenie și colaborare 
cu Uniunea Sovietică, orientare pro
gramatică reafirmată în documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R. Tra
tatul de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală dintre cele două țări, 
ca și „Declarația privind dezvoltarea 
continuă a colaborării și prieteniei 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre România și 
Uniunea Sovietică", semnată cu pri
lejul vizitei din 1976 a tovarășului 
Leonid Brejnev la București, oferă 
un cadru din cele mai prielnice, o 
temelie solidă ridicării continue a 
acestor legături pe trepte tot mai 
înalte.

Referindu-se la acest curs rodnic, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu declara, 
în luna februarie a acestui an, in 
cuvîntarea rostită la Congresul al 
XXVI-lea al P.C.U.S. : „Apreciem 
cu deosebită satisfacție evoluția as
cendentă a relațiilor de caldă prie
tenie și solidaritate între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, intre țările 
și popoarele noastre, întemeiate pe 
principiile socialismului științific, 
ale marxism-leninismului, pe depli
nă egalitate, stimă și respect re
ciproc, pe neamestec în treburile in
terne și întrajutorare tovărășească. 
Dezvoltarea și mai puternică, in vii
tor, a prieteniei, colaborării și soli
darității româno-sovietice slujește 
progresului și bunăstării popoarelor 
ambelor țări, cauzei socialismului și 
păcii în întreaga, lume".

Fără îndoială, este o apreciere 
confirmată deplin și de rezultatele 
noii întilniri la nivel înalt. In mod 
firesc, pe primul plan al atenției 
s-au situat cele mai importante di
recții ale colaborării româno-sovie
tice. în acest sens, se cuvine a sub
linia, prin însemnătatea evidentă pe 
care o prezintă, hotărirea exprimată 
de P.C.R. și P.C.U.S. — ca forțe po
litice conducătoare ale celor două 
țări și popoare — de a lărgi și ridica 
și pe viitor calitatea relațiilor re
ciproce, de a întări prietenia româno-

sovietică. pe baza principiilor egali
tății in drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, ale 
solidarității socialiste.

în ansamblul acestor relații, o 
pondere deosebită revine colaborării 
pe plan economic. Este bine cunoscut 
că schimburile comerciale și acțiu
nile de cooperare dintre cele două 
țări se dezvoltă continuu, Uniunea 
Sovietivă ocupind, în mod constant, 
un loc important în comerțul exte
rior al României. O expresie semni
ficativă a dinamismului acestei co
laborări o constituie faptul că — 
așa cum s-a subliniat și în cursul 
întîlnirii din Crimeea — în actualul 
cincinal schimburile comerciale ur
mează să crească de două ori, în 
comparație cu cincinalul anterior. 
Totodată, in cursul întîlnirii s-a re
levat că există, în continuare, re
zerve importante pentru adîncirea 
colaborării. Neîndoios, specializarea 
și cooperarea în producție — forme 
moderne și de înaltă eficiență a 
colaborării — oferă un teren din 
cele mai propice în această direcție ; 
cele două țări au semnat, dealtfel, 
anul trecut un important document, 
Programul de lungă durată al dez
voltării specializării și cooperării în 
producție pînă în 1990, înfăptuirea 
prevederilor sale fiind de natură să 
dea un puternic impuls relațiilor 
economice. în cadrul întîlnirii prie
tenești la nivel înalt, s-a evidențiat, 
in acest sens, că participarea Româ
niei la construcția unor conducte de 
gaze pe teritoriul U.R.S.S., a cen
tralei atomoelectrice din sudul 
Ucrainei, a unor întreprinderi pen
tru extracția minereului de fier, 
precum și a altor obiective îi va 
permite să obțină din Uniunea So
vietică cantități suplimentare de 
gaze, energie electrică și alte pro
duse. De asemenea, s-au discutat 
probleme privitoare la posibilitățile 
livrării de petrol din Uniunea So
vietică.

Desigur, dezvoltarea colaborării 
dintre țările socialiste pe plan bila
teral ca și în cadrul C.Â.E.R., accen
tuarea specializării și cooperării în 
producție, în scopul satisfacerii 
reciproce a necesităților de materii 
prime și energetice — ca și de alte 
produse — se înscriu ca o importan
tă cerință a cărei traducere în viață 
este menită să aducă o contribuție 
de prim ordin la progresul operei de 
edificare a socialismului și comu
nismului.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit, 
totodată, abordarea unui șir din cele 
mai actuale probleme ale politicii 
internaționale. în condițiile cînd se 
constată o accentuare a încordării 
pe plan mondial, afectînd interesele 
tuturor țărilor și tuturor continente
lor, cînd vechilor focare de conflict 
li s-au adăugat altele noi, cînd cursa 
înarmărilor a atins proporții fără 
precedent, primejduind pacea și 
securitatea generală, necesitatea — 
subliniată în cursul întîlnirii — de 
a se acționa împotriva agravării si
tuației internaționale, pentru reluarea 
și continuarea politicii de pace, des
tindere și colaborare, pentru solu
ționarea pe cale pașnică a proble
melor litigioase dintre state, se con
stituie într-o cerință arzătoare a 
actualității, intr-un comandament 
de prim ordin corespunzător aspira
țiilor- vitale ale tuturor popoarelor 
lumii.

Nu încape îndoială că acestei ce
rințe i-ar corespunde pe deplin 
limitarea și încetarea cursei înarmă
rilor. în primul rind a celor nuclea
re. înfăptuirea de măsuri de încre
dere și dezangajare militară, aceas
ta constituind, cum s-a evidențiat

în cursul dialogului la nivel înalt, 
direcția prioritară spre care trebuie 
îndreptată in prezent activitatea de 
politică externă, impunindu-se să nu 
rămină in afara atenției nid o ini
țiativă de natură să ducă — în con
dițiile respectării principiilor egali
tății și securității egale — la slă-1 
birea încordării, a confruntării mili
tare. în acest cadru, s-a apreciat că 
hotărirea N.A.T.O. privind ampla
sarea de noi arme nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa deter
mină intensificarea cursei înarmări
lor, care apasă ca o povară grea pe 
umerii popoarelor, împiedicînd efor
turile lor creatoare, soluționarea 
problemelor stringente,

întilnirea din Crimeea a avut loc 
în preajma împlinirii a șase ani de 
Ia încheierea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa șl 
la numai cîteva zile după hotărirea 
de întrerupere a reuniunii general- 
europene de la Madrid. Este o reali
tate că, paralel cu unele progrese 
înregistrate pe calea înfăptuirii 
Actului final de la Helsinki, mai 
sint încă multe de înfăptuit pentru 
transpunerea integrală în viață a 
prevederilor sale, tot așa după cum, 
în ciuda unor acorduri parțiale in
tervenite, principalele probleme 
aflate în fața reuniunii de la Madrid 
au rămas în suspensie, nu și-au găsit 
încă soluția. în asemenea împreju
rări, prezintă desigur o semnificație 
deosebită reafirmarea sprijinului 
ferm al României și Uniunii Sovie
tice pentru înfăptuirea integrală și 
necondiționată a principiilor și în
țelegerilor realizate la Conferința de 
la Helsinki, exprimarea speranței că 
statele semnatare ale Actului final 
var face totul pentru ca, la reluarea 
lucrărilor reuniunii de la Madrid, 
să se ajungă la înțelegeri privind 
dezvoltarea relațiilor dintre statele 
participante, convocarea conferinței 
europene de întărire a încrederii și 
dezarmare, asigurarea continuității 
procesului început la Helsinki.

în actualul context al penurie! 
mondiale de energie și materii pri
me. una din direcțiile cele mai pro
mițătoare în ce privește dezvoltarea 
cooperării între state cu sisteme so
ciale diferite din Europa ar fi unirea 
eforturilor și posibilităților tehnico- 
științifice pentru soluționarea vita
lei probleme a energeticii. Desigur, 
aceasta ar permite o utilizare mai 
rațională a potențialelor existente, 
ar duce la accelerarea activității de 
punere în valoare a noi surse de 
energie — ceea ce ar avea efecte 
din cele mai pozitive asupra fiecărei 
țări, ar contribui la progresul între
gului continent. Pornind de la acest 
important deziderat, dialogul la nivel 
înalt româno-sovietic a reafirmat 
actualitatea propunerii țărilor socia
liste asupra convocării unei confe
rințe general-europene consacrate 
problemelor energeticii, România și 
Uniunea Sovietică fiind gata să-și 
aducă contribuția la reușita unei 
asemenea reuniuni.

Rezultatele convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Leonid 
Brejnev, concluziile evidențiate în 
ce privește atît relațiile pe plan bi
lateral, cit și evoluțiile vieții inter
naționale, direcțiile și căile practice 
de acțiune formulate îndreptățesc 
aprecierea că această nouă întîlnire 
la nivel înalt se înscrie ca o contri
buție prețioasă la dezvoltarea conti
nuă a prieteniei și colaborării mul
tilaterale româno-sovietice, spre bi
nele și în interesul reciproc, în con
formitate cu țelurile socialismului și 
păcii, ale destinderii, securității și 
înțelegerii în întreaga lume.

Romulus CAPLESCU

încheierea lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al P. C. din Spania

Tovarășa Dolores ibarruri a fost realeasa președinte al 
P.C.S., iar tovarășul Santiago Carrillo secretar general 

al partidului
MADRID 1. — Trimisul Ager

pres, , N. Chilie, transmite : La 
Madrid au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist din Spania.

Delegații la congres au adoptat, în 
totalitatea lor, tezele referitoare la 
principalele obiective politice, eco
nomice, sociale și organizatorice ale 
activității partidului în perioada ur
mătoare, noul Statut al P.C.S., pre
cum șl o serie de rezoluții. In care 
se detaliază sarcinile comuniștilor 
spanioli în domeniul politicii interne 
și internaționale. Rezoluțiile se re
feră. între altele, la poziția P.C.S. 
împotriva intrării Spaniei în N.A.T.O. 
și la promovarea unei politici ex
terne de neutralitate, independentă 
și pace, precum și la activitatea pre
sei comuniste spaniole, formarea și 
educarea cadrelor de partid, politica 
P.C.S. în domeniul asistentei socia
le, rolul femeii In societate, prote

jarea Intereselor unor pături ale 
maselor muncitoare.

în ședința finală a congresului, 
delegații au ales noul Comitet Cen
tral al P.C.S., din care fac parte 104 
membri.

în cadrul primei sale ședințe, ple
nara Comitetului Central a reales pe 
tovarășa Dolores Ibarruri ca pre
ședinte al P.C.S. și pe tovarășul San
tiago Carrillo în funcția de secretar 
general șl partidului.

în ovațiile asistentei, tovarășul 
Santiago Carrillo a rostit un cuvînt 
de încheiere a lucrărilor, în care a 
subliniat necesitatea mobilizării efor
turilor întregului partid, ale maselor 
muncitoare din Spania pentru Înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate de con
gres. în scopul creșterii rolului P.C.S. 
în cadrul procesului de transformare 
democratică a Spaniei, pentru înain
tarea poporului spaniol pe calea 
progresului, democrației, indepen
denței și socialismului.

întilnirea secretarului general al P.C.S. 
cu conducătorul delegației P.C.R.

S îmbată, la încheierea lucrărilor 
celui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist din Spania, noul 
Comitet Central al P.C.S. a organi
zat o întîlnire cu delegațiile partide
lor comuniste, muncitorești și socia
liste, ale altor formațiuni politice 
prezente la marele forum al comu
niștilor spanioli.

Cu acest prilej, în numele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., conducăto
rul delegației P.C.R., a transmis to
varășului Santiago Carrillo calde fe
licitări pentru realegerea sa în înalta 
funcție de secretar general al P.C.S., 
urări de sănătate și deplin succes 
in înfăptuirea hotărîrilor celui de-al

X-lea Congres ai partidului, precum 
și cele mat bune urări pentru co
muniștii spanioli în lupta pentru de
mocrație, progres, independență și 
pace.

De asemenea, conducătorul delega
ției P.C.R. a adresat, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, cele mai 
cordiale felicitări și urări de sănă
tate și fericire tovarășei Dolores 
Ibarruri, cu ocazia realegerii în func
ția de președinte al P.C.S.

Mulțumind din inimă pentru feli
citările adresate, tovarășul Santiago 
Carrillo a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
calde urări de fericire, de succes de
plin in vasta și nobila activitate pusă 
în slujba intereselor supreme ale 
comuniștilor, ale întregului popor 
român, ale cauzei socialismului, în
țelegerii și păcii în întreaga lume.

REUNIUNEA MINISTERIALĂ A O.U.A.

Actuala ordine economică internațională menține 
statele africane intr-o stare de subdezvoltare

ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). - La Addis Abeba s-au încheiat .lucră
rile reuniunii ministeriale a Organizației Unității Africane în cadrul căreia 
participanții au adoptat platforma comună a țărilor membre, ce urmează 
a fi prezentată la Conferința de la Paris a Națiunilor Unite pentru pro
blemele statelor celor mai puțin dezvoltate.

Documentul aprobat subliniază 
faptul că actuala ordine economică 
internațională menține statele afri
cane intr-o stare de subdezvoltare, 
cetea ce face ca bogățiile lor naturale 
să nu fie utilizate în folosul pro
priilor popoare. Dificultățile țărilor 
in curs de dezvoltare nu pot cu
noaște o rezolvare durabilă dec.it 
prin stabilirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să ducă 
la lichidarea decalajelor în raport 
cu statele industrializate dezvoltate 
— se subliniază în document. La 
Conferința de la Paris trebuie să se 
stabilească modalități concrete pen
tru sporirea ajutorului internațional 
către țările africane cel mai puțin 
dezvoltate, care trebuie să cores
pundă necesităților lor concrete de 
dezvoltare, se arată în document.

Țările cel mal puțin dezvoltate 
din Africa solicită, de asemenea, 
schimbări în modalitățile de acor
dare a asistenței internaționale, 
asistență care pînă acum s-a dovedit 
inadecvată și ineficientă. Totodată, 
part-icipăhții au subliniat că cele 21 
de state din Africa ce figurează în 
rindul celor mai sărace țări din lume 
au nevoie urgentă de cel puțin 37 
miliarde dolari în următorii cinci 
ani pentru a-și rezolva problemele 
economice urgente.

WASHINGTON

Congresul S.U.A. a votat 
bugetul țării

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă primului ministru al Jamaicăi, 
Edward Seaga, cu prilejul aniversă
rii Zilei naționale a acestei țări, in

care îi adresează calde felicitări șl 
cele mai bune urări de sănătate șl fe
ricire pensonală, precum și de pro
gres și bunăstare poporului Jamai
can prieten.

CIUDAD DE MEXICO

Pregătiri iii vederea întîlnirii la nivel inall din cadrul 
„dialogului Nord-Sud“

CIUDAD DE MEXICO 1 (Agerpres). — La Cancun s-au deschis lu
crările reuniunii ministeriale pregătitoare a Conferinței la nivel înalt a 
țărilor in curs de dezvoltare și țărilor puternic industrializate. programată 
pentru luna octombrie, in aceeași localitate mexicană.

Miniștrii de externe ai celor 22 de 
state reprezentate Ia lucrările reu
niunii de la Cancun sint chemați să 
definitiveze agenda lucrărilor Ia nivel 
înalt din octombrie, concentrată in 
principal asupra unor probleme ca 
„tehnologia pentru alimentație, po
litica monetară, finanțările, comerțul, 
situația resurselor energetice" in ță
rile industrializate și în cele în curs 
de dezvoltare, precum și problemele 
comerțului și cooperării dintre 
acestea.

în cercurile oficiale de la Cancun 
sfe apreciază că reuniunea va pri
lejui un util schimb de opinii pri
vind scoaterea din impas a negocie
rilor dintre cei avantajați, reprezen- 
tind țările puternic industrializate, și 
cei care sint angajați în opera difi
cilă a depășirii stadiului de subdez
voltare în care se află țările lor.

Agenția France Presse, comentînd

țelurile reuniunii de la Cancun re
amintește că „dialogul Nord-Sud", 
(în cadrul căruia 'se va desfășura 
conferința la nivel înalt din octom
brie), inițiat in 1975, nu a dus pină 
in prezent la nici un rezultat, la fel 
ca și Conferința pentru" cooperare 
economică internațională de la Paris 
și „negocierile globale" din cadrul 
O.N.U. Agenția apreciază că există 
șanse ca reuniunea de la Cancun să 
se incheie cu rezultate pozitive.

La rindul său, agenția Reuter subli
niază că participanții vor aborda, 
între altele, problema transferului de 
resurse economice către țările sărace, 
situația alimentară și energetică mon
dială și posibilitățile de sprijinire a 
eforturilor in aceste domenii ale țări
lor sărace, reforma sistemului mone
tar internațional, căile de înfăptuire 
a noii ordini economice interna
ționale.

NAȚIUNILE UNITE

Protest al Angolei față de incursiunile militare 

ale regimului rasist sud-african
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— într-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate al 
O N.U. de reprezentantul angolez la 
Națiunile Unite, Angola și-a expri
mat protestul față-de „invazia mili
tară devastatoare comisă în sudul tă
rii de regimul rasist din Republica 
Sud-Africană“, documentul relevind, 
totodată, că „pericolul de război n-a 
fost niciodată atît de mare". De ase
menea. scrisoarea arată că guvernul 
angolez iși rezervă dreptul „să ceară 
Intervenția Consiliului de Securitate"..

In scrisoare se precizează că o bri
gadă de infanterie și un batalion de 
infanterie motorizată sud-africane, 
precum și alte două batalioane cu- 
prinzind mercenari, au pătruns, cu 
sprijin aerian pe teritoriul angolez și 
au ocupat o serie de localități, sta- 
bilindu-si cartierul general, la Mu- 
lemba. Pe de altă parte, documentul 
arată că R.S.A. și-a sporit efectivele 
militare din Namibia cu 40 000 de oa
meni. din care cea mai mare parte se 
află în zona frontierei sudice a An
golei.

★
Pe de altă parte, guvernul Angolei

a condamnat energic organizarea de 
către N.A.T.O., în Atlanticul de Sud, 
a manevrelor militare navale denu
mite „Ocean Venture ’81“. înti-un 
comentariu al agenției angoleze de 
presă ANGOP, citat de A.F.P., se 
arată că extinderea spre sud a zonei 
operaționale a N.A.T.O. este o con
secință logică a atitudinii militariste 
a cercurilor conducătoare ale Alian
ței atlantice. Noile manevre de am
ploare ale N.A.T.O. — subliniază 
agenția angoleză — reprezintă pen
tru regimul minoritar de la Pretoria 
un îndemn fățiș de a-și menține 
atitudinea agresivă față de statele 
din sudul Africii.

MASERU 1 (Agerpres). — Cinci 
proiectile de mortier trase de pe te
ritoriul Republicii Sud-Africane au 
explodat pe teritoriul statului Le
sotho — a relatat postul de radio al 
acestei țări. Exploziile proiectilelor au 
avariat instalațiile petroliere situate 
în zona capitalei țării, Maseru. Pos
tul de radio a precizat că guvernul 
din Lesotho a adresat un protest au
torităților sud-africane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

PARIS

Consultări pentru completarea și consolidarea 
planului O.N.U. de reglementare a problemei Namibiei
PARIS 1 (Agerpres). — Reprezen

tanți ai Marii Britanii, Canadei, 
Franței, R. F. Germania și Statelor 
Unite — țări ce fac parte din „grupul 
de contact" occidental pentru Nami
bia — au examinat la Paris modali
tățile de „completare și consolidare" a 
planului O.N.U. de reglementare a 
problemei Namibiei. După cum se 
știe, pianul Națiunilor Unite de re
glementare politică a acestei proble
me, care prevede încetarea ostilită
ților șl organizarea sub egida O.N.U.

de alegeri pe teritoriul namibian, nu 
a putut fi pină acum înfăptuit din 
cauza obstrucției practicate de Repu
blica Sud-Africană, care ocupă și ad
ministrează ilegal Namibia.

Reprezentanții celor cinci țări au 
decis să continue consultările dintre 
ei. pentru a pregăti reuniunea la ni
vel ministerial a respectively* state, 
programată să aibă loc în septembrie, 
la New York, cu prilejul prezenței 
miniștrilor de externe la lucrările 
Adunării Generale a O.N.U.

pe anul fiscal 1982
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Congresul S.U.A. a încheiat procedu
ra de votare a bugetului țării pe anul 
fiscal 1982 (care începe la 1 octom
brie 1981), trimițind documentul spre 
semnare președintelui Ronald Reagan.

Camera Reprezentanților și Senatul 
au votat succesiv bugetul de circa 700 
miliarde dolari elaborat de Adminis
trație, care prevede reduceri de alo
cații de ordinul a 35 miliarde dolari, 
în special pe seama programelor cu 
caracter social. Textul comun asupra 
căruia au convenit apoi cele două ca
mere ale Congresului are, de ase
menea, în vedere reduceri ’ fiscale de 
25 la sută eșalonate pe parcursul a 
trei ani și preconizează reduceri de 
cheltuieli bugetare pe anii fiscali 1983 
și 1984 de 44 miliarde, și, respectiv, 
51,5 miliarde dolari.

1

IN FAVOAREA REGLEMENTĂRII POLITICE A PROBLEMEI CIPRIOTE. . -

.GENTIILE DE PRESA
e scurt 1

Președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, a avut, la 1 august, o primă rundă 
de convorbiri cu ministrul grec al afacerilor externe, Constantin Mitsotakis, 
aflat într-o vizită oficială de cinci zile la Nicosia. Au fost examinate 
posibilitățile extinderii relațiilor bilaterale, un accent deosebit fiind pus 
pe aspectele legate de evoluția problemei cipriote, necesitatea reglemen
tării politice a situației din insulă, a reluării negocierilor dintre comuni
tățile greocă și turcă din Cipru sub auspiciile secretarului general al O.N.U.
Kurt Waldheim.

DESEMNAREA NOULUI PRE- 
I ȘEDINȚE AL URUGUAYULUI. 

Consiliul Națiunii uruguayene, din 
care fac parte ofițeri superiori ai 

I celor trei armate (de uscat, mari- 
nă și aviație) precum și membrii 
Consiliului de Stat, a ratificat 
sîmbătă desemnarea de către Junta 

I comandanților forțelor armate uru
guayene a generalului locotenent 
în retragere Gregorio Alvarez în 

I funcția de președinte al țării.
Noul șef al statului își va prelua 

1 oficial funcția la 1 septembrie, 
pentru' un mandat de trei ani și 
șase luni.

NUMĂRUL INDIENILOR DIN 
I S.U.A. — populația băștinașă a 

America — s-a dublat în ultimii 10 
ani. depășind pentru prima dată ni- 

. velul de un milion. Potrivit rezulta
telor recensămintului efectuat în 

I 1980, în S.U.A. trăiau, anul trecut, 
1 361 869 indieni, față de 192130, în

1970. Peste 50 la sută din indieni se 
află, in prezent, în cinci state — 
California, Oklahoma, Arizona. Ca
rolina de Nord și New Mexico.

LA LAUSANNE au luat sfîrșit 
lucrările Congresului mondial con
sacrat informaticii și învătămîntu- 
lui, la care au luat parte 1 300 de 
specialiști din 60 de țări. în cursul, 
dezbaterilor au fost scoase în evi
dentă avantajele unor recente teh
nici utilizate în sistemul de învătă- 
mînt.

LA DELIII s-au desfășurat con
vorbiri între reprezentanții guver
nelor Indiei și Statelor Unite în ca
drul cărora au fost examinate, po
trivit declarației unui purtător de 
cuvînt indian, citat de agenția P.T.I., 
toate aspectele legate de coopera
rea dintre cele două tărl în dome
niul energiei nucleare. între India 
șl S.U.A. există un acord în mate
rie. încheiat în 1963.

..METEOSAT-2". Satelitul vest-
european de observații meteorologi- . 
ce „Meteosat-2“ a luat primele ima
gini ale Pămintului și stratului de I 
nori, a anunțat sîmbătă, la Paris, 
Societatea aerospațială — relatează J 
agenția France Presse. Imaginile 
luate în spectrul luminii vizibile șt 
în razele infraroșii sint de o calitate , 
excelentă, a subliniat societatea. 
„Meteosat-2“ a fost lansat, la 19 iu- • 
nie 1981, de racheta „Ariane". 
Acest satelit geostaționar va furniza 
imagini ale Pămintului și ale nori- I 
lor, din jumătate în jumătate de 
oră, ziua și noaptea. El transmite, < 
de asemenea, date meteorologice.

CONDAMNARE. Un tribunal din 
Hanovra l-a condamnat pe Friede- 
rich-Wilhelm Rex, fost caporal | 
„SS“, la șase ani închisoare pen
tru crime de război — informează [ 
agenția France Presse. Se preci
zează că fostul „SS“-ist a pârtiei- 1 
pat. în aprilie 1945, la uciderea a . 
aproximativ 15 prizonieri.

CANICULA IN SPANIA, tn ulti- . 
mele zile, în sudul și centrul Spa
niei au fost înregistrate temperaturi I 
de peste 40 de grade Celsius, de
terminate de penetrația unor I 
mase de aer cald provenind din de
șertul Sahara. Canicula a favorizat 
producerea de incendii în păduri. ■

La aproape două de
cenii de la proclama
rea independenței. Ja
maica — țară insulară 
făcînd parte din arhi
pelagul Antilelor Mari 
(10 962 kmp, 2 milioa
ne locuitori) — se află 
în plin proces de în
noire a structurilor 
economice și sociale. 
Una din preocupările 
prioritare ale tinerei 
țări o constituie con
solidarea independen
ței economice, guver
nul de la Kingston 
dueînd. în acest scop, 
o politică de recupera
re a bogățiilor țării a- 
flate încă în mîinl 
străine și utilizare a 
acestora în scopul pro
priei dezvoltări. Actua
lul plan de dezvoltară 
(1979—1982) preconi
zează crearea unui 
sector propriu Indus

trial, extinderea rețe
lei transporturilor și 
telecomunicațiilor, mo
dernizarea agriculturii, 
îmbunătățirea sistemu
lui de învățămînt și a 
asistenței sociale.

Subsolul țării adă
postește o zecime din 
rezervele mondiale de 
bauxită, astfel că ex
ploatarea acestei va
loroase bogății (12 mi
lioane tone în 1980), cît 
și producția de oxid de 
aluminiu constituie ra
mura industrială * cea 
mai importantă a ță
rii ; exportul acestor 
produse asigură 65 la 
sută din veniturile ex
terne. Politica energe
tică vizează, în primul 
rind, reducerea factu
rii petroliere. în acest 
sens au fost inițiate 
diferite proiecte, prin
tre care programul de

prospectări și cercetări 
petroliere, dezvoltarea 
rețelei hidroelectrice, 
folosirea energiei so
lare și, mai ales, a 
turbei, rezervele des
coperite pînă în pre
zent ridieîndu-se la 15 
milioane tone.

în spiritul politicii 
de prietenie și solida
ritate cu tinerele state 
angajate pe calea dez
voltării de sine stătă
toare, România între
ține cu Jamaica rapor
turi de colaborare, ba
zate pe stimă și res
pect reciproc. Dezvol
tarea și diversificarea 
in continuare a acestor 
relații, in domenii 
multiple, corespunde 
intereselor celor două 
țări și popoare, cau
zei generale a păcii și 
înțelegerii în lume.

Lucrările Seimului polonez
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat, timp de 
două zile, lucrările ședinței Seimului 
R. P. Polone. Cu acest prilej, Seimul 
a împuternicit guvernul să facă mo
dificările necesare în planul economic 
pe anul în curs, a adus modificări în 
bugetul de stat și a aprobat progra
mul guvernamental de depășire a cri

zei și de stabilizare a economiei na
ționale, a efectuat unele schimbări 
în componența Consiliului de Miniș
tri — relatează agenția P.A.P.

Seimul a adoptat, de asemenea, 
legea privind controlul asupra publi
cațiilor și spectacolelor^ e cum și 
alte acte normative. ','
________________

Ședință a Consiliului Executiv Federal 
al R. S. F. Iugoslavia

consacrată producției ți consumului de energie
BELGRAD 1 (Agerpres). — Con

siliul Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia. întrunit în ședință la Bel
grad, a examinat situația actuală și 
perspectivele în domeniul producției 
și consumului de energie electrică, 
informează agenția Taniug. In pri
mele șase luni ale anului, s-a apre
ciat la ședința guvernului iugoslav, 
au fost furnizate cantitățile necesare 
de energie electrică, dar se pot ivi 
dificultăți în a doua jumătate a anu
lui. Din cauza situației balanței de

plăți a țării. în cel de-al doilea se
mestru al anului se va reduce im
portul de petrol și derivate de 
petrol. Producția de cărbune — deși 
a sporit în primul semestru cu 12.2 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut — nu este suficientă 
pentru a satisface toate necesitățile. 
De aceea, se recomandă folosirea la 
maximum a capacităților existente 
la minele de cărbune în vederea asi
gurării unei producții maxime in 
acest an.

O declarație 
a P. C. German
BONN 1 (Agerpres). — Partidul 

Comunist German se pronunță pen
tru reducerea cheltuielilor anuale 
în domeniul înarmărilor cii 10 lâ 
sută, pentru lichidarea avantajelor 
fiscale acordate marilor patroni, 
precum și pentru alte măsuri care 
să contribuie în mod real la echili
brarea bugetului de stat al R.F.G. — 
subliniază o declarație a Prezidiului 
Comitetului Director al partidului, 
dată publicității în legătură cu exa
minarea proiectului bugetului de 
stat pe 1982 de către guvernul vest- 
german. Documentul enumeră o se
rie de măsuri care ar putea contri
bui, în opinia comuniștilor, la com
baterea șomajului.

ÎNTÎLNIRE A LIDERILOR 
PARTIDELOR SOCIALISTE 
DIN ȚĂRI SID-ELROPENE

ATENA 1 (Agerpres). — în zilele 
de 8 și 9 august, în Insula Rhodos s« 
vor desfășura lucrările celei de-acin- 
cea întilniri a liderilor partidelor so
cialiste din unele țări sud-europene, 
organizată la inițiativa președintelui 
Mișcării Socialiste PaneleneXPASOK), 
Andreas Papandreu, informează a- 
genția France Presse.

In afară de Papandreu, la întîlnire 
vor participa Lionel Jospin (Franța), 
Bettino Craxi (Italia), Felipe Gonza
lez (Spania) și Mario Soares (Portu
galia).

Participanții la întilnire vor exa
mina cu prioritate probleme legate 
de cooperarea dintre cele cinci 
partide.
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„Faza a III-a“ 
scandalizează condorii

Nu prea trece zi pe lume fără atentate - și fără discuții țdțspre 
organizațiile teroriste și ramificațiile lor. Presupunerile sint în general 
generale, iar cînd mijesc, din ceață, unele probe concrete, dovez sau 
mărturii, intervin accidente ciudate. Incit cine a vorbit prea mult nG"Ăiai 
deschide gura niciodată, iar cine a văzut ce nu trebuia închide ochii 
pe vecie.

Și totuși, adunîndu-se trăsătură cu trăsătură, din aburii tenebrelor 
a început să se închege profilul „Condorului".

Nu, nu este vorba despre falnicul vultur, plutind lin, parcă 
imaterial, în înălțimile albastre, peste crestele Anzilor Cordilieri.

Condorul în speță e cu totul altceva, deși are tot aripi negre și 
ghiare tăioase : este o organizație secretă teroristă care acționează în 
special în zona Americii Latine (unii spun că ar fi teleghidată de C.I.A., 
ceea ce ar fi nemaipomenit de surprinzător și inimaginabil de incre
dibil), avînd ca scop exterminarea fizică a democraților prea demo
crat, a militanților revoluționari prea combativi, activiștilor sindicali ne
coruptibili, chiar a clericilor cu vederi progresiste - intr-un cuvînt a 
personalităților politice prea supărătoare pentru cercurile de dreapta.

lean Jose Torres, fost președinte al Boliviei, colonelul Trabal, atașat 
militar Uruguayan, generalul Carlos Prats, Orlando Letelier, fost 
ministru de externe chilian, arhiepiscopul Salvadorian Romero, deputății 
uruguayeni Selmar Micelini și Gutierez Ruiz sînt doar cîteva dintre 
victimele, mai cunoscute, ale „Condorului" - pe lingă cei găsiți ciuruiți 
în șanțurile șoselelor sau aruncați cu lest de ciment in Pacific. La fel, 
„Condorul" pare a fi autorul atentatului care a provocat explozia in 
aer a avionului cubanez de pasageri lingă insula Barbados.

„Condor" acționează ca un coordonator al polițiilor secrete, spiona
jului militar și altor servicii speciale ale celor mai sîngeroase regimuri 
antipopulare din America Latină, în general in slujba cercurilor ultra- 
reacționare.

Se lucrează organizat : două secții se ocupă de depistarea persoa
nelor „stînjenitoare" și apoi de persecutarea lor, prin amenințări, inti
midări, șantaj. Dacă aceștia continuă să aibă ochi pentru văzut și 
urechi pentru auzit ‘intră în acțiune secția denumită „Faza a lll-a". 
Care cuprinde trei grupe : una se ocupă de întocmirea listei de 
condamnați ; alta de culegerea informațiilor privind comportarea și 
programul de viață al viitoarelor victime, obiceiurile și deplasările lor, 
in vederea pregătirii atentatului ; a treia este formată din comando-uri 
care înfăptuiesc atentatul - după cum se spune „Condorul" dispunind 
de „cei mai 
prezentative 
nalitate).

calificați ucigași plătiți din lume" (apărarea celor mai re- 
valori ale lumii libere exclude diletantismul, cere profesio-

lin, parcă imaterial, in înălțimile albastre ale Anzilor...Plutind . . . _ _ ____ _____
Cordilieri, condorul săgetează apoi ca o nălucă, în picaj năpraznic, 
asupra prăzii. Cîteodată, - pentru că, de regulă, condorul își duce viața 
hrănindu-se cu cadavre de animale. Falnicul vultur al înălțimilor pure, 
al văzduhului curat și proaspăt se simte de fapt bine in miasmele 
hoiturilor.

Incit s-ar putea spune că denumirea organizației teroriste este 
adecvată, plastică și sugestivă.

Și totuși, condorii obiectează scandalizați : susțin că, de fapt, ei 
găsesc cadavrele - și nu le creează. Și că îndeplinesc o funcție ecolo
gică : ei nu se află in slujba putreziciunilor, ci dimpotrivă, le elimină.

N. CORBU
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