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Munților Apuseni

In ziarul de ieri a fost publicat și — conform 
practicii statornice a partidului și statului nostru 
de consultare a celor mai largi mase de cetă
țeni i.n cadrul democrației socialiste asupra 
principalelor măsuri de organizare a vieții eco
nomice și sociale — supus dezbaterii' publice 
„proiectul Legii cu privire la obligațiile și răs
punderile consiliilor populare, unităților socia
liste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, 
întreținere și curățenie a localităților urbane și 
rurale, păstrarea ordinii ți disciplinei publice". 
Este, desigur, o problemă de cel mai larg inte
res cetățenesc, obiectul ei privind pe fiecare in 
parte, locul în care trăim, locul în care ne re
creăm, pe scurt — laturi esențiale ale condiții
lor de viață, ale calității Vieții.

/Așa cum este știut, an de an aceste condiții 
iu cUnoscut o continuă evoluție. In centrul po
liticii partidului și statului s-a situat și se si
tuează consecvent o amplă dezvoltare a con
strucțiilor de locuințe și obiectivelor social-cul- 
turâle, de urbanizare a localităților și moderni
zare a localităților. In același timp, în contextul 
aplicării consecvente a principiilor autoconduce- 
rii și autogospodăririi, au crescut și s-au lărgit 
de la an la an atribuțiile consiliilor populare. Or
ganele locale ale puterii și administrației de stat, 
care au în directă răspundere a.tît realizarea 
planurilor de dezvoltare a localităților,__cit și asi
gurarea bunei lor gospodăriri, vor primi, prim 
viitoarele reglementări, un instrument de mare 
eficiență în vederea îndeplinirii optime a aces
tor răspunderi.

în același timp, este cunoscut că în procesul 
dezvoltării noastre socialiste au crescut conștiin
ța civică, spiritul de răspundere gospodărească 
ale celor mai largi mase de cetățeni. Au devenit 
tradiție acțiunile de muncă patriotică, întrecerea 
socialistă, întreținerea și înfrumusețarea localită
ților la care participă milioane de cetățeni, care 
iși manifestă concret, prin fapte gospodărești, do
rința de a-și vedea strada, cartierul sau satul, 
comuna sau municipiul cit mai frumoase, cit mai 
curate. Toate, acestea formează premise din cel'e 
mai rodnice pentru înflorirea mai departe a lo
calităților. experiențele înaintate căpătind. prin 
noile reglementări propuse, posibilități pentru o 
amplă generalizare.

Răspunderile implicate de bogata zestre edili
tară și creșterea spiritului civic al locuitorilor 
constituie premisele principale ale noii reglemen
tări. Ea vizează perfecționarea în continuare a 
activității organelor locale în acest domeniu, 
creșterea rolului consiliilor populare pe baza 
principiilor autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare. Strîns împletită 
cu răspunderea directă a consiliilor populare 
pentru conducerea, îndrumarea și coordonarea 
întregii activități edilitar-gospodărești. < noua re
glementare asigură creșterea rolului, cetățenilor 
ca participanți nemijlociți la conducerea și des
fășurarea vieții sociale. Este in interesul fiecă
ruia, desigur, să trăiască într-o localitate cit mai 
curată, care, cum se spune, „să sclipească" de 
curățenie și igienă. într-un mediu care să satis
facă cerințele firești ale esteticii urbane, condiții 
cit mai civilizate de viață civică. Tocmai de ace
ea toți cetățenii, ca și unitățile socialiste, sînt 
chemați, prin aceste reglementări, să contribuie 
din plin la buna gospodărire. îngrijirea și păs
trarea curățeniei fondului locativ, a arterelor de 
circulație și a tuturor locurilor publice, a mijloa
celor de transport in comun, la realizarea acțiu
nilor de modernizare și înfrumusețare a localită
ților, de întărire a ordinii și disciplinei publice.. 
Cetățenii sînt beneficiarii tuturor acestor dotări, 
ei sint direct și nemijlocit interesați in buna, ior 
funcționare — ei trebuie de aceea să fie primii 

' care să vegheze la întreținerea lor optimă.
Noile reglementări privesc „condițiile de. viață 

în localități ca un tot unitar, nti se limitează 
doar la aspectele materiale, de ordin edilitar, ci 
situează în centrul lor creșterea gradului de civi
lizație sub toate aspectele și .în toate sferele vie
ții sociale. în acest sens, prevederile îmbină gri
ja; pentru problemele edilitar-gospodărești cu 

1 -..'reocuparea fermă pentru sănătatea morală a 
localităților, pentru asigurarea bunei conviețuiri, 
a respectării normelor de comportare civilizată, 
pentru întronarea respectului deplin fată de or
dinea, liniștea și bunul public. Fiecare om doreș
te să trăiască intr-o atmosferă normală, să poată 
folosi nestingherit dotările civilizației. De aceea, 
este cit se poate de binevenită prevederea ca toti 
cetățenii să sprijine organele de ordine in com
baterea încălcărilor normelor de comportare ci
vilizată. a legalității socialiste.

Participînd la dezbaterea noii reglementări, a- 
sigurînd aplicarea ei după ce va fi adoptată, oa
menii muncii, toți cetățenii vor contribui, :și pe 
această cale, la făurirea noii lor vieți, la ridica
rea nivelului de trai, la înflorirea localităților cu 
a căror existență se identifică.

_____________

I

Priorități
in economie

Un obiectiv prioritar situat constant in centiul politicii econo
mice a partidului îl constituie lărgirea bazei proprii de materii 
prime, sporirea gradului de asigurare din resurse interne a ne
cesităților economiei naționale și reducerea substanțială a im
porturilor. Ca urmare a dezvoltării susținute a producției de 
materii prime, determinată de nevoile crescînde ale industriei 
țării, România iși va asigura în acest an din resurse interne 
83 la sută din energia primară, 95-98 la sută din necesarul de 
laminate, 80 la sută din metalele neferoase utilizate, 70 la sută 
din necesarul de fibre și fire textile.

Una dm investițiile de primă importanță, prin a cărei finali
zare se va asigura atragerea in circuitul productiv a unor însem
nate cantități de minereuri utile, este Combinatul minier al cu
prului Roșia-Poieni. Reportajul nostru prezintă activitatea rodnică 
a constructorilor de pe acest 
Apuseni.

Combinatul minier al cupru
lui Roșia-Poieni-Abrud iși face 
simțită prezenta, de la zeci de 
kilometri distantă, fie că urci 
spre inima Munților Apuseni pe 
șoseaua națională Aiba-Abrud, 
fie pe panglica asfaltată ce por
nește din Turda pe Valea. Arie- 
șului și merge spre Cîmpeni. 
întflnești astăzi pe drumurile 
Țării Moților de la primele ore 
ale dimineții pînă tirziu in 
noapte in flux aproape conti
nuu tractoare, buldozere, trai- 
lere transportind ciment, prefa
bricate, motorină, cărămizi, uti
laje, adică sutele Si sutele de 
materiale și mașini necesare 
marelui șantier unde se desfă
șoară bătălia pentru cupru. Si
tuat în apropiere de Roșia Mon
tană, loc in care de mii de ani 
bogăția pămintului a reprezen-

mare șantier din inima Munților

zăcămintul de la 
are. fără să forțăm

tat-o aurul. 
Roșia-Poieni 
metafora, aceeași valoare pentru 
industria țării. Căci cuprul a 
devenit in ultimele decenii ...pli
nea" electrotehnicii și energeti
cii. două ramuri de vîrf ale in
dustriei românești, și asigurarea 
acestei materii prime de bază 
din resurse interne constituie 
una din sarcinile stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidu
lui. Cererea tot mai mare de cu
pru de pe piața mondială, inclu
derea Iui pe lista materialelor 
strategice de o serie de tarifau 
avut drept consecințe creșterea 
în salturi a prețului, făcîndu-1 
pe zi ce trece tot mai scump si 
mai greu de procurat. în pre
zent. tona de cupru electrolitic 
costă pe piața mondială circa

zilnice la seceriș impune o

Județul
Suprafața 
cultivată 

— in hectare -

Suprafața recoltată

- in hectare - — în procente -

Dolj 121 300 66 775 55
Olt 95 000 50 007 53
Teleorman 107 275 51 156 48
Giurgiu 60 412 24 050 40
Buzău 58 600 23 023 39
Călărași 74 423 27 400 37
Brăila 64 605 20 939 32
Ialomița 70 314 19 100 27
Constanța 112 447 28 270 25
Timiș 128 023 26 055 20
Tulcea 66 361 11618 18
Arad 87 609 13 635 16

Realizarea vitezei 
concentrare puternică a forțelor, folosirea din 

plin a mașinilor și timpului de lucru

1 550 dolari, adică de aproape 7 
ori mai mult decit otelul.

La inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a cristali
zat în urmă cu cîțiva ani pro
iectul Roșia-Poieni, al cărui o- 
biectiv il constituie valorifica
rea zăcămîntului de minereu 
sărac cuprifer din Munții Apuy 
seni. Lucrare impusă de înseși 
cerințele dezvoltării industriei 
noastre și pe deplin posibil de 
înfăptuit cu forțele de care dis
pune astăzi industria tării. Este 
limpede că cererile mereu cres- 
cinde de cupru ale întreprinde
rilor „Electroputere" din Craio
va, de cabluri și materiale elec- 
troizolante din Capitală sau de 
conductori emailați din Zalău 
nu pot fi. satisfăcute fără fabri
carea de autobasculante gigant 
la Mirșa, excavatoare de mare 
capacitate la Brăila, utilaje 
complexe la întreprinderea de 
mașini grele din București.

La cupru se ajunge muțind 
munții din loc. Nu este o figu
ră de stil, ci pura realitate. Ză- 
cămintul de minereu roșcat se 
află' în inima munților. De aceea, 
bătălia pentru cupru se dă pe 
frontul desoapertăfilor. con
structorii marelui șarutier modi- 
ficînd la propriu geografia 
locurilor. Virful Curmătura, si
tuat pe hărțile de acum cițiva 
ani la o altitudine de 1 256 me
tri. și-a coborît nivelul cu cîțiva 
zeci de metri. Altitudinea lui în 
luna iunie 1982 se situa la 1 220

mima

metri. Și continuă să coboare. 
Cotele sint în scădere și la vir
ful Ruginiș. între aceste două 
puncte, intr-o uriașă elipsă, 
se deschide in amfiteatru ca
riera Roșia-Poieni. De la înce
perea lucrărilor, greutatea roci
lor aranjate in trepte si terase 
se ridică la peste 21 de milioa
ne tone. Cifră fantastică, dacă 
ne gîndim la posibilitatea ca în
cărcătură să fi fost transporta
tă pe calea ferată. Operația ar 
fi necesitat 
tă din 2,1 
Adică, mai 
vagoane al 
pene ! Amfiteatrul coboară / in 
trepte pină la cota 1 105. în ini
ma muntelui de cupru, avind o 
diferență de nivel de 151 metri. 
Anul trecut, obiectivul acțiunii 
de întrajutorare muncitorească 
„Roșia-Poieni — 1981“ l-a con
stituit deschiderea unei micro- 
cariere la cota cea mai de jos 
a uriașului amfiteatru., ceea ce 
a adus lâ lumină o parte din 
zăcămint, care are astfel condi
ții imediate de exploatare. A- 
proape 200 tone de dinamită a- 
sigură, lună de lună, sfărimarea 
a suite de mii de tone de rocă, 
care este încărcată, transporta
tă. taluzată în noi trepte 
coboară spre zăcămint.

Din indicația conducerii partidului, in ultimii 17 ani in partea de sud 
a municipiului Focșani s-a dezvoltat o puternică zonă industrială. Aici in 
1965 exista doar o singură unitate economică : Combinatul de industria
lizare a lemnului. De atunci au fost construite întreprinderea de scule și 
elemente hidraulice, întreprinderea de prelucrări mase plastice, Filatura 
de in, întreprinderea de vase emailate, Filatura de bumbac cardat, Fa
brica de tricotaje, creîndu-se peste 20 000 noi locuri de muncă. In acest 
an vor fi puse in funcțiune două noi mari obiective : întreprinderea me
talurgică și întreprinderea „Electroplast". Corespunzător a crescut și zestrea 
social-edilitară a localității. Ca pretutindeni in țară și aici industrializarea 
a fost (actorul care a determinat profunde transformări calitative în viața 
locuitorilor. (Dan Drăgulescu, corespondentul „Scinteii").Profunde înnoiri în viața economică a municipiului FocșaniProfunde înnoiri în viața economică a municipiului Focșani

Cind prinde inul vara să-nflorească 
Sub cea mai vie și curată stea, 
Imi vine-n minte iia românească 
Și gindul păcii-nveșmintat cu ea.

Albind prin veacuri tulburi, ca zăpada, 
Cămăși de jertfă și cămăși de dor, 
Prin simplitatea lor ne sînt dovada 
C-am fost aici, cu nume de popor.

Albastrul blind al inului în floare 
Iși trage veșnicia din pâmînt 
Cu seva de izvoare de la care 
Am dăinuit în țară și-n veșmint.

Cămăși de muncă, simple și cinstite 
îmbracă pacea zărilor firești, 
Sub ele-au stat mereu adăpostite 
Fintinile simțirii românești.

GALBEN
La griul vieții și la griul pîinii 
Mă-ntorc mereu pe drum înrourat 
Știindu-I rînduit in carnea miinii 
Ca un sigiliu viu și preacurat.

Cind scriu de griu, cobor sub temelie 
Călătorind prin soarta alor mei, 
Sau mă înalț Ia zbor de ciocîrlie 
Cu neapusul patriei temei.

Doar griul semănat in trupul țării
Ne-a fost mereu oglindă pentru gînd - 
Cu spicul sprijinind seninul zării, 
Sub rădăcini un dor nestins purtînd.

Ce altceva mai drept și mai fierbinte 
Ne poate fi măsură de cu zori 
In trecerea prin rostui de părinte 
Cu gindul la părinții viitori ?

ROȘU
Cu sîngele prelins-pe tîmpla Tloriry 
Cu sîngele cuprins in bobul viu 
Ne-am adăpat și doinele și zorii 
Și dorul moștenit din tată-n fiu.

Cînd se apleacă macii peste grîne 
Ca niște fără moarte grăniceri, 
Aștern pe fruntea brazdelor bătrîne 
Sărutul nepătrunselor tăceri.

Și-n purpura plăpîndă se-ntrupează 
Tot adevărul neamului de mîini 
Sortit mereu cu veșnicie trează 
La veghea și-ntruparea dreptei pîini, 

Nu-i de prisos nimic în unda clară 
A roșului acesta românesc 
Dintr-un adine de matcă tutelară 
Prin care fiii țării se-nfrățesc.

George ȚÂRNEA

Cultura noua
un capitol 

al istoriei noi

Deunăzi, trecind prin 
fata unei clădiri bucu- 
restene grav avariate in 
timpul cutremurului din 
1977. mi-am adus aminte 
de un episod al acelor zile 
de erele încercări. Mi-a 
venit in. gînd acea, femeie 
care a petrecut opt zile sub 
dărîmături. în lupta ei în
verșunată împotriva dispe
rării. a morții. un apărat 
de radio cu tranzistori i-a 
tinut tovărășie, a încu
rajat-o. Vorba omenească, 
versurile și acordurile ar
monioase ale muzicii ce 
răzbateau din cutia aceea 
fragilă, veștile despre gi
gantica încleștare ce si 
pentru dinsa se desfășura, 
i-au dat puterea de a in
fringe neînduplecarea le
gilor biologice si să revi
nă la viată, cu o uimitoare 
integritate trupească si su
fletească. Ascultind-o oe 
această femeie mi-am adus 
aminte de acei esteticieni 
care vorbesc despre fali
mentul iremediabil al mij
loacelor de expresie 
tică. discută despre 
gregarea cuvintului. 
netului, a imaginii.

Nu ! Poezia nu 
deveni un inventar de șa
rade rafinate si sterile, 
muzica nu se poate trans
forma într-un zgomot scă- 
lîmb. artele plastice nu oot 
cădea în grotești speculații 
formale decît dacă renunță 
la marile lor tradiții si nu
mai acolo unde, renegin- 
du-și misiunea umanistă, 
se lasă amăgite, cedează

artis- 
deza- 
a su-

poate

unui diabolic impuls al 
autodistrugerii.

Scriitorii, artiștii patriei 
noastre știu că cititorii, 
spectatorii, ascultătorii ti 
așteaptă, așa cum i-au aș
teptat întotdeauna si — 
sint încredințat — nu in 
zadar. Numai răspunzînd 
acestei așteptări se poate 
întrupa, intr-o bună zi, 
visul intim al poeților, do
rința lor dintotdeauna. ex
primată în mitul lui Orfeu: 
să noti crea frumuseți care 
să miște si pietrele, care 
să înmoaie si fiarele.

De acest deziderat. în 
care se află esența muncii 
artistice, rațiunea ei de a 
fi. se leagă problema li
bertății creației ca compo
nentă organică a democra
ției culturii. Cuvîntul ade
văratei libertăți si. ca ur
mare. si a ce'ei de creație 
este. înainte de toate, cu
vîntul faptelor.. specifice 
omului libertății si progre
sului social. Am sentimen
tul că un scriitor în depli
nă cunoștință a posibilită
ților proprii si a scopului 
angajării sale sociale, se 
realizează pe deplin asu- 
mîndu-și rolul de receptor 
și amplificator al acestui 
cuvint.

De aceea libertatea crea
ției exclude, prin insăsi 
natura ei. uniformitatea, 
clișeele lipsite de vlagă, 
inerția spirituală si mora
lă. Ceea ‘ce asigură dina
mismul vieții literare —

t

(Continuare in pag. a IV-a)
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FAPTUL Acum e anotimpul plantelor medicinale!

I

I

DIVERS
La îndemina
oricui

Imaginea realizată de fotore
porterul N. Ciorei prezintă o 
instalație eoliană pe cit de sim
plă, p- atit de folositoare. Ea este 
prevăzută cu patru palete care

produc energie electrică pină și 
la o intensitate a viatului de nu
mai 10—15 kilometri pe oră. In
stalația, concepută de G. Bă- 
canu din Corabia -și meșterită de 
el din materiale refolosibile, 
aflate la îndemina oricui, ii asi
gură energia electrică necesară 
pentru toată gospodăria.

Precocitate
Pasionat, in timpul său liber, 

de arta fotografică, Ioan Șerban 
din Baia Mare colindă cu apara
tul să surprindă in obiectiv sec
vențe inedite de viață. Nu mică 
i-a fost mirarea cînd a dat peste

I acest puști care, cu vădită ne
răbdare, fără să mai aștepte | 
pină cînd părinții vor termina de

I citit „Psihologia copilului", spre | 
a-l crește „ca la carte", s-a I 
apucat s-o „devoreze" singur. Și

Iincă, după cum vedeți, cu toată... | 
convingerea ! Privind imaginea, | 
cineva observa : „Cînd o fi mare,

Iăsta o să învețe de-o să mănînce I 
cartea". Mai știi 7 I

Un roman 
la Waterloo

La Filiala Arhivelor Statului 
din municipiul Arad s-au desco
perit cîteva documente care con
semnează participarea unui ro
mân la celebra bătălie de la 
Waterloo (1815). soldată cu în-

frîngerea lui Napoleon. Este 
vorba de Mihai Groza din Mo- 
neasa. La data istoricei bătălii 
avea in jur de 30 de ani și fă
cea parte din armata engleză, 
regimentul I de linie, comandat 
de ducele de Cambridge. El a 
fost grav rănit la Waterloo, 
după ce s-a inzdrăvenit s-a 
tors in satul natal.

i
Rubrică realizată de
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii

iar 
in-

Trei întrebări : de ce să se aducă de peste mări și țări „leacuri 
miraculoase" care se găsesc și în propria noastră grădină ? 
Știe întotdeauna centrala ceea ce știe cercetarea ? De ce 
unele vagoane de plante medicinale nu găsesc „cale liberă" 

spre fabricile de medicamente ?
Să începem cu culturile spon

tane ; ce înseamnă, in acest sector, 
valorificarea superioară a potenția
lului de floră medicinală 7 Ne răs
punde dr. farmacist Ovidiu Bojor, 
specialist în acest domeniu, cu o ex
periență de mai bine de 30 de ani, 
care a condus acțiunea de cartare 
economică a acestor plante :

„Flora medicinală spontană din 
tara noastră poate fi considerată o 
adevărată comoară pentru industria 
de medicamente, iar potențialul 
nostru de floră medicinală este ex
trem de mare și de valoros. Adevă
rata lui valorificare înseamnă o ex
ploatare pe baze științifice, in așa 
fel incit să folosim tot ce ne oferă 
natura fără a distruge fondul de 
plante. Cu ani în urmă, ghintura a 
fost atit de mult culeasă incit prin 
anii 1945—1947 devenise o raritate și 
a trebuit să fie ocrotită prin lege. 
Saschiul (Vinca minor), o altă plan
tă exploatată, de asemenea, irațional 
(fiind smulsă cu rădăcină cu tot, deși 
nu era nevoie decît de partea aeria
nă a plantei !), pentru a fi protejată 
a trebuit să se interzică culegerea 
ei cîțiva ani ; în prezent a revenit 
aproape la potențialul initial. Spe
ciile de la care se folosesc ră
dăcinile trebuie exploatate la inter
vale de cîtiva ani. programat pe ju
dețe conform unui plan general de 
recoltare. Chiar și plantele de Ia 
care luăm numai florile si care se 
înmulțesc prin semințe trebuie lă
sate pe teren în proporție de 30 la 
sută pentru a asigura perpetuarea 
speciei în anii următori. Practica 
arată că este posibil să îmbinăm ar
monios valorificarea superioară a 
plantelor cu ocrotirea lor. pentru a 
nu deveni monumente ale naturii, 
adică mari rarități".

O modalitate de valorificare este 
utilizarea unor plante sub formă 
de ceaiuri. Există o gamă bogată 
de ceaiuri, diversificate pe tipuri de 
boli (digestive, renale, hepatice etc.), 
dar ne punem întrebarea : de ce este 
nevoie să producem și ceai-instant. 
care se obține cu consum de ener
gie. pentru a ajunge apoi la tin ceai 
pe care îl putem obține direct din 
plante 7 Nu este o „valorificare" 
păgubitoare 7

Că este o cerință ca fiecare plantă 
să fie valorificată cit mai bine si că 
există posibilități nelimitate în acest

sens ne-o dovedește si exemplul 
uleiurilor eterice din cetină. De mai 
bine de 25 ani se obțin extracte din 
cetină la Orăștie. unde există utilaje 
moderne, inclusiv coloană in vid. 
utilaj unic in țară pentru filtrat și 
rafinat uleiuri. „Practic, ne spune 
Traian Cadariu. chimist, șeful pro
ducției de la întreprinderea „Plafar"- 
Orăștie. putem face la comandă 
uleiuri eterice pentru toate cerințele 
industriei farmaceutice, cosmetice, 
alimentare etc., fiecăruia îi putem

precum și lipsa de receptivitate a 
Centralei de medicamente, cosmetice, 
coloranți, lacuri față de ceea ce ofe
reau specialiștii din producție șl cer
cetare. Ca să nu mai adăugăm că 
pină în aceste zile uleiul de corian
dru, din care se obțin cele mai multe 
fracțiuni pentru industria de parfu- 
muri, a stat în stoc (o cantitate 
foarte mare, 920 kg), în timp ce se 
solicitau la import asemenea esențe.

O situație la fel de păgubitoare 
există și in ce privește valorificarea 
laurului păros (Datura innoxia), obți
nut în cultură și din care se extrage 
o substanță de bază a industriei de 
medicamente : scopolamina. Ea gre
vează mult balanța importului la Mi
nisterul Industriei Chimice.

Cum s-a ajuns la această situație 
de a importa substanța activă —

Din nou despre o resursă naturală care, valorificată 
mai intens, poate contribui la dezvoltarea industriei 

medicamentelor, la reducerea importurilor

oferi fracțiunea de ulei, esențele de 
care are nevoie. Deși nu am avut 
încă nici un ajutor din partea cerce
tării. ne-am străduit și am reușit să 
obținem o gamă de uleiuri nu numai 
din cetină, dar și din coriandru. pin. 
busuioc, fenicul, chimion, mentă etc., 
din care sîntem convinși’ că s-ar mai 
putea obține fracțiuni si mai valo
roase la care cercetarea ar putea 
contribui".

Este de reținut că în timp ce 
aveam in tară asemenea posibilități, 
centrala de resort importa esențe 
pentru industria cosmetică. Tot în 
acest timp I.F.E.T.-Neamț. care pro
ducea uleiuri din cetină, se plîngea 
că nu are desfacere pentru ele și 
că industria cosmetică le-a refuzat 
pentru că nu sînt suficient de pure 
pentru produsele respective.

Existau însă condiții de a satisface 
și asemenea exigente. Așa cum pu
blicam în urmă cu un an. la Cen
trul de cercetări Săvinești. din ca
drul Institutului central’ de chimie, 
uleiul brut de cetină era valorificat 
superior prin obținerea a 20 de frac
țiuni al căror preț creștea de 12 pină 
la 15 ori fată de uleiul brut. Puteau 
fi deci satisfăcute si cererile interne, 
contribuind la reducerea efortului 
valutar. Deși cercetarea era in ca
drul aceluiași minister, centrala adu
cea din import asemenea produse. 
Cu atit mai condamnabile apar 
atitudinea de neîncredere in forțele 
proprii manifestată de beneficiari.

scopolamina — cînd avem în tară 
materia primă, planta 7 Pentru uni
tățile agricole cane cultivă plante 
medicinale, valorificare . superioară 
înseamnă a obține pe unitatea de 
suprafață și pe produs (cantitatea 
de plante) conținutul cel mai ridicat 
în substanțe active pentru ca teh
nologiile de extracție să nu devină 
prea costisitoare. Pentru că nu este 
deloc indiferent dacă la Datura con
ținutul de alcaloizi este de 0.60—0,80 
sau 0,20 la sută. Contractele cu în
treprinderile de medicamente bene
ficiare tin seama de limitele în care 
pot fi valorificate eficient diferitele 
specii. Tocmai de aceea apare cel 
puțin ciudat, dar mai ales păgubitor, 
felul în care înțeleg să se achite de 
sarcinile ce le revin în acest dome
niu unele unități.

Supunem atenției cîteva dovezi in 
acest sens.

Sarcina de a valorifica această 
plantă de cultură. Datura innoxia, 
revine întreprinderii de antibio
tice Iași, care nu a produs însă 
cantitatea necesară, și atunci s-a 
apelat la import. Din linsă de 
materie primă, de plante 7 Nu, pen
tru că numai in stoc existau 165 tone, 
iar in timp ce se cheltuia cu impor
tul. alte vagoane cu Datura se „plim
bau" de la Buzău, de la Oradea și 
de la Roman spre Iași, iar de aici 
înapoi. Numai transportul dus și în
tors între Oradea și Iași, la cele 
17 093 kg iarbă uscată de Datura, au 
ridicat, inutil, costul acestei ma-

terii prime cu 8 la sută. Cine su-„ 
portă cheltuielile de transport și 
manipulare, de blocare a spatiilor de 
depozitare sau pierderile pricinuite 
de degradarea plantelor 7 Unele lo
turi au circulat chiar de două ori. 
Motivul 7 întreprinderea . de antibio
tice. în loc să facă eforturi pentru 
a nu se apela la import, să găsească 
soluții adecvate la tehnologia exis
tentă. refuză vagoanele cu plante și 
le retumează pe motiv că plantele 
nu au conținutul cuvenit de 6copo-, 
lamină așa cum prevede contractul 
încheiat cțț Trustul „Plafar". S-au 
luat mostre din toate loturile re
fuzate de întreprinderea de medica
mente din Iași si au fost date, din 
nou la analiză unității căreia îi revine, 
prin lege, această sarcină : Institutul 
pent™ controlul de stat al medica
mentelor și cercetării farmaceutice. 
Buletinele de analiză certifică, la 
loturile analizate, conținuturi în 
scopolamina între 0.23 și 0.20 la sută 
(deși limita admisă era mai mică : 
0,15 Ia sută).

Deci vagoanele cu Datura au cir
culat inutil pe aceste trasee. în tim
pul în care specialiștii din industria 
de medicamente ar fi trebuit să le 
prelucreze cit mai repede si mai efi
cient. Dar el au preferat o soluție 
comodă, să le vină de-a, gata din 
import Este foarte adevărat, că 
și specialiștii din agricultură trebu
iau să urmărească și să îngrijească 
culturile cît mai atent, pentru a 
crește conținutul de Substanță acti
vă. dar și specialiștii din întreprin
deri trebuie să caute soluții noi. la 
tehnologia existentă, pentru valorifi
carea integrală a materiei prime.

★
Semnalăm. Un fapt de ultimă oră : 

următoarele 3-4 zile constituie peri
oada optimă de recoltare a bobocilor 
florali de salcim japonez, arbore or
namental cultivat mai ales in Bucu
rești, Arad, Oradea, Timișoara, Con
stanța, Rimnicu Sărat, Brăila, Buzău, 
Craiova. Recoltarea la timp a aces
tei plante — singura din care se ex
trage rutina, substanță de bază in 
compoziția unor medicamente de uz 
larg in boli cardiovasculare, are o 
importantă deosebită. Fiind arbori cu 
coroană inaltă, 'recoltarea necesită, 
scări telescopice care ar putea fi îm
prumutate pentru cîteva zile de la 
întreprinderi care le au in dotare. 
Consiliile populare din localitățile 
menționate ar trebui să vină in spri
jinul acestei acțiuni cit mai repede, 
orice intîrziere influențînd in mod 
negativ conținutul de substanță ac
tivă al acestei valoroase plante.

Elena MANTU

Helioterapia-cură de sănătate
Studii si cercetări de specialitate au pus in evidentă mecanismele de 

acțiune ale factorilor naturali de cură asupra organismului uman, efi
cienta lor terapeutică în diferite sezoane, recomandări fundamentate 
științific de aplicare diferențiată și eventuale indicații si contraindicatii. 
Pe aceste cercetări, in ansamblul lor. se bazează concepția modernă 
despre rolul factorilor naturali în păstrarea sănătății si prevenirea îmbol
năvirilor. Și. desigur, unul din principalii factori naturali, de cură este 
SOARELE.1 Despre expunerea corectă la soare, pentru a beneficia cit 
mai mult de radiațiile ultraviolete, ne-a vprbit dr. Arcadie PERCEK, 
lector universitar la Clinica de radiologie a Spitalului „I. Cantacuzino".

— Deși radiațiile ultraviolete repre
zintă doar unu la sută din energia 
radiantă solară care ajunge pe su
prafața pămîntului. totuși influența 
pe care o exercită asupra organismu
lui este deosebit de importantă. Ra
diațiile ultraviolete sînt absorbite în 
cea mai mare parte la nivelul pielii, 
in stratul ei superficial (stratul epi
dermic). Sub acest nivel nu mai trec 
decit circa 20—30 la sută din cantita
tea totală de radiații ultraviolete ab
sorbite. Dar chiar și aceste cantități 
infime de radiații influențează meta
bolismul general, diferitele funcții 
ale organismului (digestivă, respirato
rie, nervoasă, endocrină, circulația 
singelui etc.).

— Helioterapia, această terapie na
turală, ameliorează, desigur, aceste 
funcții și contribuie . la vindecarea 
■unor boli pe care am dori să le 
amintiți.

— Este bine să reținem că tra
tamentul prin acești factori naturali 
este cu atit mai eficient cu cit ind(r 
cația medicului este mai individuali
zată, O persoană suferindă va apela 
deci la consult medical pentru ca 
specialistul să indice cînd, în ce lună,

Pasul
■■■■■■■■■■■
absurd spre o iluzorie fericire... (D

Răscolitoarea relatare a unui dezrădăcinat de țară; o mărturie 
trimisă pe bandă magnetică familiei sale și încredințată de către 

aceasta redacției „Scînteii"
Am primit la redacție un mic colet, însoțit de o 

scrisoare. Coletul - o casetă pentru un casetofon. 
Expeditor ? Avram Olaru, din Sibiu. Am ascultat înre
gistrarea pe bandă mognetică,- De fapt, o scrisoare- 
mărturie a unui frate al- lui -Avram Olaru care...

Dar mai întii să-l prezentăm cititorilor pe autorul 
mărturiilor.

Se numește deci Joii Olaru șl este născut la 20 
august 1947. Studii - școala tehnică veterinară. Ulti
mul lui loc de muncă - Oficiul pentru reproducția și 
selecția animalelor. Ultimul său domiciliu - orașul 
Cisnădie.

Din anul 1977 a adresat mai multe scrisori autori
tăților românești pentru a i se aproba plecarea defi
nitivă din țară. Nu, nu avea nici un motiv pentru a 
invoca pretextul „reîntregirii familiei". Tatăl și mama 
lui, cele două surori și cei trei frați se află aici, în 
România, cu rosturile, cu munca și casele lor. Aturtci ? 
Așază ca moto la opțiunea sa absurdă faptul că 
„in România nu se poate realiza". Cit de bine s-a 
„realizat" ulterior, familia sa va avea prilejul s-o afle 
din mărturia trimisă. Acum mai facem doar precizarea 
că în luna august 1978 i se eliberează lui Joii Olaru 
pașaport pentru plecarea definitivă in Canada. Așa 
cum ceruse. In septembrie, același an, Ambasada Ca
nadei din București refuză să-i acorde viza de intrare. 
Omul în capul căruia se înrădăcinase absurditatea că 
„în România nu se poate realiza" cere și obține viză 
pentru Austria. Pleacă în decembrie 1978 și, la în
ceput, se „realizează" în lagărul de, la Traiskirchen. 
După mai multe peripeții va ajunge in Olanda, loc 
de unde trimite familiei caseta cu pricina, casetă în
credințată redacției noastre de Avram Olaru, fratele 
lui Joii.

Stimate tovarășe redactor-șef,
Citesc cu foarte multă atenție articolele publicate în 

„Scînteia" și alte ziare despre soarta emigranților in 
diferite țări occidentale și, in special, a celor plecați 
din România. Este foarte bine că drătați adevărul des
pre situația acestor oameni. Ar fi fost și mai bine 
dacă acest lucru se făcea mai devreme pentru că a-

tunci, poate, fratele meu, Joii Olaru, ar fi fost alături 
de noi și nu ar fi rnincat plinea amară și nesigură 

o..cafie(Si,pri^it^'de la fratele meu, în care 
pgv^țișșțe. pȚin -ce. a* țrecut.- el și alți români, plecați 
sa se înfrupte la masă ospățului" in Occident. Trimi- 
țîndu-ne caseta, fratele meu, Joii, a vrut să ne facă să 
înțelegem adevărul , pe care il simte acolo, departe de 
țară și familie.

Consider că este de datoria mea ea acest adevăr să 
fie cunoscut de toți, ea lă ie înțeleagă ce te ascunde 
in spatele vorbelor „Europei libere" și să-i ferim pe 
alții de a cădea in capcana negustorilor de sclavi ai 
zilelor noastre.

Vă rog să mă ajutați să fac cunoscută experiența du
reroasă, dar plină de învățăminte a fratelui meu Joii 
Olaru, după aproape patru ani de „viață liberă" in 
Occident. . ’ .

Vă mulțumesc, 
AVRAM OLARU

Dăm curs dorinței semnatarului. Mărturia, pe alocuri 
de un ascuțit dramatism, a fost transcrisă de pe banda 
magnetică și, incepînd cu acest număr de ziar, vom 
publica in întregime scrisoarea lui Joii Olaru încredin
țată nouă de către fratele acestuia.

Dragii mei.
Iată că ă venit încă o dată ocazia 

să mai stăm de vorbă și dacă acum

nu ne putem vedea, va veni ea și 
ziua aceea. Să sperăm. Dar pină 
atunci să ne mulțumim că prin in-

I. T.
termediul acestei minuni tehnice 
putem să stăm totuși de vșrbă. Nu. 
ce ziceți voi 7

Măi, măi, măi... Nici nu știu cu ce 
să încep și cu cine să încep. Nu vă 
uitați așa curioși .cu toții la mine că 
devin timid și nu voi mai putea 
scoate nici o vorbă 1 Eu știu și în
țeleg că voi sînteți curioși să știți 
despre rhine ce mai fac. cum o mai 
duc cu viața și ce-am mai pătimit 
eu de cînd nu ne-am mai văzut. Dar 

■eu», nu-vă-pot •■răspunde la -toți^de— 
odată, cel puțin nu în. două vorbe. 
Așa că hai să, ne așezăm mai bine 
pe locurile noastră. să ne facem co
mozi și să începem să depanăm 
ghemul vieții și să despicăm pe cit 
posibil firul în patru I De acord 7 
De acord I

Vă mai aduceți voi aminte ce 
bucuros am fost eu înainte de a 
pleca de acasă 7 Și, in același timp, 
ce frică am avut eu în suflet că nu 
voi putea să plec 7 Și totuși, uite că 
am reușit să plec. Șl acum am mai 
bine de trei ani de experiență de 
așa-zisă libertate, bunăstare și fe
ricire in vestul Europei 1

înainte de a pleca de acasă, prin 
intermediul „Europei libere" mi-am 
format o anumită idee despre liber
tatea. bunăstarea, și fericirea oame
nilor, care trăiesc in țările din Vest. 
Eu am crezut că voi putea lua loc 
și eu la „masa ospățului" libertății, 
bunăstării și fericirii și voi avea și 
eu scaunul meu, farfuria mea și lo
cul meu. Dar nu a fost așa ! Vorba 
ceea : „La pomul lăudat să nu te 
duci cu sacul !“. Nu numai că eu rlu 
am găsit un loc la „masa ospățu
lui". dar am observat că „ospățul" 
nu există șl că aici oamenii tîn- 
jesc după libertate, bunăstare și fe
ricire. Asta e concluzia la care am 
ajuns după trei ani și să nu uitați 
că am fost în mai multe țări și am 
stat de vorbă cu oameni care.au pe
regrinat în și mai multe țări, ceea ce 
mă face să intreb : oare de ce am 
plecat noi de acasă 7 Știți care e 
răspunsul 7

Eu, ca și multi alții, am fost orbit 
de propaganda veninoasă a postului 
de radio „Europa liberă"... Cei de 
acolo... sînt oameni care pentru bani 
ar vinde-o și pe mama lor. Așa că

nu se dau înlături să spună niște 
minciuni și să jure; că este adevă- 
rul-adevărat Poate că ei nu mint în 
ceea ce privește anumite aspecte 
din România, dar făptui că ei po
vestesc numai despre țările socialis
te, și numai despre aspectele ne
gative din aceste țări, iar adevărul 
despre țările capitaliste îl trec cu 

■■«-vederea--șau scot-în relief •ntunaWw»— 
.crurile pozitive, face ca realitățile 
prezentate să fie în avantajul țări
lor cu regim capitalist și. desigur, 
în dezavantajul țărilor cu regim co
munist. Ca să mă puteți înțelege 
mai bine am să Vă dau cîteva sim
ple exemple.

Voi ați auzit de sute de ori la 
„Europa liberă" că cetățenii din ță
rile socialiste nu pot pleca din 
țara lor — deci nu pot emigra în 
alte țări — fiindcă guvernele res
pective refuză să le elibereze un 
pașaport. Voi știți că eu. după ce 
am avut pașaportul in mină, m-am 
dus la Ambasada Canadei și aceasta 
a refuzat să-mi dea viză de intrare 
în Canada. Deci, guvernul român 
mi-a dat voie să plec, dar Canada a 
refuzat să mă primească. Aceste ca
zuri sînt numeroase, însă „Europa 
liberă" uită să le facă publice.

Un alt exemplu. Voi îl cunoașteți 
pe Moraru Virgil, prietenul meu. El 
a primit un pașaport și și-a cumpă
rat bilet de tren pină la MUnchen, 
fiindcă a vrut să plece în Germania 
șl să rămînă acolo. însă la granița 
dintre Austria și Germania Federală 
a fost dat jos din tren și i s-a refuzat 
pur și simplu intrarea în Germania 
Federală! în Austria a fost internat în 
lagărul de la Traiskirchen, dar nu 
i s-a permis să rămînă în Austria, 
ci a fost obligat să emigreze în altă 
țară, unde o vrea el. El a vrut să 
plece în America. Insă pentru ca ci
neva să fie primit in America tre
buie să aibă rude sau prieteni, care 
se obligă să-l întrețină pină cînd el 
singur se poate întreține, aceasta se 
numește „a sta garant" pentru ci
neva. însă. în realitate, ce se in- 
tîmplă 7

(va urma)

în ce stațiune și cum să se facă co
rect cura de soare. Sînt luni, așa zi
sele „capete" de sezon ale litoralului 
(mai, iunie, septembrie), care sînt fa
vorabile copiilor foarte mici, persoa
nelor virstnice sau unor suferinzi, 
datorită insolației mai puțin puternice 
decît în lunile iulie, august. Dar este 
interesant de reținut că luna iunie 
este cea mai bogată în ultraviolete 
dintre toate lunile anului. Mai tre
buie să știm că ultravioletele înre
gistrează o curbă ascendentă dimi
neața, și alta descendentă, în cursul 
după-amiezii, iradierea nefiind,-' așa
dar, uniformă pe tot parcursul z'îei. 
Maximum de raze ultraviolete t .• în
registrează la ora 12. iar minimum 
la orele 6 dimineața și 18. Ex
punerile la soare se pot face pretu
tindeni — la mare, la munte, la cim- 
pie etc. Deci există multiple posibi
lități. Rămîne numai să decidă me
dicul și să aleagă pacientul.

— Cele mai multe persoane practi
că expunerea la soare numai din do
rința de a se bronza.

— Cu toate acestea cura de soare 
nu înseamnă numai atit. Influențele 
ei se resimt in întreag organismul. 
Dar pentru a ne referi numai la acest 
aspect este bine să se știe că nu toți 
cei ce vor să se bronzeze obțin ace
lași rezultat din simplul motiv că 
există o mare variabilitate de reacție 
a pielii. La marea majoritate (circa 
70 la sută) apare întii înroșirea (la 
unii mai mult, la alții mai puțin), apoi 
bronzarea, dar persoanele foarte 
blonde nu ajung decît la faza de in- 
roșire, pe cind la cei foarte bruni pie
lea se pigmentează direct, se bron
zează foarte intens. Radiațiile ultra
violete sînt metabolizate în mod 
diferențiat, de la un om la altul, așa 
cum am văzut mai sus, dar chiar și la 
aceeași persoană pielea reacționează 
la razele soarelui in mod diferjt. 
Existăm deci,, o-mare. variabilitate din 
punct de vedere al tolerabilității pie
lii și, din acest motiv, vom fi întot
deauna atenti la apariția eritemului 
(roșelii) pe locurile mai sensibile cum 
sint pielea pieptului, a antebrațelor, 
abdomenului și spatelui. în ce pri
vește ultravioletele, trebuie să știm că 
expunerea pielii se va face treptat, în 
funcție de propriile noastre reacti
vități.

— Ce ne puteți recomanda pentru 
a evita unele accidente de acest fel, 
nedorite, și care ar putea compromi
te perioada concediului de odihnă 7

— în primul rind, o pregătire 
prealabilă, eventual înainte de a veni 
in stațiune, prin expuneri progresive 
la soare. Dacă totuși nu reușim acest 
lucru, odată veniți pe litoral, de 
exemplu, unde insolația este maximă, 
să nu ne lăcomim să facem din pri
ma zi prea multă plajă. S-ar putea 
ca din acest motiv să fim nevoiti să 
pierdem cîteva zile bune cu soare. 
Deci să începem cu expuneri de 10 
minute pe, fiecare parte a corpului 
(timp care va fi mai redus la acele 
persoane care prezintă o sensibilitate 
mai mare a pielii). Expunerea va 
crește treptat în zilele următoare. în 
funcție de toleranța pielii, puțind 
ajunge în primele trei zile pină la 
30 minute sau chiar mai mult. Este 
utilă folosirea unguentelor protec
toare de către persoanele cu pielea 
mai sensibilă. în cazul cînd a apărut 
un eritem (roșeață) pronuntaȘ> ,=• â 
indicat să se facă o pauză de 24 „re șl 
pe urmă să se reînceapă — dar cu 
prudență ! — expunerea. Soarele este 
cel mai bun prieten al omului : el 
distruge microbii, inamici ai vieții, 
ameliorează multe suferințe și dă vi
goare organismului. Cu condiția să 
știm cum să beneficiem de acest fac
tor natural.

E. M.

Regrete ipocrite
Vara trecută, Totsch George din Codlea a 

comis 4 furturi. Anchetat, a început să se 
văicărească : „Țineți con.t că sint tînăr și 
regret mult faptele comise". A fost trimis 
în judecată în stare de libertate. Apăruse 
Decretul de grațiere 189/1981, de ale cărui 
prevederi urma să beneficieze și T.G. Nu 
s-a bazat numai pe asta și a implorat un 
plus de clemență ; instanța urma să pro
nunțe o pedeapsă mai mult simbolică, scu
tită de executare, dacă inculpatul s-ar fi 
purtat ireproșabil, dar el, pentru mai multă 
„siguranță", solicita ca pedeapsa, chiar și 
simbolică, să nu fie prea mare. „Aveți in 
vedere că sînt tînăr, lucrez ca electrician 
la O.I.F., regret foarte mult faptele săvir- 
șite". A fost condamnat la 1 an și 4 luni 
cu executarea la locul de muncă, pedeapsă 
suspendată din momentul pronunțării ei, in 
virtutea grațierii.

Condamnatul s-a purtat bine 13 zile și 12 
nopți. în a 13-a noapte beat, animalic, a 
pătruns cu forța in locuința uneia din per
soanele anterior prădate. Victima, o fată 
de 19 ani, singură acasă, nu l-a identificat ; 
ea reclamase furtul ca atare, nu-1 cunoștea 
pe hoț. A molestat-o grav, oferindu-i o ex
plicație fără echivoc : „Acum imi plătești 
procesul care s-a pornit la plîngerea ta". 
Era cu totul alt om decît mielul spășit, co
pleșit de remușcări, din sala de judecată.

Ajungînd din nou in fața judecătorilor, 
de data aceasta in boxă, în stare de arest, 
n-a întirziat să declame din nou aria regre
telor. „Vă rog din suflet să țineți seama că 
sînt tînăr, nu am decit 24 de ani și regret 
nespus, nespus de mult ceea ce am să- 
virșit".

S-a ținut seama, dar nu de regrete, ci de 
caracterul lor ipocrit. A fost condamnat la

6 ani închisoare în regim de detenție, 
după care va executa și pedeapsa ante
rioară, pentru care i s-a revocat beneficiul 
grațierii.

Minciuna șl fățărnicia nu pot spera la 
indulgență.

Aventurism 
de la A la Z

în noaptea de 24 spre 25 aprilie anul tre
cut s-a comis o spargere la locuința lui N.V., 
om din personalul comercial de elită al sta
țiunii Poiana Brașov. S-au furat un ceas 
de masă, tacîmuri și haine, pagubă de vreo 
30 000 de lei. O nimica toată față de miza 
infracțiunii, așa cjim se întrezărea ea din 
modul de operare periculos și agresiv al 
spărgătorilor. Otrăviseră cîinele care păzea 
casa, tăiaseră firele de telefon, presăraseră 
substanțe iritante pe urmele propriilor 
pași... O justificată stare de neliniște s-a 
instalat in viața familiei păgubite.

Zilele, săptăminile, lunile treceau fără 
vreo rază de lumină in această tenebroasă 
afacere. Cu timpul, păgubașul începuse să 
uite de respectiva intimplare. I-a împrospă
tat-o, in același stil timorant. o scrisoare 
strecurată in ziua de 9 decembrie pe sub 
ușa încăperii in care lucra. Caligrafia bile
tului trăda o mină de școlar, dar conținutul 
era departe de modul de a gtndi al unui 
copil.

Mesajul debuta ca o sentință penală : 
„Conform articolului 279 din codul penal, 
se condamnă cu privare de libertate de la 
2 la 7 ani deținerea sau portul [ilegal] de 
arme sau muniții. In termen de 7 zile va fi 
predată organelor statului o cutie de car
tușe (50 buc.) de fabricație străină, calibru 
4,2, care in mod sigur îți aparține și de care

ești conștient. (...) Evident că odată cu pre
darea cutiei va fi trimisă și adresa exactă 
și numele de unde au fost găsite, adică 
N.V. poiana B.V. Citește ce scrie codul pe
nal". Plin de solicitudine, corespondentul 
anexa fila 187—188 din „Codul penal co
mentat și adnotat". Ruptă la vreo biblio
tecă. Pe ea era tipărit articolul 279 și sin
teza întregii doctrine juridice țesute pe 
marginea acestui text, material bibliografic 
serios.

Intr-adevăr, destinatarul avea la ce să re
flecteze. Cu prilejul spargerii ii dispăruse și 
o cutie cu cartușe de tir. lăsată în păstrare 
de antrenorul unui club sportiv local, care 
organiza periodic concursuri. Fiind posesor 
al unui permis de vînătoare, n-avea de ce 
să se simtă compromis. Dar maniera indi
vidului din umbră devenea tot mai ciudată. 
I s-a lăsat timp de lectură și studiu o oră. 
Peste o oră a sunat telefonul. „Dacă dorești 
să intri in posesia cartușelor, fă ce ți se 
spune". Au urmat alte telefoane, o lună de 
zile de presiuni psihologice. Pe măsura 
„prețului" solicitat pentru tăcere : 300 000 
de lei. Șantajistul era obsedat de ideea că 
victima lui e milionar.

In sfirșit, in seara zilei de 10 ianuarie 
a.c„ a primit mesajul final : să se prezinte 
cu banii peste o oră, sub Tîmpa, lingă zi
dul vechii cetăți. Moment bine ales: dumi
nică seara, cînd toți oamenii petrec, pe la 
casele lor sau in vizită, cind aproape toate 
instituțiile sînt inchise.

Păgubașul s-a conformat. Zăpada scîrțtia 
sub pași, întunericul li îngheța oasele. Cînd 
a ajuns intr-un loc suficient de pustiu, din 
pădure a răsunat o voce calificată de el 
drept... „înfiorătoare" : „Ai adus banii ?“. 
A răspuns afirmativ și a primit comenzile 
de rigoare. Le-a executat „Acum pleacă 
fără să întorci capul". A plecat tremurind, 
cu gîndul la reacția șantajistului cind va 
observa că pachetul nu conține 3 000 de hîr- 
tii de cite o sută de lei, ci 3 000 de fîșii de

ziar. N-a făcut decît vreo optzeci de pași, 
în liniștea de gheață, l-a auzit pe infractor 
coborînd din pădure spre pachet, apoi, ime
diat — somații ferme. Șapte milițieni (4 ofi
țeri și 3 subofițeri), sub comanda maiorului 
Gheorghe Madear, iși rataseră duminica, dar 
capturau infractorul.

Era Socaciu Gavril, un așa-zis „balerin" 
de restaurant. Ins cu o viață dezordonată, 
cu copil abandonat, studii incomplete, trai 
pe sponci. Și palmares penal : o condamnare 
pentru tentativă de trecere frauduloasă a 
frontierei. Elemente biografice perfect com
plementare. Nu e o prea mare deosebire 
de esență între profilul moral al spărgăto
rului îndrăzneț, șantajistului periculos și al 
individului care scrutează cu privirea alte 
moduri de viață. Tot cultul pumnului sau al 
jecmănelii fără scrupule, tot gustul aventu
rismului îi animă.

Nunta mare, 
căsnicie mică

80 000 (optzeci de mii) de lei au „scos" la 
nuntă soții Tișcă. Petrecere ambițioasă, trei 
mii de lei s-au cheltuit pentru transportul 
nuntașilor, că au organizat-o tocmai la res
taurantul cabanei „Clăbucet sosire". Suma 
8-a dovedit cu prilejul procesului de partaj, 
care a urmat procesului de divorț, care di
vorț a urmat, repede de tot, nunții. La nici 
șase luni după teribila petrecere.

Despre degenerarea obiceiului simbolic al 
darului de nuntă în pretext de căpătuială, 
despre această speculare rușinoasă a bunu
lui simț de către lipsa de bun simț, s-a mal 
scris. Despre caracterul efemer al unor că
sătorii, de asemenea, iată însă cele două 
abateri de la modelul căsniciei morale.

K
dezinteresate, întemeiate exclusiv pe afec
țiune și prețuire, care ignoră și disprețuiește 
calculele meschine, considerentele de avere, 
iată-le argumentîndu-se reciproc. Cît de mi
nuțioase trebuie să fi fost pregătirile pen
tru o nuntă cu aproape 300 de invitați, e 
lesne de imaginat. Cît de superficială tre
buie să fi fost grija pentru a întemeia cu 
această ocazie un cămin,, iarăși e ușor de 
dedus, din scurtimea conviețuirii. Din în
săși această disproporție de interes rezultă 
meschinăria însurățeilor, obsesia lor de a 
realiza o afacere bună, nu un cămin trainic. 
Strict comercial vorbind, 80 000 de lei pen
tru o căsnicie de 8 luni reprezintă o afacere 
bună. Strict moral vorbind, primind daru
rile de la aproape 300 de oameni pentru o 
pseudocăsătorie, nu au realizat decît un 
rușinos și imoral divorț de la normele 
eticii.

Din caietul 
grefierului

— Plritul scrie că e bătrîn și bolnav, că 
are 76 de ani și nu se poate înfățișa. Și ce 
dacă are 76 de ani 7 Eu, reclamantul, care 
am SI, cum mă pot prezenta 7

(Argument din procesul nr. 783/81 
purtat la Tribunalul județean Boto

șani).
★

— Eu cunosc partea vătămată din anul 
1949 și de atunci are nasul rupt.

— Nu. Partea vătămată are nasul rupt din 
anul 1945 și încă o dată și-a rupt nasul in 
anul 1956.

(Din dezbaterile purtate In dosarul 
3035/1980 al Judecătoriei Sibiu).

Sergiu ANDON

care.au
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Urgențele acestor zile în agricultură TOATE OBIECTIVELE
-LA TERMEN ÎN FUNCȚIUNE

INVESTIT»

SECERIȘUL GRIULUIA RECOLTAREA Creșterea ritmului de lucru
ialomița: Pentru realizarea vitezei de lucru

Recoltarea griului in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
județul Ialomița este in toi. La în
ceput au fost secerate lanurile cu 
soiuri precoce, cum sînt „Dacia" și 
„Doina". Ploile, binevenite pentru 
Bărăgan, au stînjenit desfășura
rea lucrărilor. De vineri, combinele 
au intrat din nou în lanuri.

La cooperativa agricolă Gheorghe 
Doja. spiritul de bun gospodar al 
oamenilor își spune și, de. această 
dată cuvântul. Aici, toate cele 13 
combine C 12 se aflau in lan. Pri
mul modul era format din combi- 
nerii Dumitru Călin, Duță Traian, 
Vasile Neagu și Gheorghe Vlăscea- 
nu. mecanizatori pricepuți. care 
recoltează zilnic între 40—15 tone 
de griu. Tractoriștii rutieriști Va
sile Mihalache și Stelian Popescu 
preiau din mers producția de griu 
și pornesc spre baza de recepție. în 
timp scurt, din Cele 850 ha culti
vate cu griu în această cooperativă, 
au fost recoltate 460 hectare. Pro
ducția este bună. „Sînt condiții ca 
in acest an să realizăm nu. numai 
planul, dar să depășim și angaja
mentul luat' ca răspuns la chema
rea lansată în iarnă de C.A.P. Sche
la, județul Galați" — ne, spune 
Eroul Muncii Socialiste Ion Spătă- 
relu. președintele unității.

Exemplul acestei cooperative 
fruntașe merită să fie urmat și de 
alte unități din județ, pentru ca se
cerișul griului să fie mult intensi
ficat. Spunem aceasta întrucit. chiar 
in zile cu timp foarte bun. vitezele 
prevăzute la recoltat și la celelalte

lucrări de vară nu au fost reali
zate. Luni, marți și miercuri, deși 
timpul de lucru a fost bun. nu s-a 
recoltat mai mult de 5 000 hectare 
pe zi, ceea ce reprezintă numai 45 
la sută din viteza zilnică stabilită 
de comandamentul județean pentru 
agricultură. Principala cauză o con
stituie defecțiunile ce se ivesc la 
combine. în unele unități, combi
nele au .fost aduse în cimp numai 
să fie la număr, nu să și funcțio
neze. Astfel,

cole din Bărcănești, Manasia, Scîn- 
teia și I.A.S. Slobozia, unde recol
tarea griului este abia la început, 
ariile s-au transformat în... atelie
re de reparații. Practic, in județ, 
zilnic există circa 200 de combine 
care nu recoltează nici un spic de 
griu.Oare de la încheierea recol
tării orzului și pină la începerea 
secerișului griului nu puteau fi re
mediate defecțiunile 7 Este o între
bare la care forurile locale cu obli
gații în această privință nu pot da 
decit un singur răspuns : actionînd 
in ' mod hotărât pentru a schimba 
radical starea de lucruri existentă.

FURAJELOR
bacăU: Acolo unde nu pot intra

condiție de bază
• o

în cooperativele agri-
Mihal VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

GORJ: Ritmul recoltării crește, dar decalajele
intre consiliile agroindustriale sînt mari

la termen a campa-încheierea
niei, de recoltare a orzului a per
mis ca și în județul Gorj să șe 
treacă cu toate forțele la strânge
rea' griului. Practic, recoltarea a 
început de 3—4 zile, atît în zonele 
de deal, cît și în cele de șes, exis- 
tind condiții ca în toate unitățile 
să se realizeze vitezele zilnice pla
nificate.

împreună cu tovarășul Alexan
dru Maria, secretar al comitetului 
județean de partid, am urmărit 
cum se desfășoară această impor
tantă lucrare in cîteva unităti din 
raza consiliilor agroindustriale Gi- 
lort. Scoarța și Bengesti. Ne'-am a- 
flat pentru început pe ogoarele 
cooperativei agricole din Tg. Căr- 
bunești. unde, alături de formația 
de mecanizatori, l-am intilnit si pe

Foto : P. Lascăr

Lo recoltat - pe terenurile Asociației economice de stat și cooperatiste 
Oltenești, județul Vaslui

inginerul șef...al unității.. Virgil 
Bardan. Se muncește in ordine și 
disciplină, iar lucrările se desfă
șoară în. flux. „Cu cele 7 combine 
de . care dispunem — menționează 
inginerul- șef — am recoltat in pa
tru zile mai bine de o treime din 
suprafața cultivată cu griu. Tot
odată, am semănat 40 hectare cu 
porumb, un hectar cu porumb ră
sad și 13 hectare cu legume".

Rezultate bune se Înregistrează 
și 1a cooperativele agricole de pro
ducție din comunele Jupînești, 
Bărbătești. Săulești și Vladimir, 
unde primarii, membrii comitetelor 
comunale de partid se aflau în 
cimp. alături de. specialiști, de me
canizatori și cooperatori, cu sar
cini. precise în sprijinirea si des
fășurarea recoltării. „Deși , cele mai 
multe sole sint situate în zonă co- 
linară — ne-a spus tovarășul Con
stantin Mihăilescu. organizatorul 
de partid din consiliul agroindus
trial Gilort —. am întocmit pro
grame concrete, pe fiecare locali
tate. astfel incit pină cel tirziu la 
19 iulie să încheiem recoltatul 
griului".

Ce alte constatări s-au impus a- 
tenției 7 în multe cooperative a- 
gricole sînt.mari decalaje între.re- 
coltare și eliberarea de pate a te
renului. Există posibilitatea să se 
folosească la strângerea paielor mai 
multe atelaje și forțe manuale, dar 
am văzut prea puțini cooperatori . 
în cimp. Județului i-au fost repar
tizate si dispozitive de colectare a 
plevei. insă acestea fie că nu au 
fost montate, fie că nu sint utili
zate corespunzător. Totodată, se 
cuvine semnalat faptul că se men
țin încă mari decalaje intre con
siliile agroindustriale în ce priveș
te ritmul de recoltare, deși griul 
a ajuns la matulriltata în toate zo
nele județului.

mijloacele mecanice să
Pină acum, unitățile agricole din 

județul Bacău au depozitat aproa
pe 20 000 tone de fin. programul 
etapei mai-iulie fiind îndeplinit în 
proporție de 57 la sută în între
prinderile agricole de stat și de 40 
la sută în cooperativele agricole. 
De asemenea, au fost insilozate 
aproape 50 000 tone de furaje, pro
gramul fiind îndeplinit în proporție 
de 104 la sută in întreprinderile 
agricole de stat și de 72 la sută în 
cooperativele agricole. In momen
tul de față se lucrează la cositul 
celor aproape 10 000 hectare lucer- 
nă; trifoi și graminee cultivate.

Numeroase fapte de muncă vă
desc grija deosebită a cooperato
rilor pentru recoltarea furajelor. La 
cooperativa agricolă Luizi-Călugă- 
ra. 60 de cooperatori, organizați în 
echipe, cosesc fînețele de pe coaste, 
acolo unde nu pot intra mijloacele 
mecanice. Cooperatorii din Heme
iuși lucrează in echipe mai mici de 
cosași pentru a stringe ierburile de 
pe suprafețele restrânse aflate în 
livezi, pe margini de drumuri, in 
zona digurilor de pe riul Bistrița, 
ca și pe pante de deal nemecani- 
zabile. Primarul'comunei, tovarășul 
Gheorghe Dănilă. și șefa fermei 
zootehnice. Elena Panduru. au sta
bilit punctele de lucru ale fiecărei 
echipe. Alte echipe de cooperatori 
string frunzare din pădurile situa
te in preajma comunei. Pină acum 
au fost depozitate 30 tone de frun
zare. iar acțiunea continuă. în 
această unitate au fost depozitate 
150 tone de fin de lucerna și ier
buri și s-au insilozat 500 tone de 
masă verde in amestec cu paie.

în unitățile cu efective mari de 
animale se acționează cu stăruin
ță pentru grăbirea lucrărilor de re
coltare. transport si depozitare a 
furajelor. La complexul de creștere 
a vacilor Mărgineni, de exemplu, 
formația de recoltare a furajelor a 
reușit să depoziteze 300 tone fin de 
lucerna și graminee și 2 500 tone 
semisiloz din amestecuri de masă 
verde și paie. Este în fază avansa
tă de recoltare lucerna de ne cele 
160 hectare si finețele cultivate, lu
crări la care participă zilnic 40 de 
oameni. Aici. înainte de uscarea 
completă, lucerna este strînsă și 
depozitată în șire. în straturi al
ternative cu paie. Prin aceasta se 
evită scuturarea și pierderea frun
zelor. se asigură nutreț cu o valoa
re nutritivă echilibrată pentru 
hrana vacilor.

După încheierea primei etape de

a recuperam restanțelor

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

imteț "tes ■țajB'bo'

Măsuri absolut necesare pentru realizarea
unui program important în zootehnie

PREPARAREA SI ÎNSILOZAREA
PASTEI DE PORUMB

275 000 
va fi ■ 

pastă
în acest an se cultivă 

hectare cu porumb care 
conservat sub formă • de 
însilozată. Programul privind pro
ducerea. . conservarea si folosirea 
porumbului știuleți cu umiditate ri
dicată are o mare importantă pen- • 
tiu zootehnie și. tocmai de aceea, 
stadiul îndeplinirii prevederilor aces
tuia a constituit obiectul unei ana
lize in cadrul consfătuirii de lu
cru care a avut loc la Arad cu direc
torii complexelor de creștere, și în- 
grășare a porcilor, cu- specialiști din 
institute de cercetare și proiectare, 
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare.

Cu acel prilej, am adresat tova
rășului dr. ing. Stelian Dinescu, di
rector în Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare. întrebarea :. 
ce argumente pledează pentru pre
pararea, depozitarea și hrănirea 
porcilor cu pastă însilozată de po
rumb 7 „în primul rând, crește di- 
gestibilitatea furajului. în al doilea, 
se evită deprecierea a peste 20 la 
sută din porumbul care se recoltea
ză cu umiditate mai. mare, decit cea 
admisă în normele de depozitare și 
care, altfel, nu . poate fi păstrat. 
Prin transformarea porumbului în 

'pastă, în condițiile in care proce
deul se aplică corect, se exclude 
consumul de combustibil pentru us
care; se reduc pierderile și cheltuieli
le cu transportul și forța de muncă".

Sînt deci argumente destul de 
convingătoare. Dacă avem în ve
dere amploarea acestui prograîn. 
care se. va desfășura pentru prima 
oară la asemenea dimensiuni, cit și 
specificul preparării și depozitării 
pastei de porumb, este deosebit de 
important să fie' cunoscute și respec
tate toate verigile tehnologice de 
obțipere și administrare a acestui 
furaj. Iată, succint, 'ce anume mij
loace tehnice sînt necesare în vederea 
aplicării acestei tehnologii. Pentru re
coltarea. transportul din cimp și mă
cinarea porumbului cu umiditate cu
prinsă între 30 și 35 la sută, progra
mul prevede asigurarea a 5 050 de 
echipamente de zdrobit știuleți care 
vor fi montate pe combine. 78 000 
tone capacitate zilnică de transport 
și 425 de mori, iar pentru însilozarea. 
extragerea și administrarea pastei 
obținute sint necesare silozuri din 
beton Cu un volum de 1,5 milioane 
tone. 498 de tractoare cu lamă, 425 
transportoare cu bandă și melc. 343 
de remorci tehnologice. 2 333 de căru
cioare, 199 transportoare cu racleți și 
461 încărcătoare frontale.

Pină la declanșarea insilozării 
pastei mai ește aproape o lună, peri
oadă în care toate aceste utilaje și 
construcții trebuie realizate, iar cele 
existente — reparate si puse Ia punct 
pină la ultimul detaliu. în ce stadiu 
se află pregătirile pentru realizarea 
programului de pastă 7

Așa cum ș-a stabilit, pină la 1 au- . 
gust, întreg setul de mașini pentru 
prepararea pastei trebuie să ajungă 
în unitățile de producție, iar două 
săptămini mai tirziu — și cele pentru 
administrarea, furajelor. Ce se între-

prinde pentru realizarea la termen a 
acestor, obiective 7 Ne răspunde ing. 
Gheorghe Fescaru, director adjunct 
în direcția mecanizării din M.A.I.A.: 
„Au fost omologate și au intrat in fa
bricație echipamentele de zdrobit 
știuleți, morile, cărucioarele, trans
portoarele cu racleți. Producția de re
morci tehnologice continuă. Celelalte 
utilaje vor fi închiriate de la S.M.A.".

Discuțiile din cadrul consfătuirii 
de la Arad au reliefat insă că in
troducerea acestei metode noi — in- 
silozarea pastei de porumb — este 
îngreunată de anumite practici vechi, 
de diferite tergiversări in solu
ționarea problemelor. Despre ce 
este vorba 7 Există rămîneri în 
urmă atit la fabricarea utilajelor, iar, 
în unele județe, și la consttuirea silo
zurilor.

Unul din utilajele cheie ale fluxu
lui — moara — realizată de I.M.A.I.A. 
Arad, atunci cind a fost încercată in 
fața celor veniți s-o achiziționeze, 
n-a funcționat. Cauza 7 Defecțiuni 
constructive și funcționale. Prin ur
mare. cu două luni inaintea începe
rii campaniei de producere a pas
tei se căutau soluții pentru îmbună
tățirea parametrilor morilor.

Soluția a fost găsită între timp , prin 
Înlocuirea sistemului cu variator hi
draulic, care n-a dat rezultate la pro
be, cu iui procedeu mecanic mai sim
plu. Dar pe parcursul execuției au 
apărut alte greutăți. „La I.M.A.I.A. 
Arad — ne spune ing. Pompiliu An
drei. director adjunct in direcția me
canizării din Ministerul Agricultu
rii .— sînt în momentul de fată in 
fabricație 300 de mori. Așa cum pre
vede graficul, la 6 iulie primele mori 
au fost realizate. Dar lipsa motoare
lor de 90 kW cu care vor fi echi
pate pune sub semnul întrebării res
pectarea termenelor de livrare pentru 
celelalte mori. întrucît întreprinde
rea de transformatoare din Filiași 
care produce aceste motoare nu 
dispune 
centrala 
stabilit 
să fie 
derea de
Aici au apărut însă primele piedici, 
întreprinderea amintită condiționind 
executarea motoarelor de preluarea 
altora pe care direcția mecanizării din 
Ministerul Agriculturii le-a comandat 
în primăvară și. ulterior, a renunțat 
la ele. Se ridică, totodată. încă 
două probleme — și anume : între
prinderea de panouri si tablouri elec
trice din Alexandria a livrat pină 
acum numai două din cele trei ele
mente componente ale tablourilor 
electrice, iar întreprinderea „Rotax" 
din Vaslui trebuie să-și organizeze in 
așa fel producția incit să asigure în 
luna iulie, și nu în întreg trimestrul 
III. reductoarele care vor înlocui sis
temul cu variator hidraulic".

Este adevărat că s-au făcut efor
turi mari pentru proiectarea intr-un 
timp foarte scurt a prototipului aces
tei mori, că la realizarea diferitelor 
componente colaborează întreprinderi 
care nu le aveau in plan, 
materialele necesare n-au

aceste 
de capacitatea 
industrială de 

ca motoarele 
executate de 
mașini electrice

necesară, 
resort a 

respective 
întreprin- 
BUcurești.

i. că nici 
putut fi

asigurate atît de ușor. Dar comple
xele au nevoie de acest utilaj la 
timp si cu parametri prevăzuti. iar 
realizarea lor în numărul stabilit 
face necesară o strînsă colaborare in
tre toate unitățile cu sarcini in aceas
tă privință. Și aceasta pentru că pro
ducția celor două milioane tone de 
pastă nu se poate amina ..pe mai 
tirziu", cind se vor crea condiții, ci 
numai în cele 30 de zile stabilite.

în. întârziere este și livrarea echi
pamentelor de zdrobit stiuleti. Fină 
la 7 iulie. întreprinderea „Tehnome- 
tal“ din Timișoara urma să realize
ze. potrivit graficului. 730 de astfel 
de echipamente din cele 5 050 pre
văzute. dar n-a livrat nici unul, deși, 
dună cum sîntem informați, a pri
mit sprijin din partea Ministerului 
Agriculturii în materiale și munci
tori.

Datorită intensificării lucrărilor. în 
cea de-a doua parte a lunii iunie a 
avansat. în bună măsură, construcția 
silozurilor. Din spațiile de depozitare 
prevăzute în program, însumind 1.5 
milioane tone, s-au realizat pină la 
6 iulie silozuri cu o capacitate de 
562 950 tone. Din datele existente la 
direcția de resort din minister re
zultă că lucrările sînt intîrziate în 
complexele cooperativelor agricole 
de producție din județele Galati. 
Giurgiu și Brăila, care n-au dat în 
funcțiune nici un siloz.

De ce întîrzie lucrările 7 Unii 
participant la consfătuirea de la 
Arad au arătat că cimentul și agre
gatele de balastieră pentru silozuri 
care trebuie să fie gata la 1 august 
au fost programate să fie livrate in 
trimestrele III și IV din acest an ! 
La ce mai pot folosi atunci 7

Faptul că în momentul de față 
complexele zootehnice nu dispun de 
principalele mașini absolut necesare 
preparării pastei, că lucrările de con- 

. structie a spațiilor de depozitare 
sint. în nu puține locuri. întîr- 
ziate obligă la măsuri imediate 
și energice din partea forurilor cu 
răspunderi în realizarea programului 
stabilit. Se cuvine subliniat că una 
din caracteristicile sistemului de fu
rajare cu pastă constă în aceea că 
este eficient numai dacă funcționea
ză exemplar întregul set de mașini 
care execută toate lucrările de la re
coltare la administrarea furajelor 
în boxe. De aceea, forurile de 
resort din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, direcțiile a- 
gricole județene, conducerile unită
ților agricole și ale complexelor zoo
tehnice și cu deosebire ministerele 
care au în subordine întreprinaerile 
industriale furnizoare de diferite sub- 
ansamble necesare pentru realizarea 
morilor și a altor utilaje, au datoria 
să urmărească permanent graficele 
de realizare a acestui program, să ac
ționeze cu cea mai mare operativitate 
și răspundere pentru soluționarea 
problemelor în suspensie, astfel ca 
toate pregătirile pentru prepararea si 
depozitarea pastei insilozate de po
rumb să se încheie la data stabilită.

Lucian CIUBOTARU

recoltare a furajelor se constată 
mări diferente între unităti cu con
diții asemănătoare, adesea înveci
nate. in ce privește cantitățile de 
fin și semisiloz depozitate. în timp 
ce în cooperativele agricole Tra
ian. Coțofenești și altele s-a rea
lizat integral programul stabilit, 
acestea avind fînarele și silozurile 
pline, în cele din Urechești și Se- 
cuieni mai sint multe locuri goale 
în depozite.

în zonele colinare și submontane 
ale județului Bacău a început și 
cositul celor 30 000 hectare de fi
nețe naturale. întrucît majoritatea 
acestora se situează pe terenuri de
nivelate și în pantă, este nevoie să 
fie sporit numărul de cosași. în 
multe unităti agricole, concomitent 
cu utilizarea la întreaga capacitate 
a mijloacelor mecanice, au fost or
ganizate echipe de cosași. Așa se 
procedează în cooperativele agrico
le Măgirești, Hemeiuși. Traian, 
Tescani. E drept. în ateste unități 
și în altele, lucrările sint la înce
put, dar de pe acum iese în evi
dentă necesitatea corelării opera
țiunilor de cosit, căpițat'. transport 
și depozitare a finului. Fapt este 

‘că. în momentul de fată, pe cimn 
sînt paste 5 000 tone de fin ne
transportat. rămas în brazde și in 
căpițe, cantitate ce creste de la o 
zi Ia alta.

în unele zone ale județului, din 
prima coasă a tinetelor s-au recol
tat, cantități mici de fin. Și aceasta 
se datorește mai ales lipsei preci
pitațiilor și pășunatului abuziv din 
primăvară. De aceea se impun mă
suri energice pentru ăsigurarea 
hranei animalelor, acum cind nu e 
prea tirziu, cind pot fi strânse alte 
resurse de masă verde. în unitățile 
consiliului agroindustrial Helegiu, 
pe cele aproape 1 500 hectare fine
țe naturale, recolta medie de fin 
variază de la 1 000 la 2 000 kg la 
hectar, ceea ce înseamnă foarte pu
țin. De aceea, pentru cele 9 000 ovi
ne ale cooperativelor agricole din 
acest consiliu a început recoltarea 
frunzarelor, urmând ca oină în 
toamnă. să fie asigurate 1200 tone.

Apare deci necesar ca. o dată cu 
gi’ăbirea recoltării plantelor de nu
treț cultivate și a finetelor natu
rale. <să fie formate mai multe echi
pe de cosași care să strîngă întrea
ga cantitate de iarbă din poienile 
pădurilor, din zona căilor de co
municații și alte resurse de furaje.

C. BORDE1ANU

IN JUDEȚUL BOTOȘANI 
S-A ÎNCHEIAT RECOLTAREA ORZULUI

foc»

Printr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean Botoșani al P.C.R. și Consiliul popular 
județean, se anunță încheierea recoltării orzului pe toate cele 20 098 hec
tare ce s-au aflat în cultură pe ogoarele județului și, odată cu aceasta, 
depozitarea întregii recolte obținute.

Totodată, au fost încheiate recoltarea, depozitarea și însilozarea întregii 
cantități de furaje prevăzute, s-au efectuat lucrările de întreținere a cul
turilor. inclusiv a porumbului, pe toate suprafețele, iar cel mai tirziu 
luni, 12 iulie, se vor termina și insămințările celei de-a doua culturi pe 
cele 12 700 ha stabilite.

în telegramă se subliniază că organizația județeană de partid va 
acorda cea mai mare atenție înlăturării lipsurilor și neajunsurilor sem
nalate de secretarul general al partidului în timpul recentei vizite de 
lucru întreprinse pe meleagurile județului Botoșani, adoptind noi măsuri 
politico-organizatorice și asigurînd toate condițiile tehnice pentru ca, în- 
cepind de săptămipa viitoare, să se treacă la recoltarea griului. „Vă în
credințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată 
in încheierea telegramei — că vom mobiliza toate forțele, făcind tot ceea 
ce depinde de noi pentru obținerea, în acest an, a unor recdlte cît mai 
mari, pentru sporirea efectivelor de animale, recuperarea restanțelor și 
creșterea producțiilor în sectorul zootehnic".

în zona de vest a Craiovel se 
află in construcție o nouă centrală 
electrică de termoficare, care ur
mează să se adauge celei de la Ișal- 
nița, în scopul satisfacerii necesaru
lui de energie electrică și de agent 
termic pentru acest mare centru in
dustrial și urban. Investiția era pro
gramată să intre în funcțiune in 
luna martie a anului trecut, cu o 
primă capacitate avind două cazane 
de 30 tone pe oră și alte două cazane 
de apă fierbinte de 100 Gcal/oră. Din 
diverse cauze, termenul de dare in 
exploatare a fost întîrziat. A doua 
etapă — cu dotiă cazane de 100 tone/ 
oră șl două cazane de apă fierbinte 
de 100 Gcal/oră — a avut la rândul 
ei stabilit termenul inițial de pune
re in funcțiune la finele anului tre
cut. Nici aceasta n-a intrat în func
țiune la termen și nici pină in mo
mentul de față. Motiv pentru care 
acestei capacități 
i s-a renlanificat 
termenul de fina
lizare pentru luna 
septembrie 1983. 
în condițiile în 
care 
Craiova 
să treacă la un 
program 
de termoficare. program înfăptuit, 
oină in prezent. într-o proporție 
destul de redusă.

Ce măsuri a inițiat antreprenorul 
general — trustul „Energoconstrucția"
— pentru a recupera restantele în cel 
mai scurt timp 7 Primul contact cu 
șantierul oferă o surpriză : cei aproa
pe 300 de lucrători pe care îi are con
structorul sînt împrăștiați pe o su
prafață de vreo 40 hectare, incit 
practic li se pierde urma. In plus, 
nu i-am găsit nici pe cei doi repre
zentanți ai trustului, plecați, după 
cum ni s-a spus, la Calafat, unde 
există o lucrare mai presantă.

— Se va respecta termenul de 
punere în funcțiune a celei de a 
doua etape 7 — îl întrebăm pe ing. 
E. Dobrescu, directorul centralei.

— După modul cum s-a muncit 
pină acum și cum se muncește in 
aceste zile, există riscul serios să nu 
fie finalizate în termenul prevăzut 
nici lucrările etapei a doua. Si 
aceasta din mai multe motive. Pu
nerea în funcțiune este condiționată 
de realizarea gospodăriei de cărbune, 
care se află în mare întîrziere, în
trucît specialiștii din Ministerul 
Energiei Electrice au modificat docu
mentația. De asemenea, la aceeași 
gospodărie este necesar un mare vo
lum de diferite elemente prefabri
cate — stîlpi, grinzi, chesoane etc.
— iar capacitatea de producere a 
acestora este insuficientă. Iar Ia sta
ția de concasare a cărbunelui, cu un

r ciclu de execuție de 18 luni, și care 
Condifibnedză’ darea în funcțiune a 

'capacității la care ne referim, nu a 
fost executată nici o lucrare.

Aveam să ne convingem la fața 
locului de veridicitatea spuselor di
rectorului. Astfel, la gospodăria de 
cărbune, unde în afară de faptul că 
au fost instalați cițiva stîlpi, in rest 
nu s-a realizat nimic. Nici măcar

municipiul 
trebuie
masiv

Bătălia pentru cupru din
(Urmare din pag. I)

Lunile de vară constituie perioada 
de virf pentru lucrările din carieră, 
în iunie s-au descopertat peste 900 000 
de tone de rocă, în iulie și august, 
prin mai buna folosire a autobascu
lantelor și creșterea capacității la în
cărcare și excavații, se scontează pe 
încă aproape 2 milioane de tone. 
Demn de reținut că în condițiile deloc 
ușoare în care s-a desfășurat activi
tatea în primele luni ale anului — o 
iarnă prelungită, cu căderi masive 
de zăpadă, care au impus folosirea- 
aproape neîntreruptă a buldozerelor 
pentru menținerea deschisă a drumu
rilor, o primăvară cu multe zile ce
țoase, care au coborât vizibilitatea sub 
10 metri — la lucrările in carieră s-au 
descopertat în 
400 mii tone, 
de lucrători, 
comuniști, ce 
tului Roșia 
mitetului 
numește 
fruntași : 
culuță și 
tii Remus Women si Eugen Mihalț, 
șoferii Traian Cîmpan, loan Chiura 
și minerii în subteran Gheorghe 
Vomvea, Petru Floricin, Nicolae 
Tuhuț.

Drumul cuprului spre uzinele de 
prelucrare pornește din cariera de la 
Roșia Poieni. Dar ceea ce se va ex
trage din carieră este un minereu 
cu conținut sărac în cupru care, pen
tru a putea atinge parametrii de ca
litate. ceea ce înseamnă in primul 
rind puritate, va fi supus unei succe
siuni de operații tehnologice. Combi
natul va livra la intrarea în func
țiune concentrate de cupru.

în prezent se desfășoară ample lu
crări la obiectivele care vor asigura 
prelucrarea și îmbogățirea minereu
lui. Din stafia de concasare, ampla
sată în carieră, minereul măruntit rja 
fi expediat pe o rețea de benzi trans
portoare, care se îndreaptă pe circui
te subterane și de suprafață spre 
Dealul Piciorului, acolo unde se ridi
că uzina de preparare. Aici se află 
al doilea punct fierbinte al șantieru
lui. Pe o suprafață de 22 hectare, 
acum nivelată, se văd cu claritate 
contururile viitoarei uzine. Tehnolo
gia de preparare a concentratului de 
cupru este stabilită. Privitor Ia efi
ciența .soluției adoptate, trebuie să 
remarcăm că pe lingă concentratul 
de cupru, aici se va extrage și pre-
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buldozeriștii Avram Ni- 
Ștefan Morar, excavatoriș-

3 000 
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viață proiec- 
, secretarul co- 

Nicolae Drăgoi, 
fruntași intre

lucra din minereu și sulful — ma
terie primă care constituie baza unui 
intreg lanț tehnologic in industria 
chimică. O verificare suplimentară, o 
perfecționare a tehnologiei adoptate 
vor fi posibile odată cu intrarea în 
funcțiune a uzinei pilot de preparare, 
cu o capacitate de 1 000 tone minereu 
pe zi. „Avind in vedere însemnătatea 
acestui obiectiv pentru funcționarea 
în bune condiții a liniilor de prepa
rare de mare capacitate, prevăzute 
să producă la sfîrșitul anului viitor, 
constructorii s-au angajat să asigure 
condițiile de funcționare necesare 
uzinei pilot incepînd cu luna septem
brie a.c., adică cu 15 luni mai de
vreme decit prevederile din planul de 
stat", ne precizează Cornel Nicoară, 
directorul combinatului. Angaja
mentul are sorti de izbîndă dacă 
ținem seama de stadiul avansat al 
lucrărilor de construcții și montaj, 
de promptitudinea majorității furni
zorilor.

O atentie deosebită se acordă rea
lizării infrastructurii acestui mare 
obiectiv industrial, care va fi com
binatul. în Dealul Țofului se con- 

a 
fi 

cu 
70

struiește o bază de întreținere 
mijloacelor auto, la Mușca va 
amplasată baza de aprovizionare 
carburanți, ceea ce va scurta cu 
de kilometri circuitul actual al mo
torinei și lubrifianților. Pentru a 
avea o imagine si mai cuprinzătoa
re a lucrărilor aflate în curs de 
desfășurare, să adăugăm că lungi
mea drumurilor care fac legătura în
tre diferitele obiective ale combi
natului măsoară nu mai puțin de 
100 de kilometri. Dacă in realizarea 
obiectivelor de bază ale combinatu
lui stadiile fizice sint în grafice sau 
chiar în avans — un merit impor
tant are colectivul unității benefi
ciare. care a preluat în execuție 
proprie numeroase lucrări — trebuie 
să arătăm că o serie de unităti de 
construcții nu tratează cu răspun
derea cuvenită sarcinile ce le revin 
pe șantier. Considerînd „mărunte" o 
serie de lucrări. Grupul de șantie
re drumuri si poduri din Cluj-Na- 
poca si Grupul de șantiere construc
ții forestiere si industriale din Deva 
au acumulat restante însumind 8 
milioane de lei. iar „Teleconstrucj 
tia" din București nu a atacat pină 
acum lucrările din planul ne acest 
an. Inexplicabil acest imobilism, mai 
ales in cazul „Teleconstrucției". u- 
nitate care folosește anual sute și 
sute de kilometri de cabluri din cu-

La Centrala electrică 
de termoficare II Craiova

amenajarea terenului. Pentru reali
zarea acestei operații erau folosite 
numai două buldozere. La alte com
ponente ale obiectivului, excavatoa
rele se aflau de ore în șir intr-o 
pauză nejustificată, iar parcul de 
autovehicule de transport este mai 
mult inutilizabil, întrucit din cele 22 
autocamioane vreo zece nu funcțio
nează, fiind defecte. Ici și colo, cite 
o betonieră mai căra materiale pen
tru fundații. De fapt, pe șantier se 
toarnă zilnic 120—150 mc betoane, pe 
cind necesarul pentru recuperarea 
restantelor este triplu.

Ca și cind aceste neajunsuri n-ar 
fi suficiente, li se mai adaugă și 
cele provocate de furnizorii de uti
laje și echipamente. Aceștia, în spe
cial întreprinderea „Vulcan" Bucu
rești, nici nu expediază bine utilaje
le, că și trimit... notele de modifica
re a acestora, motivind că sînt rea

lizate în premie- 
______________ ră. iar greșelile 

ar fi inevitabile. 
Mai mult, o serie 
de echipamente 
sosesc descom
pletate și nu pot 
fi montate, as- 
teptînd altele ca
re să fie instala

te conform fluxului tehnologic. De
altfel. la ora actuală se află in stoc 
utilaje in valoare de 85,6 milioane 
lei. din care au durata de staționare 
depășită pe șantier utilaje în valoa
re de peste 60 milioane lei.

— Mai serioasă — ne spune ing. 
Marin Piculescu, director adjunct al 
întreprinderii „Electrocentrale" Cra
iova — este situația etapei a treia, 
care prevede punerea in funcțiune a 
celor două grupuri electroenergetice 
de 150 MW. Dacă se va continua în 
acest ritm, termenele de punere in 
funcțiune vor fi simțitor depășite, 
întrucît există mari restanțe în exe
cuția stadiilor fizice, în livrarea 
echipamentelor, iar ritmul de lucru 
este foarte scăzut. Deși se manifes
tă o acută lipsă de forță de muncă 
de calificare corespunzătoare, trus
tul a mai luat, de curând, 60 de lu
crători de aici și i-a mutat la alt 
obiectiv. Iar pentru a recupera res
tanțele și pentru a se încadra in ’ 
prevederile graficelor de execuție, 
constructorul ar trebui să aibă zil
nic pe șantierul nostru circa 800 de 
lucrători, nu 300 cîți are de regulă.

Deficientele serioase de pe acest 
șantier, care persistă de mult timp, 
arată că factorii de răspundere din 
ministerul de resort nu își îndepli
nesc întocmai obligațiile ce le revin. 
Or. centrala electrică de termofica
re II Craiova are o mare importanță 
nu numai pentru consumatorii j de 
energie .electrieă’din zona în care este 
amplasată, ci pentru'buna desfășurare 
a activității tiltiiror' .'întreprinderilor 
racordate la sistemul energetic na
țional. Așa trebuie înțelese lucrurile 
si în virtutea acestui imperativ este 
necesar să se acționeze.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"

BÎRLAD : O nouă capacitate de producție 
în funcțiune

La întreprinderea de rulmenți 
din municipiul Birlad, unitate de 
prestigiu aflată în continuă dez
voltare, ale cărei produse sint ex
portate in peste 80 de țări ale lu
mii, a intrat în funcțiune o nouă 
și modernă capacitate de pro
ducție de un milion rulmenți pe 
an. Această realizare este, rodul

eforturilor conjugate ale construc
torilor. montorilor și beneficiaru
lui. De remarcat că majoritatea 
mașinilor-unelte de mare produc
tivitate și precizie, cu care este 
dotată noua capacitate, sînt con
cepute și fabricate in întreprinde
rea birlădeană. (Petru Necula).

inima Munților Apuseni

Cupele excavatoarelor scot la lumină zăcâmîntul de cupru de la Roșia-Poieni
Foto : C. Dan

pru. Chiar să nu înțeleagă condu
cerile acestor unităti importanta e- 
conomjcă de excepție a investiției 
de la Roșia Poieni 7

Desfășurarea in continuare în ritm 
susținut a lucrărilor de construcție 
este condiționată în primul rînd de 
utilizarea la indici superiori a pu
ternicului parc de mijloace tehnice 
din dotare. Or. în acest domeniu, se 
constată o serie de neajunsuri pen
tru a căror înlăturare se cer luate 
măsuri imediate. Astfel autobascu
lantele de mare capacitate care lu
crează în carieră ating un indice de 
utilizare de 64 la sută fată de 75 
la sută planificat. Or. încadrarea în 
nivelul prevăzut de exploatare in
tensivă ar permite, fără eforturi su
plimentare. depășirea unui milion de 
tone lunar la descopertări. Aprovi
zionarea cu motorină si uleiuri a- 
ditivate. adecvate condițiilor de 
funcționare de la Roșia Poieni, a- 
sigurarea anvelopelor de schimb 
pentru autobasculantele de 50 de 
tone. înființarea pe șantier a unui 
„service" al întreprinderii mecanice 
din Mirsa — care a livrat autobascu- 
lantele-gigant. sînt măsuri care tre
buie avute in vedere în prima ur
gentă. Aceeași atenție trebuie acor
dată si utilajelor aflate în dotarea

ne
din 
lip-
fră- 
sint 
așa 
do- 
co-

principalului constructor — Trustul 
de construcții si montaje miniere, 
antreprenorul general al lucrării, 
care, de la lună la lună. înregistrea
ză o scădere a parcului activ. La 
începutul lunii iunie, doar jumătate 
din numărul de autobasculante 
cesare se afla în funcțiune, fie 
cauza lipsei de cauciucuri, fie a 
sei pieselor de schimb.

Desigur, problemele care îi 
mintă pe constructori și montori 
numeroase. Multe se rezolvă, 
cum experiența de pină acum a 
vedit-o. cu forțele proprii ale
lectivului. cu sprijinul organelor lo
cale de partid si de stat din jude
țul Alba. Celelalte, care se referă 
la respectarea termenelor contrac
tuale de furnizare a unor utilaje și 
echipamente, redimensio'narea sche
mei de personal a unității benefi
ciare potrivit sarcinilor sporite ce-i 
revin in această perioadă de virf 
a desfășurării lucrărilor, aprovizio
narea tehnico-materială a marelui 
șantier trebuie avute in vedere de 
Ministerul Geologiei, de organele de 
sinteză care au obligația să caute 
operativ soluțiile de care depinde 
valorificarea in timpul cel mai scurt 
a zăcămintului cuprifer de la Ro
șia Poieni.
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DINTRE SUTE DE CATARGE.,.
Idei de mare valoare pentru întreaga 

creație muzicală românească
— Nu peste multă vreme se va în

cheia stagiunea muzicală. Pentru 
compozitor însă, această noțiune nu 
există. Adică perioadele de acumu
lări, in vederea a noi lucrări, sint 
greu de prevăzut.

— Tocmai am terminat o operă de 
proporții, numită „Marea iubire", o 
operă dedicată păcii, acțiunii de im
portanță majoră pe care țara noas
tră, secretarul general al partidului, 
o organizează în numele păcii. în 
paralel, lucrez la cea de-a 5-a sim
fonie : dramatică, meditativă, cu 
momente de încordare, dar și de des
tindere... De asemenea, la citeva pa
gini corale închinate republicii, păcii, 
zilei de 23 August. Mai exact, mici 
cantate pentru soliști, cor mixt, cor 
de copii și orchestră, dedicate mari
lor ansambluri bucureștene. dar 
care vor putea fi preluate și de alte 
formații corale din tară.

— Știu că sînteți intr-o permanentă 
colaborare cu corul Filarmonicii, cu 
corul Radioteleviziunii. Înțeleg că 
pentru acestea, in primul rină, ați 
gindit partiturile respective.

— Mai mult, unele mi-au fost co
mandate special. De fapt, eu sint a- 
deptul acestei formule de colaborare, 
atit timp cit rodul ei se concreti
zează în opere de artă și vine să îm
plinească o comandă socială, cînd nu 
uită că se adresează nu numai celor 
o sută de coriști, ci milioanelor de 
ascultători. întotdeauna, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-a îndemnat să 
scriem despre istoria țării, despre 
eroii care și-au jertfit viata pentru 
binele României, despre pace. Sint 
idei de mare valoare, cane mi-au că
lăuzit creația și care acum trebuie 
o dată mai mult subliniate. Cum să 
nu scriu o operă închinată păcii, cînd 
tara noastră se afirmă ca un extraor
dinar meleag ai păcii, cînd poporul 
nostru este un înflăcărat mesager al 
păcii ? Dar aici intervine o proble
mă de amănunt, care pentru creator 
însă devine capitală. Anume : difu
zarea în timp util, punerea in circu
lație pentru a-și atinge scopul. Un 
pictor lucrează la un tablou și-1 pre
zintă intr-o expoziție colectivă pen
tru a ajunge mai repede la public, 
dacă nu are un alt prilej. Situația 
lui. mi ee pare mai simplă, împlini
rea depinzînd de artist și de ocazia 
unei expoziții. în cazul compozitoru
lui, partitura trebuie să beneficieze 
de aportul unui dirijor, de colabora
rea cu zeci de coriști, zeci de instru
mentiști, cu ingineri de sunet, regi
zori... Drumul este mai întortocheat, 
dar finalul poate aduce mari satis
facții. Ceea ce vreau 6ă spun este 
deci că opusul muzical, fie cor, sim
fonie, operă, oratoriul atit timp cit 
slujește o generoasă idee, cit se con
stituie în Artă, trebuie să ajungă cit 
mal repede' la întîlnirea cu audito
riul, cu marele public.

— Ați scris în 1956 opera „Decebal" 
(«ara, dacă îmi,tuțUP' bine aminte, s-a 
cțntat după 15. a,tți l).,Ip .
minat „Vlad Țepeș". Citevg stagiuni 

jucat la București, •■THH'ișdăfii; - 
Iași „Răscoala" 'și 'tot in aceste ora
șe, opera „Fata cu garoafe" — o pa
gină despre lupta partidului în ile
galitate. Acum citeva zile a apărut pe 
disc oratoriul „Tudor Vladimirescu" 
compus în 1951. In general, abordați 
o tematică contemporană, in sens 
larg, care interesează publicul de azi. 
Cu toate acestea, constatăm un anu
mit decalaj intre elaborarea operelor

și reprezentarea lor. Ce ne puteți 
spune in această privință'.'

— N-aș omite din enumerările dv. 
oratoriul „Grivița" pe care l-am 
compus acum 20 de ani, nici acea 

■ partitură pe care am amintit-o, „Ma
rea iubire" și care imi este foarte 
apropiată, operă închinată păcii, în 
care povestesc despre un savant ca- 
re-și va jertfi viața pentru salvarea 
vieții — bunul cel mai de preț al 
omenirii. Vedeți, intre marea pasiu
ne de a scrie și bucuria că rodul gîn- 
dirii tale va fi cunoscut nu ar tre
bui, în mod firesc, să existe nici un 
hiatus. Pentru că, în fond, pentru 
ce scriem noi, compozitorii ? Pentru 
noi, pentru cîțiva auditori ? Nici vor
bă ! Nu avem voie să ne irosim zeci 
de ani de muncă pentru un grup

Convorbire cu compozitorul
Gheorghe DUMITRESCU

restrâns de ascultători. Atunci eu 
cred că trebuie revăzute acele „cu
rele de transmisie" care duc opera de 
artă către larga circulație, pentru ca 
lucrările, desigur, cele considerate de 
valoare, să nu fie uitate prin serta
rele secretariatelor muzicale, ale tea
trelor lirice, ale filarmonicilor... Vor
beați de „Răscoala". Să nu credeți 
că nu mă mihnește că nu se mai 
cîntă. La fel „Decebal". „Vlad Te- 
peș“, „Miorița", „Luceafărul", „Or- 
feu“...

Secretarul general al partidului 
sptinea că noi, creatorii, trebuie să ne 
cintăm patria și poporul, trecutul și 
prezentul eroic, căci numai așa 
ne îndeplinim îndatorirea noastră pa
triotică de creatori militanți, revolu
ționari. Cit adevăr există în aceste 
cuvinte ! Eu cred că numai cu ast
fel de creații putem să ne prezentăm 
și în fața publicului de pretutindeni. 
Sint împotriva acelor lucrări absur
de, ininteligibile, în care absurdul 
este erijat in principiu superior. Sint 
împotriva lucrărilor care au dispărut 
intr-un mediu geografic și care apar 
acum la noi ca „noutăți". Unde pot 
duce aceste procedee de copiere ser
vilă, această ploconire în fața mo
dei ? O modă apusă, pe care unii vor 
s-o „inventeze" aici, la noi. nu ajută 
la educația publicului. Aici cred că 
intervine rolul criticii muzicale, care 
ar trebui să-și spună cuvintul cu și 
mai mult profesionalism, cu argu
mente bine fondate, așa cum critica, 
muzicală ar putea sprijini mai mult 
creația de valoare. Pentru că dacă

noi scriem pentru public, publicul 
trebuie să fie ajutat ca și prin in
termediul paginilor de cronică muzi
cală să înțeleagă mesajul nostru.

— Publicul este beneficiarul artei 
românești, dar și creatorul climatului 
spiritual actual, participant la făuri
rea culturii noi, socialiste, potrivit 
democratismului societății românești 
contemporane.

— Exemplul noilor relații dintre 
cultură și public il avem in cadrul 
generos al Festivalului național „Cin- 
tarea României", unde pentru prima 
oară s-a născut o strînsă competiție 
pe planul creației și a) interpretării. 
Creația românească a fost excelent 
sprijinită, unele articulații ruginite 
de care vorbeam, care stăvileau 'ac
cesul lucrărilor spre public, au fost 
înlăturate. Lucrări de mare tinută, cu 
problematică filozofică, socială, na
țională, umanistă și-au găsit un ca
dru de mare tinută. Cu aceste prile
juri m-am bucurat că luminile ram
pei au luminat : „Răscoala", „Mește
rul Manole". „Decebal", „Vlad Te- 
peș". Dar odată cu încheierea acor
durilor finale ale unei ediții nu tre
buie coborîtă ștacheta, nu trebuie 
lăsate tot felul de formații mai mici 
sau mai mari să ciute fals, să lan
seze fel de fel de improvizații in nu
mele artei. Democrația culturii noas
tre înseamnă și educație și posibili
tatea publicului să-și spună cuvin
tul. înseamnă ca oamenii de condei 
să-și împlinească datoria pe care o 
au fată, de popor. înseamnă ca pu
blicul să aibă acces la paginile de 
valoare, înseamnă ca cei care au mi
siunea de a decide, selecționa, pro
mova creația de valoare să-și facă 
datoria așa cum trebuie. Ce-ar înțe
lege publicul dacă ar vedea fragmen
te din „Apus de soare" și nu întrea
ga piesă a lui Delavrancea ? Știți 
cite pagini de operă românească sint 
filmate. înregistrate în. întregime 
pentru micul ecran său pentru radio, 
sau cite sint prezentate nefragmen
tat, nefărimițat în cursul unei sta
giuni, cu ample comentarii, așa cum 
se obișnuiește cu valorile muzicii u- 
nivensale ? Vă spun eu — puține. Și 
o dată mal mult ne dăm seama că 
cei ce sint angrenați în acest amplu 
proces de democratizare a culturii, 
de educare a marelui public nu tre
buie să se achite formal de „sa,oci
nile de serviciu", ci trebuie să-și în
țeleagă misiunea, să-și facă pe deplin 
datoria ca artiști, cetățeni, ca oameni 
cate, gindesc cu maturitate la roadele 
ce vor fi văzute nu peste multă 
vreme.

Smaranda OTEANU

Cultura nouă
(Urmare din pag. I)
cum s-a subliniat și la recentul Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste — sint ’nU. nifiriaT'opărite 
ca; atace, ci și. varietatea temelor, sti-" 
lunilor, ce-și pun, intr-un fel sau al
tul, pecetea asupra acestora, stimu- 
lînd confruntarea creatoare a diver
selor puncțe de vedere, făvorizind 
descoperirea unor forme de expre
sie, care, continuând tradiția viabi
lă, dovedesc permanența, tendințelor 
înnoitoare în artă.

Societatea noastră socialistă, cul
tura noastră străbat multe zone încă

neumblate, iar aceasta nti este un 
proces independent de noi, care s-ar 
petrece undeva pe deasupra capete
lor noastre, ci face parte din viata i 
noâstfâ -Ș-- cu toate <5SatăSJU1E‘?CItăB- 
verrtualeleueșecu/ri și. jnețentșțe p.ftn- f 
fruntări ale autodepășirii revoluție- ‘ 
nare. Este marea noastră opera co
mună. un capitol al istoriei, pe care 
cu mări eforturi și nu o dată cu sa
crificii. dar cu o mereu vie încre
dere in viitor, o construim. în cu
prinsul ei creația literară este nega
re lucidă a vechiului și afirmare pa
sionată a noului. Este lucrarea res
ponsabilă a libertății.

Oricine parcurge listele 
cu apariții editoriale, raf
turile librăriilor sau pagi
nile revistelor din Bucu
rești și din provincie nu 
poate să nu fie impresio
nat de valul noilor gene
rații poetice care bat la por
țile afirmării. Săptămînal 
apare „un nume nou" iar 
„vocea poetului" pe bucu
ră de o atenție generoasă 
și exigentă. Așa se și cade 
să fie așteptat, căutat si în- 
tîmpinat cel care „dintre 
sute de catarge" va izbuti 
să navigheze, solitar și vic
torios, neînfrînt de viatu
rile. valurile și... modele 
puternicei competiții lite
rare. Parcă niciodată noile 
generații n-au oferit un 
atît de spectaculos și mul
ticolor tablou, un potential 
creator dătător de speran
ță și de încredere în steaua 
lirismului românesc.

De unde provin aceste 
noi talente ? O recentă 
consfătuire pe tară a cena
clurilor literare a putut 
dovedi. între altele, și cit 
de larg este spectrul profe
siilor din care se recrutea
ză „cei ce vin". Altădată 
se mai credea că talentele 
sint rodul unui cenaclu 
unde toți creatorii au o 
singură profesie : absol
venți de filologie. Tinerii 
care bat azi la porțile afir
mării nu sint doar filologi, 
cenacliști de luni sau de 
joi. Este un fapt nu lipsit 
de semnificație că paleta 
profesiunilor compatibile 
cu talentul literar, dar și cu 
posibilitatea liberei lui 
exercitări este azi foarte 
largă, invingîndu-se în a- 
cest fel prejudecata „cate
goriilor consacrate", meni
te să reprezinte, prin tra
diție, rezervația celor a- 
leși. A dispărut aproape 
cu totul. în realitate dacă 
nu, și din mentalitatea tu
turor, și ideea unei „capi
tale" a lirismului : poeți 
talentat!, tineri, dotați cu 
mari virtuți poetice se fac 
auziți din provincie, din 
toate colturile tării, de la 
Tîrgu Neamț la Călărași, 
de la Baia Sprie la Tecuci. 
Sint muncitori și țărani, 
profesori și mecanici auto, 
macaragii și șoferi. pio
nieri și mineri, maiștri 
și tehnicieni. Notăm a- 
ceste lucruri din unghiul 
interesului lor sociologic „ 
căci, firește, nici o mese
rie nu oferă talent literar. 
Semnificativ este doar .fap
tul că vocația literară pare 
a se ivi mai frecvent in
tr-un teritoriu socio-profe- 
sional neconform cu tradi
ția constituită. La rîndul 
său. această intruziune, 
chiar dacă la prima vedere 
nu pare să atingă decît su
prafața sociologică a lu- 

, crurilor, la o analiză mai 
ji atenta -nu poate totuși ră
ii minei îara nici o consecință 
! m‘â(ilVsUbstăntială : mi "se ' 

pare, de exemplu, că vor

bind despre așa-numitul 
„nou realism" al anilor din 
urmă (mai ales în proză) 
p-am putea omite faptul că 
anumite edituri. îndeosebi 
Albatros, dar și Cartea Ro
mânească au promovat cu 
un curaj demn de stimă 
autori care au livrat pieței 
literare experiențe dintre 
cele mai diverse, unele in
solite sau chiar marginale 
dar, toate la un loc, aducind 
un aer de o indiscutabilă 
prospețime în încăperile 
realismului nostru literar. 
Nici in poezie faptul acesta 
nu rămîne de tot indiferent: 
el este într-o anumită mă
sură răspunzător cel puțin 
de extinderea paletei te
matice. Adevărul este că, 
împovărată de cantitatea 
impresionantă a debuturilor, 
critica literară nu pridideș
te cu simpla lor consemna
re. necum să mai studieze 
amănunții fenomenul în

Selecția a fost dată in 
seama unui juriu nu numai 

competent, dar și divers, in- 
dicind gusturi și orientări 
sensibil diferite, astfel incit 
să poată fi captate voci, 
tonuri lirice cit mai deose
bite. așa cum vin ele din 
masa largă a aspiranților la 
gloria literară. Modalitățile 
pentru care a optat editura 
prin intermediul juriului 
său se întind de la lirismul 
intim, familiar și poezia de 
notație „crudă" și realistă, 
pînă la meditația lirică sau 
poemul filozofic. Aceasta 
spune mult despre dorința 
de a împiedica opțiunile 
exclusiviste și de a micșo
ra spațiul de manevră pen
tru gusturile prea subiecti
ve și intolerante. Căci 
chiar și un concurs poate 
da girul, printr-un juriu 
monocolor. unor serii mo
nocorde. uniforme, epigoni- 
ce prin aliniere la un mo

de viespi. Qred. dealtfel, că 
acest poet. Dan David, 
prezintă și cea mai com
plexă „compoziție" a voca
ției și talentului dintre 
toți debutanții Editurii „E- 
minescu". Ne putem în
treba : să fie oare această 
complexitate (remarcată și 
de Cezar Ivănescu) fără 
nici o legătură cu „mese
riile" poetului, acelea înși
rate de prozatorul C. Țoiu? 
Dar e relativ limpede din 
tonalitățile volumului, din 
amplitudinea vocii. din 
limbajul poetic de o nou
tate și prospețime remar
cabile. din subtila amalga
mare a stilului oral cu cei 
scriptic, a expresiei fami
liare si „debutonate" cu 
cea prețioasă, cultă că 
poetul manevrează cu abi
litate o serie de limbaje a 
căror rădăcină socială e 
de urmărit pînă la șirul o- 
cupatiilor prin care a tre

ÎNSEMNĂRI DESPRE DEBUTUL LITERAR

ansamblul său. inclusiv 
prin prisma sociologiei de
buturilor. însă, după opinia 
noastră, efortul merită fă
cut. Fie și spre a mai 
descuraja puțin mania clar 
samentelor prea grăbite, 
pentru a amina pripita o- 
peratie de ierarhizare peste 
noapte a noilor promoții 
cînd, în realitate, este 
vorba despre un teritoriu 
fără granite precise, mișcă
tor. fluctuant. Căci nu atîț 
de stabilirea ierarhiilor și a 
gradelor au nevoie debu- 
tanții de azi. cit de o mai 
atentă catagrafiere a uni
versului lor tematic, de un 
„recensămînt" al motivelor 

și mijloacelor cu care vin. 
Sigur, nu se poate planifica 
imprevizibilul, iar critica 
nu este o ghicitoare impru
dentă a metamorfozelor vi
itoare ce vor face probabil 
greu de recunoscut chipu
rile debutantilor de azi. 
Cum cărțile lor sint însă 
documente expresive ale 
unor stări de spirit, men
talități și modalități diver
gente. e de așteptat da harta 
acestei „exegeze pe nori" să 
cuprindă mai multe repere, 
inclusiv pe cele de ordin 
sociologic de care vorbeam.

Editurile au adoptat di
verse formule de selecție în 
fața acestei veritabile „ex
plozii" a talentelor. Dintre 
ele. s-a impus concursul do 
debut, iar rezultatele de 
pină acum infirmă unele 
reacții mai sceptice în ciuda 
faptului că nijneni n-ar pu
tea pretinde că aceasta este 
unica modalitate de pro
movare a noilor talente. Și 
concursul însuși este per
fectibil.

Avem -'fii- felM'-lâ'-voitime 
de debut girate de Editura 
„Eminescu".

del (și din masa largă a 
debutantilor se pot oricînd 
recruta practicanti ai ori
cărui model, suite de emuli 
veritabili sau de circum

stanță...). în al doilea rînd, 
menținîndu-ne in cadrul 
unor observații genera
le, se poate spune că 
aproape fiecare volum do
vedește o surprinzătoare 
absentă a exclusivismului 
tematic : întîlnim și poezie 
de dragoste, și poezie pa
triotică. și meditația înfio
rată de trecerea timpului, și 
poezie „citadină", și paste
lul rural (în haine moder
ne), și elegia sentimentală 
ș.a.m.d. Mai toate aceste vo
lume nu sînt „făcute", con
struite pe o singură di
mensiune. ci ele îmbracă 
aspectul unor confesiuni 
unde se întretaie frecvent 
dispoziții contrarii, ori
zonturi divergente, experi
ențe foarte deosebite. Toa
te acestea creează la un loc 
impresia unui mai acut 
plasament social al autori
lor, altminteri oameni cu 
precisă identitate socială 
și profesională : Ion Trif 
Pleșa, bunăoară, activist 
de partid în orașul Be- 
rești, îi trezește lui Dan 
Laurențiu speranța că „s-a 
născut un nou poet pe 
pămînturile generoase ale 
Moldovei", iar despre Dan 
David, (pînă la vîrsta de 26 
de ani a fost mașinist, me
canic. muncitor necalificat, 
miner, lăcătuș, tehnician, 
electrician, profesor si în
vățător suplinitor) Con
stantin Toiu ne spune că 
scrie febril la el acasă. în 
satul Bortea. retras intr-un 
Pod ?j) Ș ț Rțixinsi,
ansamblul ' reațit^tii prin 
„cucuvea" âcald .funde i’și 
face de obicei cuib și roiul

cut. Socialmente, el este 
un „poliglot", fapt ce. dacă 
nu are cum naște talentul, 
in schimb îl poate nutri, 
dîndu-i șansa unei ampli
tudini puțin obișnuite. în 
fine, citeva cuvinte despre 
meditația lirică inspirată 
de destinul lumii țărănești 
— poate universul tematic 
cel mai frecvent în aceste 
volume. Lucrul cel mai ge
neral ce se poate spune 
este că acești, unii foarte 
tineri, poeți ne vorbesc nu 
dintr-o ..lume ce piere" ci 
dintr-un u,niv>ers uman viu 
și de o mare receptivitate. 
Particularitatea frapantă a 
acestuia nu este — ca la o 
generație imediat anterioa
ră de autori sau chiar ca 
la alții din colegii lor de 
generație — dispariția tra
diției. ci acoperirea ei de o 
pînză fluctuantă și diver
gentă : universul rural 
este străbătut de semne 
necunoscute, de stiluri de 
viată pătrunse prin accep
tare sau prin „efracție", de 
voci insolite (o trompetă 
de jaz. intr-un car cu 
boi !), destabilizante și 
care pulverizează înfățișa
rea canonică a lumii țără
nești. Ochiul și urechea în
registrează cu mare pros
pețime această vie întretă
iere de lumi (materiale, 
spirituale, tehnice, morale 
etc). în comparație cu alte 
„generații" poetice care, 
departe de sat, plîng une
ori pe ruine imaginare sau 
la căpătîiul unor tradiții 
care au murit mai mult in 
sufletul lor, cei mai tineri 
poeți (multi dintre ei fiind 
locuitorii satului pe care îl 
cîntă : dar niște locuitori

o care, nu se lasă ..locuiți !) i i( țț care, nu se lașa „locuiți i); i
, .șipt' de pe acum e,xnppențiica o.ricindi 1 

altei mentalități.' Departe*- • ’
de viziunea idilică ori de

optimismul naiv, de acea 
cintare pășunistă a mieșu- 
nelelor de pe cîmpiile veș
nic primâvăratice si para- 
disiace. acești poeți trans
mit un cuceritor sentiment 
al locuirii și al posesiunii 
universului lor. Atașamen
tul lor se exprimă printr-o 
poezie de notație „realis
tă". exactă, foarte moder
nă. S-ar puitea spune că ei 
sint mai aproape de au
tentica mentalitate țără
nească decît predecesorii 
lor imediati, care se reven
dică de la această lume: 
așa cum țăranul din viata 
reală a satului românesc 
privește natura în frecare 
zi. cu excepția duminicii, 
în chip functional (prin 
prisma efectelor ei asupra 
muncii lui) și nu ca ta
blouri. ca peisaje pictura
le de Aleesandri ori Coș- 
buc. tot așa lirica celor 
mai tineri poeți indică o 
mentalitate „functionalis- 
tă“ și oarecum pragmati
că. Poezia lor este mai 
mult expresia unei tehnici 
de a trăi decît a unei arte 
de a simți pitorescul unei 
lumi rurale ce nu-i văzută 
pitoresc decît atunci cind 
este privită de departe sau 
artificial îndepărtată prin 
retorica lacrimei sentimen
tale. (Dan David, bunăoa
ră. o privește, in același 
timp, și de aproape și de 
departe : de la el de-aca- 
să dar dintr-un pod. prin 
„cucuvea" sau. și mai pre
cis. cum spune el însuși, 
ca un erou al lui D.R. Po
pescu : „locuiesc în Copaci, 
de regulă zarzări, meri pă
dureți..." de unde lumea 
îi apare ca o „junglă sa
cră" iar veșnicia este... 
„cheală" : perechi contras
tante care exprimă para
doxala formă a unui ata
șament distant). Ei fac 
poezie din descoperirea e- 
ficientei. utilității si func
ționalității lumii din care 
provin : dar acestea, efi
cienta. utilitatea, funcțio
nalitatea sînt chiar numele 
intrușilor naturalizat! pe 
care însă generația ante
rioară ii învinovățea de a 
fi dus Ia dispariția vechiu
lui sat. Termenii de mai 
sus aparțin altui univerș 
mental, unei lumi ce și-a 
pierdut vechiul dicționar 
avînd în schimb listele 
noilor cuvinte răsnîndite 
pe foi volante : limbajul 
poeziei mai noi ne dă 
dreptul să-1 atribuim ace
lei tehnici de a trăi pe care 
ea o exprimă. în fine. în
țelegerea mentalității noi
lor conștiințe poetice pre
tinde un examen mal 
cuprinzător decît cel cu
rent, al criticii de întimpi- 
naire. necesară fără îndoia
lă, dar departe de a fi su
ficientă. O sociologie a de
buturilor .este-mai actuală

C. STANESCU

Deschiderea expozițiilor „Start spre -viitor" și „Atelier 2000“

Programul 1
8,00 Teleșcoală
8,40 omul și sănătatea
0,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
Deschizător de drumuri noi — 
Congresul al IX-lea al P.C.R.
© Săptămîna agricolă în imagini
— Orele secerișului
— Cum îngrijim, cum trebuie să 
Îngrijim culturile succesive
© Pentru 6,8 milioane tone de le
gume
© Universitatea sătească
© Satul — creator și beneficiar de 
cultură
O înterprețl Îndrăgiți de muzică 
populară

11,45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,0-5 Album duminical

Umor șl muzică, desene animate, 
reportaje, versuri, informații cul- 
tural-artistice, Telesport

16,55 Din țările socialiste

Imagini din R.P. Mongolă
17.15 Teatru tn serial : „Mușatinll"
18.10 Călătorii spre viitor 

Emisiune-concurs pentru pionier!
19,0 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea 

Tirgoviștea deloc sentimentală — 
reportaj

19,55 Cîntarea României
De pe marea scenă a țării pe mi
cul ecran. Festivalul brigăzilor ar
tistice (I)

20.40 Film artistic: „O curSă dificilă". 
Premieră pe țară

22.10 Telejurnal >
Q Sport

22.30 studioul muzicii ușoare
Programul 2

13,00 Concert de prinz
14,00 Clubul tineretului
14,45 Melodii instrumentale
15.15 Teatru T.V. : „Mania posturilor"
16,35 Desene animate
17,00 Serata muzicală T.V.
19,00 telejurnal
19.30 Telerama
20,00 Serata muzicală T.V. (continuare)
21,20 Din marea carte a patriei
21.40 Muzică de jaz
22,10 Telejurnal

• Sport
22.30 Melodii îndrăgit®

Luni, 12 Iulie
Programul 1

15,00 Emisiune in limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,25 Deschizător de drumuri noi 

Congresul al IX-lea al P.C.R; 
România — industrie și civilizație 
Dezvoltarea armonioasă a tuturor 
județelor țârii

20.45 Pe agenda învățămîntului — con
cursurile de admitere

20.50 Teatru în serial : „Jocul ielelor" 
de Camil Petrescu (ultima parte)

21.45 Cadran mondial
România și problemele lumii con
temporane

22,05 Din albumul celor mal frumoase 
melodii populare

22,20 Telejurnal
Programul î

15,00 Cenacluri ale tineretului — Poem 
pentru pacea țării

15,30 Treptele afirmării
16,00 La început de săptămlnă
20,00 Telejurnal
20,25 Armonii pe portativ — muzică 

ușoară
20.45 O viață pentru o idee

Traian Lalescu (1882—1929)
21,15 Varietăți estivale
22,20 Telejurnal

Simbătă. la Muzeul de 
istorie a Partidului Co
munist, a mișcării revo
luționare și democratice 
din România a avut loc 
deschiderea expozițiilor 
republicane de creație 
tehnico-știintificâ și ar
tistică a pionierilor și 
școlarilor „Start sore vii
tor" și „Atelier 2000", or
ganizate de Consiliul Na
tional al Organizației Pio
nierilor.

Sint prezentate lucrări 
de creație tehnică cu a- 
plicabilitate directă în 
cele mai diverse dome
nii de activitate, aparate 
și instrumente didactice, 
jucării, aero șl navomo- 
dele. ca și lucrărj artis
tice — pictură pe sticiă, 
lemn, grafică, tapiserie, 
artă decorativă, sculptu
ră. ceramică.

Cu acest prilej, au fost 
inminate peste 100 de 
premii pionierilor lau- 
reați la actuala ediție a 
concursurilor de creație 
științifică și artistică 
„Start sare viitor" și „A- 
telier 2000".

Au participat Ion Teo- 
reanu. ministrul educa
ției și învătămintului. re
prezentanți ai Comitetu
lui Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Con
siliului National pentru 
Știință și Tehnologie. 
Consiliului National al 
Inginerilor și Tehnicieni
lor. Oficiului de Stat pen
tru Invenții și Mărci.

In fotografia alăturată : 
aspect din cadrul expo
ziției.

Foto : S. Cristîan
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Inteligența
Prima oară cînd am vi

zitat Muzeul de artă mo
dernă din Belgrad am adă
stat îndelung, uimit și in- 
cîntat, în fața pînzelor de 
un alb-albastru intens ale 
lui Ivan Generației. Mi s-a 
povestit că e țăran și că a 
dobindit o glorie de artist 
renascentist. Cîțiva ani 
mai tîrziu au început să 
apară și la noi pictori na
ivi, oameni care se așază 
în fața . șevaletului dintr-o 
dorință pură și din plăce
rea dezinteresată de a-și 
colora impresiile vizuale.

Am petrecut, recent, cît- 
va timp, in desfătare, pri
vind pinzele și sculpturile 
din „Salonul național de 
artă naivă", ediția a IV-a, 
de la Arad. „Naivitatea" e, 
desigur, a disproporțiilor și 
a eludării perspectivei, — 
căci ursul e mai mic decît 
vaca pe care o atacă, iar 
pasărea uriașă, in raport 
cu casa pe care stă. tot ast
fel cum zăpada e vînătă, 
ferestrele negre, fumul 
blond și frunzișul rubiniu. 
Dar arta aceasta, părind a 
ieși din povești si pasteluri, 
e de o pătrunzătoare inteli
gență a observației. Și e 
un elogiu poetic, de o cap
tivantă frumusețe si gingă
șie, a muncii pașnice. E 
spirituală ca atitudine plas
tică, în policromiile și jux
tapunerile ei neașteptate. 
Scenele de gen au mai tot
deauna ceva familiar și, 
uneori, un puternic carac
ter evocator. Parcă ne is-

artei naive
torisesc despre zăpezi și 
pomi în floare : ne explică, 
pe îndelete, muncile hesio- 
dice, aratul, seceratul, pră- 
șitul, cositul, strinsul finu
lui, mulsul și tunsul oilor, 
facerea vinului și culesul 
mierei. Se zugrăvesc, cu 
mare vioiciune, procesiuni, 
obiceiuri, datini, jocuri, 
iarmaroace, o nuntă, o gil- 
ceavă comică, șederea fe
meilor la taclale, libațiile 
prelungite ale bărbaților. E 
sensibilizată. pătrunderea 
elementelor vieții moderne 
in lumea satului. Citeva 
tablouri descriu, amuzant, 
navetiștii alergînd la tren, 
apoi dormind în comparti
mente. E cuprinsă. în sim
boluri grave sau optimiste, 
ideea păcii. Familii întregi 
pictează — arădenii Petru

Cultura ca
In jurul unei mese drept

unghiulare, care îndeplinea 
cu succes funcția de „masă 
rotundă", mai multi scrii
tori discutau însuflețiți, cu 
argumente pro și contra, di
ferite probleme de sociolo
gia literaturii, in timp ce de 
jur împrejur, o asistență nu
meroasă, compusă din pro
fesori și elevi, muncitori și 
ingineri,medici și funcțio
nari — toți din municipiul- 
gazdă, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — urmărea cu 

. atenție dezbaterea, aplau- 
dind spontan replicile inte-

Mihuț, Maria Mihuț, Traian 
Mihuț, foarte înzestrați — 
botoșănenii Georgeta Scal- 
co și Octav Scalco, și alții. 
Toți mărturisesc cea mai 
adîncă și mai curată dra
goste pentru pămint, pen
tru ape, codri și flori, pen
tru minunile naturale fără 
de pereche ale patriei.

Sigur, sint in expoziție fi 
unele producții simpliste, 
ori imitații fără fior; poate 
că în viitor trierea, pentru 
un atare însemnat prilej va 
fi mai selectivă. S-ar cu
veni. Dar, sentimentul pe 
care ti-l inculcă ansamblul 
e atît de tonic și naivita
tea artiștilor atît de recon
fortantă prin prospețimea 
inspirației și autenticitatea 
expresiei incit expozanții 
— ca și organizatorii — 
merită cea mai caldă pre
țuire.
Valentin SILVESTRU

bun public
ligente, sancționînd cu ho
hote de rîs demonstrațiile 
false, intervenind direct în 
dialog atunci cind preopi
nenta iși îngăduiau cite un 
moment de tăcere și de re
pliere. Scena aceasta, pe 
care am văzut-o recent la 
Zilele culturii călinesciene, 
ediția a XlV-a — mi s-a 
părut că rezumă atmosfera 
întregii manifestări și că 
simbolizează chiar un ade
văr . cu caracter mai gene
ral : cultura este astăzi la 
noi, și trebuie să devină in

tot mai mare măsură, un 
bun public. La manifestarea 
de la Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au participat scriitori, 
critici și istorici literari, re
prezentanți ai culturii noas
tre de azi care, pe lingă 
secția de sociologia litera
turii, au animat dezbaterile 
din încă patru secții, au 
realizat un recital de poezie 
— Poetul in cetate — au 
făcut o vizită de documen
tare la întreprinderea de 
utilaj chimic, au acordat un 
premiu al „Societății G. Că- 
linescu (volumului G. Căli- 
nescu și „complexele" lite
raturii române de Mircea 
Martin), au schimbat idei șl 
experiență cu activiști locali 
din domeniul culturii, au 
participat la o „lansare" a 
celei mai lansate cărți din 
vremea noastră — ediția a 
doua din Istoria literaturii 
române de la origini pînă în 
prezent de G. Călinescu. 
Aceștia au fost invitații 
propriu-ziși ai Zilelor cul
turii călinesciene ; dar la 
fel de activi ca ei s-au do
vedit componenții anonimi 
ai publicului larg, care s-au 
integrat fără. ezitare, firesc 
în climatul spiritual al ma
nifestării, considerînd cu 
îndreptățire că actul de 
cultură aparține tuturor, că 
fiecare are dreptul și da
toria de a-i fi coautor.

Sentimentul acesta a fost 
foarte puternic și evident 
la întîlnirea de la între
prinderea de utilaj chimic, 
unde Constantin Uzum. di
rectorul unității, un om ad
mirabil, pe care unii scrii
tori l-au și privit ca pe un

virtual personaj de roman, 
a convocat în sala de con
siliu muncitori și tehnicieni 
dornici să discute sincer — 
avansind eventual și opinii 
incomode — aspecte impor
tante ale literaturii noastre 
de azi. Toate acestea argu-

mentează existența unei 
stimulatoare receptivități a 
publicului larg la actul de 
cultură — ecuație speci
fică spiritualității românești 
contemporane.

Alex. ȘTEFANESCU

Dezbateri literare
Despre polemică s-a scris 

miult : mai ales despre po
lemica neipriinc'iipialâ. su
biectivă. pătimașă, care, 
transformată in atac la 
persoană, a luat adesea ca
lea pamfletului de o cali
tate precară, apelând la un 
limbaj suburban. Despre' 
necesitatea încetării aces
tei forme de intoleranță și 
exclusivism, de răfuială 
care poluează climatul 11- 
terar-artistiic s-a scris des
tul de mult. Mult mai pu
țin se scrie, in schimb, des
pre adevărata polemică, 
de idei, despre dialogul 
real, dezbaterea literară 
autentică preocupată să nu 
păteze steagul marilor idei 
cu lozincile intereselor mi
nore, filistine, strict perso
nale. Trebuie să observăm 
că atenția exagerată ce se 
acordă, uneori, „polemici
lor" neprincipiale. lipsite de 
fundament etic, poate să 
lase pe nedrept tn umbră 
dezbateri substanțiale, de o 
mare acuitate ideologică și 
estetică, de un real folos 
pentru literatură, pentru 
cititori. Decît să-și piardă 
vremea cu parcurgerea 
unor pamflete rău orien-

tate și rău scrise, ce nu fac 
oinste nici literaturii, nici 
celor ce le semnează (e 
drept, acum mai rare de
cît altădată — ar fi exce
lent să dispară de. tot), ci
titorul va ti mult mai cîs- 
tigat urmărind unele dez
bateri de mare interes din 
ultima vreme, căci aseme
nea discuții par (din feri
cire) să nu mai fie prea 
greu de găsit : publicațiile 
literare, culturale, emisiu
nile radioteleviziunii le 
organizează și le găzduiesc 
cu o frecventă sporită.

Din problematica abor
dată în asemenea dialoguri 
literare am retinut îndeo
sebi frecventele referiri 1a 
rolul și funcțiile criticii li
terare. Numeroase articole, 
interviuri din „România 
literară", „Luceafărul", 
„Contemporanul" „Astra", 
„Tribuna", „Convorbiri li
terare", „Familia" ș.a. se 
referă insistent la datoria 
criticii literare de a tine 
dreaptă cumpăna valorilor, 
de a milita pentru reliefa
rea mai pregnantă a ope
relor majore, 
spirit civic. 
Sînt remarca

străbătute de 
revoluționar.

tățire și anumite fenomene 
de marginalizare a preocu
părilor criticii literar-ar- 
tistice, din cînd in cind 
prea atentă și generoasă 
cu producții minore, fără 
miză sau evazioniste. Une
ori, opere majore ale lite
raturii clasice sint desprin
se in chip abuziv din con
textul spiritual ce le defi
nește. fiind citite, cum re
marca. în „Luceafărul" Paul 
Anghel. „de un om de pe 
Lună".

Despre îndatoririle criti
cii literare față de o lite
ratură ce-și face un titlu 
de cinste din spiritul ei ci
vic major s-a discutat re
cent într-o bună, exactă, 
pertinentă emisiune a re
dacției culturale a televi
ziunii (realizator : Smaran
da Jelescu). Romul Mun- 
teanu. Pompiliu Mareea. 
Eugen Simion șl Al. An- 
dritoiu au relevat în răs
punsurile lor calitatea 
înaltă a literaturii române 
de azi, pledînd convingător 
pentru un climat artistic 
din care să dispară micile 
răfuieli, un climat favora
bil nașterii marilor opere 
așteptate de cititori. Căci, 
fa.pt deosebit de pozitiv, 
participantei la anchetă au 
introdus in dezbaterea lor 
cititorul, marele interlocu
tor al creației de astăzi, la 
care se cuvine să raportăm 
mereu ceea ce scriem, ceea 
ce creăm, ceea ce lăudăm 
și ceea ce criticăm. Cum 
șe sublinia in acel sub
stantial dialog, prestigiul 
și autoritatea criticii lite
rare în fata publicului și a 
creatorilor, gradul ei de

audientă nu sînt date o 
dată pentru totdeauna : ele 
deoimd de calitatea litera
turii pe care o promovea
ză. sub ochii atenti ai ci
titorilor, de consecventa 
principiilor, criteriilor și 
judecăților de valoare, de 
întreținerea unui climat al 
schimbului civilizat de 
idei, precum și de carac
terul direcției în care o- 
rientează atît creația lite
rară, cit și gustul cititori
lor. Asemenea dezbateri 
culturale și literar-artisti- 
ce (in treacăt fie spus : ele 
păcătuiesc, la televiziune, 
prin lipsă de continuitate,

A 

căd nu o dată nî s-a pro
mis urmarea unei dezba
teri care n-a mai avut loc. 
cum a fost cazul cu filmul 
de actualitate și cum spe
răm să nu fie. acum, cu 
continuarea acestei intere
sante și utile discuții des
pre îndatoririle criticii li
terare) au marea calitate 
de a orienta atenția crea
torilor și cititorilor spre 
problemele majore ale 
creației și climatului lite- 
rar-artistic actual, in sco
pul valorificării mai bune 
a talentelor într-o litera
tură originală, patriotică și 
umanistă.

„Luceafărul”—almanah estival
Cu un sumar bogat, inte

resant prin diversitate te
matică și valoros prin tinu
tă publicistică. Almanahul 
estival al revistei „Lucea
fărul" se înfățișează citito
rului de toate virstele și 
profesiunile ca o mică enci
clopedie de educație patrio
tică făcută prin intermediul 
unor pagini vii. atractive. 
La loc de frunte se situea
ză ancheta internațională 
„România, președintele 
Nicolae Ceaușescu în con
știința lumii contemporane" 
la care răspund scriitori, 
oameni politici, personali
tăți ale vieții științifice din 
Grecia, Italia, Franța. Ma
rea Britanie. într-o cuprin
zătoare secțiune, extrem de 
interesantă și instructivă, 
intitulată Arhiva Luceafă
rul. Un capitol de istorie li

terară, scriitori, critici șl 
istorici literari subliniază 
semnificația și spiritul ve
chii și noii reviste. ’ Capti
vante sînt însemnările lui 
loan Grigorescu, Trenul de 
aur, despre un episod istoric 
ce reflectă omenia româ
nească. Almanahul mai cu
prinde grupaje de poezii, 
fragmente de roman, o con
vorbire cu Gabriel Garcia 
Marquez, documentarul 
„Cine l-a ucis pe Kenne
dy ?“, file din viata lui Che 
Guevara, reportaje, tradu
ceri etc.

în ansamblu o carte de 
vacanță instructivă, care se 
citește cu plăcere si folos. 
Asemenea cărți editate de 
publicațiile noastre de cul
tură sînt binevenite.

M. COSTEA
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BELGRAD

a poporului mongol prieten
Sărbătoarea naționalăTovarășului PETAR STAMBOLICI

Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Stimate tovarășe Stambolici,
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă adresez cele mai 

sincere felicitări și urări de multă sănătate și noi succese in activitatea 
dumneavoastră, pentru prosperitatea și înflorirea Iugoslaviei socialiste, ve
cine și prietene.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
româno-iugoslave de prietenie, colaborare și bună vecinătate vor continua să 
se dezvolte și să se întărească pe baza înțelegerilor convenite la nivel înalt, 
în interesul popoarelor noastre, ăl cauzei păcii, socialismului, independenței 
și colaborării internaționale. ■ ,

va face o vizită oficială de prietenie in țara noastră
La invitația. tovarășului Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului de Mi-

niștri al Republicii Populare Ungare, 
tovarășul Gyorgy Lazar, va face, în 
zilele următoare, o vizită oficială de 
prietenie în tara noastră. ■

NICOLAE CEAUSESCU

Telegramă de felicitare adresată 
tovarășului Constantin Dăscălescu

Stimate domnule prim-ministru,
Doresc să vă transmit sincerele mele felicitări, împreună cu cele ale Gu

vernului Canadei, cu ocazia recentei dumneavoastră alegeri în funcția de 
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Vă urez mult 
succes în îndeplinirea responsabilităților pe care le incumbă înalta dumnea
voastră funcție.

Am fost impresionat să aud despre căldura și ospitalitatea acordate Ex
celenței Sale guvernatorul genera] al Canadei, în timpul vizitei sale în 
țara dumneavoastră, din luna mai. Relațiile dintre țările noastre evoluează 
intr-un curs ascendent și sînt încredințat că există mari posibilități pentru 
dezvoltarea acestora pe viitor.

Cu cele mai bune și calde urări.

Lucrările Comisiei româno-malayeziene
București s-au încheiat, sim- 
dimineata. lucrările celei de-a 
sesiuni a Comisiei mixte de .

ro-

de

Al dv.,
PIERRE-ELLIOTT TRUDEAU

Prim-ministru, al Canadei

La 
bătă 
doua 
cooperare economică și tehnică 
mâno-malayeziană.

Cele două delegații, conduse
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, si Tan Sri Ghazali Shafie, 
ministrul afacerilor externe al Ma
layeziei, au analizat stadiul relațiilor 
economice dintre România si Mala- 
yezia si au identificat noi posibilități 
pentru intensificarea schimburilor 
comerciale si cooperării economice 
ne baza avantajului reciproc. în do
menii care prezintă interes pentru 
ambele țări.

La încheierea lucrărilor, președin-

Cronica
COTIDIAN.

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii

H La Combinatul chimic din 
Tîrnăveni, folosirea gazelor rezidua
le in producerea aburului tehnolo
gic și ca înlocuitor al gazului me
tan la uscarea cocsului, care intră 
în procesul de fabricare a carbi
dului, duce la economisirea, in 
acest an, a 7 220 tcne combustibil 
convențional. Valoric, aceasta în
seamnă diminuarea cheltuielilor de 
fabricație a carbidului cu peste 4 
milioane lei.

H In municipiul Bîrlad a fost 
construită și pusă la dispoziția că
lătorilor o nouă și modernă auto
gara. Situată in imediata apropiere 
a stației C.F.R. și dispunînd de 
spațioase săli de așteptare și peste 
30 de peroane, autogara bîrlădea- 
nă asigură zilnic traficul a peste 
5 000 de călători.

H Sîmbăta de 
tate din județul 
poalele munților 
ani în urmă, în condițiile de climă 
și sol aspre de aici s-au pus bazele 
unei mici livezi de meri și vișini. In 
urma rezultatelor bune-- care s-au ’ '!*fj'£ăt'T’uh cuptor de revenire cu re-' 
obținut, s-a hotărît ca plantația să 
se transforme intr-o mare livadă 
intensivă, cu o suprafață de 250 
hectare. Lucrările se află în plină 
desfășurare.

E9 Municipiul Suceava și-a îmbo
gățit baza materială destinată o- 
crotirii sănătății cu un nou și mo
dern edificiu - dispensarul policli
nic al C.F.R. El dispune de apara
tură modernă și de un personal 
medical bine pregătit profesional 
care se va îngriji de sănătatea a 
peste 20 000 de oameni ai muncii 
din ramura transporturilor și tele
comunicațiilor din nordul Moldovei.

n 35 de tineri muncitori de dife
rite meserii din unitățile economice 
ale județului Tulcea au organizat 

y^jn șantier de muncă patriotică. Ei

Sus este o locali- 
Brașov, situată la 
Făgăraș. Cu cîțiva

vor construi în această vară un 
bloc de locuințe cu 57 de aparta
mente,

B In primăvara trecută, cînd în
treprinderea de îmbunătățiri funcia
re din Botoșani declara încheiate 
lucrările la un sistem de irigații, 
conducerea I.A.S. Dîngeni a respi
rat ușurată : „In sfîrșit, am recăpă
tat cele două hectare 
care le vom însămînța 
Acum, deși cultura de 
mite o recoltă bună, 
prafață este „amenințată" de uti
lajele acelorași constructori. N-or 
fi avind de lucru în altă parte ?

B La întreprinderea I.P.M. Sport 
din Reghin a fost pus în funcțiune 
un atelier care produce încălțămin
te pentru copii numai din mate
riale recuperabile. Noua capacitate 
ridică producția întreprinderii la 
capacitatea de 10 000 perechi în
călțăminte pe zi.

B La întreprinderea de mașini- 
agregate și subansamble auto din 
municipiul Sf. Gheorghe a fost rea-

Cu ocazia celei de-a 61-a aniver
sări a victoriei revoluției populare 
mongole — Ziua națională a Repu
blicii Fopulare Mongole, președin
tele Marii Adunări Naționale, to
varășul Nicolae Giosan. și ministrul 
afacerilor externe, tovarășul Stefan 
Andrei, au transmis telegrame de 
felicitare omologilor lor din R. P. 
Mongolă.

Cu același prilej. Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist. 
Național al Femeilor, 
si organizații centrale 
legrame de felicitare 
organizațiilor similare 
Populară Mongolă.

Consiliul 
alte' instituții 

au adresat te- 
institutiilor si 
din Republica

galben : 
11,15 ; 13,30 ; 
(50 35 94) —

18 ; 20,15

MIORIȚA 
15,45’; 18 ; 
9 ; 11,15 ; 
; ARTA

țg Trandafirul
(14 27 14) — 9 ;

-<20 ; I DACIA
15,45; ... ,

(21 31 86) — 15,30 ; 18 ; 20 ; GRADINA 
ARTA — 21.
S3 Angela merge mai departe : 
BUZEȘTI (50 43 53) — 16,15 ; 18 ; 19,30.
E3 Primăvară pentru o oră : DOINA 
(16 35 38) — 9 ; 10,45 ; 12,30 ; 14,15 ;
Grăbește-te încet — 16 ; 18 ; 20.
S De la 9 Ia 5 : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9.
H Nea Mărin miliardar : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
S Sfinx : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII (75 77 20) — 18.
0 Capcana mercenarilor : COTRO-
CENI (49 48 48) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
S Rețeaua „S“ : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
H Calculatorul mărturisește : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16 ; 18 ; 20.
Ea Mefisto : SCALA (11 03 72) — 9,15 ; 
12,30 ; 16 ; 19,15.
!B Secretul jurnalului intim : FESTI
VAL (15 63 84) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
s Frontiera : PATRIA (11 86 27) — 9 ; 

' 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ; BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15 ; FAVORIT (45 31 70)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15. 
EJ Logodnica mecanicului Gavrilov : 
CENTRAL (14 12 24) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20.
E Apașii : FEROVIAR (50 51 40) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20 ; TOMIS 
(21 49 46) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20 ; GRĂDINA TOMIS — 21,30 ; MO
DERN (23 71 01) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15 ; GRĂDINA MODERN

© „REACTOR SO
LAR". Oamenii de știință so
vietici au construit în Armenia 
o instalație pentru descompu
nerea apei prin fotoliză în oxi
gen și 
energiei 
„reactor 
calitățile 
facilitează procesul de fotoliză 
a apei. Catalizatorul rupe legă
turile dintre moleculele de 
apă, descompunîndu-le cu aju
torul razelor solare în hidro
gen și oxigen. în opinia oame
nilor de știință sovietici, des
compunerea apei prin fotoliză 
deschide largi posibilități pe 
linia economiei de cărbune, 
țiței și gaze.

de teren, pe 
cu porumb", 
porumb pro- 
intreaga su-

Ts

ții celor două părți în comisie au 
semnat Protocolul sesiunii.

La semnare a fost prezent Ahmad 
Faiz Hamid, ambasadorul Malaye
ziei în tara noastră.

★
afacerilor externe al 

Tan Sri Ghazali Shafie,
Ministrul 

Malayeziei. 
care a făcut o viziță oficială in tara 
noastră, la invitația ministrului afa
cerilor externe, a părăsit simbătă 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

A fost de fată Ahmad Faiz Hamid, 
ambasadorul Malayeziei în tara 
noastră.

(Agerpres)

La bordul motonavei sovietice de 
pasageri „Dobroliubov", aflată in 
croazieră pe Dunăre, care a acostat 
zilele trecute în portul Giurgiu, s-a 
desfășurat simbâtă o acțiune de pro
movare turistică, organizată de Di
recția generală pentru turism inter
național de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.

în cadrul unei conferințe de presă, 
care a avut loc cu acest prilej au fost 
evidențiate dezvoltarea continuă a 
schimburilor turistice între România 
și Uniunea Sovietică, posibilitățile 
de amplificare si diversificare a 
acestora.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Turismului, precum și: ai 
unor oficii de turism din tara noas
tră. Au luat parte reprezentanți ai 
Ambasadei U.R.S.S. la București și 
ai organizației sovietice „Inturist".

(Agerpres)

Locuri de popas în județul Vrancea
Pe traseele turistice și în zonele 

de agrement din județul Vrancea 
s-au construit numeroase unități 
turistice apreciate de vizitatori.

în localitatea ADJ UD a fost dat 
în folosință, de curînd, modernul 
complex de alimentație publică și 
cazare „TROTUȘ", avind restaurant, 
braserie, cafe-bar și 60 de locuri in 
camere cu confort de categoria I.

în binecunoscuta stațiune clima
terică SOVE.IA, cu puternic aer o- 
zonat, se află un frumos han, care 
oferă posibilități de cazare confor
tabilă pentru 60 de persoane. Res
taurantul și braseria servesc o gamă 
variații,.de prepara.tg,,de;fbțț($tă,gi1e.

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR

Dragi tovarăși.

în numele Comitetului Centrai al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumnea
voastră Comitetului Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, 
întregului popor mongol felicitări cordiale și un cald 
salut prietenesc cu ocazia celei de-a 61-a aniversări a 
victoriei revoluției populare mongole.

Poporul român urmărește cu sentimente de simpatie 
rezultatele însemnate obținute de. poporul mongol, sub 
conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, in

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

dezvoltarea social-economică și culturală a țării, în ridi
carea nivelului său de trai material și spiritual.

Relevăm cu satisfacție dezvoltarea continuă, pe multi
ple planuri, a relațiilor dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Popular Revoluționar Mongol, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Mongolă, 
în interesul popoarelor român și mongol, al cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.

în această zi remarcabilă din istoria poporului mongol, 
vă urăm dumneavoastră, dragi tovarăși, și tuturor oame
nilor muncii din Mongolia prietenă noi și însemnate suc
cese în realizarea hotărîrilor celui de-al XVIII-lea Con
gres al Partidului Popular Revoluționar Mongol, în opera 
de edificare a societății socialiste în patria dumneavoas
tră. în lupta pentru pace, dezarmare, colaborare interna
țională și progres.

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

zonanță. Prin folosirea acestuia, la 
fiecare tonă de piese din oțel se 
economisesc 240 kWh energie elec
trică. In plus, dacă la tehnologia 
obișnuită procesul de revenire dura 
16 ore, cu noua tehnologie s-a re
dus la numai 30-35 minute.

Bl In spațiul din jurul muzeului 
și sălii Unirii din Alba lulia a în
ceput amenajarea unui parc arheo
logic. Sînt expuse diverse 
care provin din construcțiile roma
ne ale străvechiului Apulum, 
aceasta o inițiativă de larg interes 
ce valorifică astfel o parte din nu
meroasele descoperiri arheologice 
din ultimii ani. Și mai este încă un 
motiv de a vizita Alba lulia, pre
cum și vestigiile sale istorice.

piese

Este

— 21,15 ; GRADINA BUZEȘTI 
(50 43 58) — 21,15.B Waterloo : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 16 ; 19,30.
ÎS Pe cer —---------- ---------- ‘
RENTARI 
19,30.H Soarele alb al pustiului : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30 ; GRĂ
DINA FESTIVAL (15 63 84) — 21.
B FU bărbatul meu : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; Moscova nu crede in 
lacrimi — 16,45 ; 19,30.
B Fata care vinde flori :
(27 54 95) — ‘ 
H Căderea 
CEAFĂRUL 
19,30.
H Războiul
(16 29_17)_ —_

B Trei oameni periculoși : 
(12 06 88) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
20.15 ; FLAMURA (85 77 12)
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.B Bunul meu vecin Sam : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9 ; 12 ; 16 ; 19 ; 
GLORIA (47 46 75) — 9,15 ; 12,15 ; 16 ; 
19.B In arșița nopții : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ;
CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ; GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 21. .B Pilot de formula I : LIRA (31 71 71)
— 15,30 ; 17,45 ; 20 ; GRADINA LIRA
— 21.
H Visul de argint al alergătorului : ------ - -------- ) _ g. 1115. 13,30;

; GIULEȘTI (17 55 46) 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.

mea: FLOREASCA
13 ; 15,30 ; 17,45 ;

LUCEAFĂRUL

„vrăjltoarele nopții" : FE-
(80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ;

COSMOS
9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; .19,30. 
Imperiului roman : LU- 
(15 87 67) — 9 ; 12,30 ; 16 :

Iul Murphy : CAPITOL
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;

20 ; GRĂDINA CAPITOL — 21.
a Trei oameni periculoși : MELODIA 

15,45 ; 18 ; 
— 9 ; 11 ;

VICTORIA (16 28 79) 
15,45 ; 18 ; 20,15 ; G 
— 9 ; 11,15 ; —
■ Campioana
(33 29 71) — 9 ; 11 ; 
20 ; GRĂDINA
(15 87 67) — 21,15.
H Atac împotriva_ _____ __ r _ lui Rommel :
AURORA (35*04 66) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20 ; GRADINA AURORA

hidrogen cu ajutorul 
solare. Acest original 
solar" își datorează cernate. ca și 

catalizatorului care

© DUPĂ PREMIILE 
NOBEL, PREMIILE CRA- 
FOORD Savantul american 
Louis Nirenberg și savantul so
vietic V.I. Arnold sînt primii 
laureatl ai unor noi premii 
internaționale, care sînt de- 

vestitele premii 
Nobel, de către Academia re
gală din Suedia. Cei doi savanți 
matematicieni au primit această 
distincție pentru contribuția a- 
dusă la teoria ecuațiilor dife
rențiale nelineare. Noile premii 
poartă numele industriașului 
suedez Holger Crafoord. fost 
proprietar al unei mari între
prinderi de pastă de hirtie si 
produse de hirtie și al unei u- 
zine de produs instalații de dia
liză (rinichiul artificial) ; ca și

semenea, un hotel de categoria I cu 
restaurant. . ‘

La MĂRĂȘEȘTI, in apropierea 
gării, s-a construit complexul de 
alimentație publică și cazare 
„Hotel Parc", cu camere confortabi
le, restaurant, bar de. 
terasă, laboratoare de 
carmangerie.

Apreciate de turiști, 
sezonul estival, sînt și ..... 
ristic „BACHUS" (pe șoseaua națib- 
nală E 20, la 16 km de Focșani), 

cabana „CĂPRIOARA" (amplasată 
la 3 km de Focșani, in crîngul Pe- 

trești) și cabana „DUMBRAVIȚA" 
. ... ... (situată intr-o-frumoasă: pădure,-ilai

cu. specific vrîncenegc, 12 .km de. Focșani, pe drumul jude-,
în orașul PANCIU se află, de a- țean Focșani—Cjalați).

zi. braserie, 
cofetărie și

mai ales în 
popasul tu-

Poporul mongol sărbătorește as
tăzi împlinirea a 61 de ani de la 
victoria revoluției populare antiim- 
perialiste și antifeudale Si instau
rarea primului guvern popular 
istoria țării.

Victoria de la 11 iulie 1921 se 
scrie ca un eveniment istoric 
îndelungata luptă a poporului mon
gol pentru renaștere națională, li
bertate și progres. La 26 noiembrie 
această victorie a fost consolidată 
prin abolirea monarhiei si procla
marea republicii.

După izbînda revoluției populare, 
in fața Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, și a poporului 
mongol s-au aflat sarcini de mare 
însemnătate: 
pendenței și apărarea 
dobîndite 
rămînerii 
culturale a . 
sului social-economic, 
împrejurări, pornind de la intere
sele fundamentale ale poporului 
mongol, P.P.R.M. a ales pentru 
noua etaoă a istoriei sale ca
lea dezvoltării necapitaliste. Pro
clamată la Congresul al III-lea al 
partidului, care a avut loc în anul 
1924, această cal.e a confirmat po
sibilitatea trecerii la socialism a 
țărilor cu o economie înapoiată.

înainte de revoluție, . mongolii 
erau un popor de nomazi, care se 
ocupa, aproape in exclusivitate, cu 
creșterea animalelor; cultivarea 
pămîntului nu era cunoscută, iar 
despre industrie nici nu putea fi 
vorba. Pornind de la o astfel de 
moștenire,, poporul mongol, sub 
conducerea partidului său revo
luționar. a obținut, intr-un răstimp 

-.•istoricește scurt, rezultate de.: sea
mă. în âriii puterii populate,- por- 
nindu-se de la bogatele resurse ale'

din

in-
în

consolidarea inde- 
libertății 

prin luotă. înlăturarea 
în urmă economice și 
țării, asigurarea progre- 

în aceste

țării, au 
minieră, 
mentară. 
îi revin 
produsul 
la sută 
ției agrar-industriale și 27 la sută 
din venitul național. Astăzi, in
dustria țării 
puțin 
egală 
afară 
care 
cărei 
400 000 locuitori, pe harta tării au 
fost înscrise în acești ani' și alte 
centre industriale, cum ‘ ~
han-ul sau “ 
metalurgiei

Zootehnia 
unul dintre 
sectoare ale economiei 
Mongolă situîndu-se pe 
în lume în ceea ce privește pon
derea efectivelor ce revin, în me
die, pe locuitor. Datorită atenției 
acordate dezvoltării culturilor de 
cîmp și ca urmare a valorificării 
începînd din anul 1959, a terenu
rilor virgine, se extinde an de an 
cultura cerealelor, a apărut legu
micultura, in prezent R. P. Mon
golă satisfăcîndu-și din producția 
proprie nevoile de grine.

Și in domeniile educației, științei, 
Culturii s-au înregistrat rezultate 
notabile, A fost lichidată neștiința 
de carte, a fost înființată o rețea 
de școli generale ce cuprinde în
treaga țară, au fost create institu
te tehnice, o universitate, o acade
mie de științe, care își aduc con
tribuția la punerea în valoare a 
marilor bogății naturale ale tării. 
Toate, acestea contribuie Ia- -creș- '■ • . v-
tei'ea nivelului de trai material și - internaționale, 
spiritual al oamenilor muncii.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 11 

iulie, ora 21 — 14 iulie, ora 21. în țară: 
Vremea va fi răcoroasă șl în general 
instabilă în primele zile, apoi se va 
ameliora. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate la începutul in
tervalului, cînd vor cădea ploi locale 
care vor avea șl caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice, apoi 
ploile se vor restrînge. Vînt slab pînă 
la moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar ’ 
cele maxime între 20 și 28 de grade, 
mal ridicate in ultimele zile. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

— 21; STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18;
20,B Cinci pentru infern : MUNCA 
(21 50 97) — 15 ; 17,15 ; 19,30.B Lanțul amintirilor : FLACĂRA
(20 33 40) — 14,30 ; 17,30 ; 20,15.

Distratul : UNION (13 49 04) — 0 ;
11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
S Atenție la pana de vultur : GRĂ
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 21,15.

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Examenul — 19,30.
H Teatrul „Lucia Sturdza Buland.ra“ 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16): Poe
zia muzicii tinere — 10,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda scri
itorilor din Clșmlgiu) : Spectacol de 
sunet și lumină : „Pămint 
iubire" — 21.
a Teatrul Foarte Mic 
Premiera — 11.
B Teatrul Giulești (sala
14 72 34) : Nu ne naștem to(i la aceeași 
vîrstă — 19,30 ; (Parcul Herăstrău) : 
Opinia publică — 20.
H Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... 19,30 ; (sala 
Savoy) : Funcționarul de Ia Domenii 
— 20.
B Ansamblul „Rapsodia română 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
H Estrada armatei (Grădina de vară 
a Casei centrale a armatei, Intrarea 
Brezolanu) : „Veselia are cuvîntul"
— 20.
a Teatrul evreiesc de stat (20 45 30) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30. 
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, gră
dina Cișmigiu) : Tîndală... cloșcă — 
19,30.

de pace și

(14 09 05) :

Majestic,

Nobel, acesta și-a lăsat întrea
ga sa avere pentru decernarea 
.unor premii în diferite ramuri 
ale științei.

• FAR MULTICO
LOR. în vederea acostării 
tancurilor petroliere gigant, spe
cialiștii francezi au realizat un 
far multicolor care înlesnește 
foarte mult manevrele necesare. 
Farul este dirijat cu ajutorul 
unui computer căruia i se furni
zează un șir de informații, cum 
ar fi dimensiunile navei, forța 
curentului și a mareei, ruta ce 
urmează a fi parcursă etc. Pe 
baza acestor informații, farul di
rijează tancurile petroliere po
trivit unui cod foarte simplu : 
lumina albă înseamnă că nava 
poate înainta în siguranță, po

luat naștere industriile 
energetică, ușoară,
în prezent, 
pește 40 la 
social global, peste 70 
din ansamblul produc-

ali- 
industriei 
sută din

realizează în mai 
de zece zile o producție 
cu cea a anului 1940. în 

de Ulan Bator, capitala țării, 
s-a dezvoltat edilitar și a 

populație este de peste

Erdenet-ul, 
neferoase.
rămîne șl 
cele mai

sînt Dar- 
centru al

în prezent 
importante 
tării. R. P. 
primul loc

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă, 
între 
două 
voltă 
rare, 
reciproc. Noi căi și posibilități de 
extindere și adîncire a cooperării 
româno-mongole pe multiple pla
nuri au deschis întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și Jumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole.

O creștere semnificativă înregis
trează colaborarea economică; în 
cursul actualului cincinal, volumul 
schimburilor urmează Să cunoască 
o creștere de 56 la sută față de 
cincinalul precedent. Au fost con
struite în R. P. Mongolă, prin co
operare cu România, o serie de o- 
biective social-economice impor
tante. Se dezvoltă, de aseme
nea, colaborarea pe tărîmul ști
inței și tehnicii, culturii și in- 
vățămîntului, au loc- schimburi de 
experiență pe linie de partid și 
de stat, ca și între organizațiile de 
masă și obștești.

Urind din toată inima poporu
lui prieten mongol noi si mari 
succese pe calea propășirii con
tinue a patriei sale, poporul român 
își exprimă convingerea că relațiile 
dintre cele două țări prietene se 
vor dezvolta și în viitor în inte
resul reciproc, al cauzei generale 
a socialismului. . păcii Și- colaborării 

/ w 1
S. PODINĂ

partidele și popoarele celor 
țări s-au statornicit și se dez- 
relatii de prietenie și colabo- 
întemeiate pe stimă și respect
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Campionatul mondial
Astă-seară, finala:

ITALIA
Astă-seară, pe terenul stadionului 

Santiago Bemabeu din Madrid, vă 
avea loc finala celui de-al 12-lea 
campionat mondial, pe care agenția 
„France Presse" o apreciază drept 
o întrecere intre „realism"' (Italia) 
și „putere" (Fl. F. Germania). Parti
cularitatea acestei finale este aceea 
că pentru prima oară în istoria Cu
pei ambele echipe sint duble cam
pioane mondiale (Italia, în 1934 și 
1938 ; R. F. Germania, în 1954 și 
1974).

Jucătorii lui Bearzot și Derwall — 
comentează „France Presse" — au 
știut să manevreze abil pentru a con
tinua drumul, chiar dacă nu toate 
obstacolele au fost trecute cu bine, 
mai ales de vest^germani... Această 
selecționată a intîlnit cele mai mari 
dificultăți pentru a se califica și a 
beneficiat pînă la finală de un con
curs de circumstanțe puțin obișnuit... 
Italia, în ceea ce o privește; a .su
ferit mult- in timpul primului tur, 
călificîndu-se pentru faza a doua 
prin meciuri egale și printr-un unic 
gol în plus față de camerunezi. Dar 
jucătorii Squadrei azzura aveau apoi 
să arate întregul lor talent, aseme
nea renăscutului Paolo Rossi, între- 
cînd Argentina, Brazilia, înainte de 
a învinge fără probleme echipa Po
loniei.

Ultimele știri despre echipe trans
mise de agențiile internaționale de 
presă se concentrează in jurul lui 
Rummenigge. „Sînț decis să joc du
minică contra Italiei, chiar intr-un 
picior ! A juca o finală a Cupei mon
diale este o ocazie unică în viața 
unui fotbalist" — a declarat, ieri, 
căpitanul echipei vest-germane. Sus
ținut de Paul Breitner, colegul său 
de la Bayern Munchen, Rummenigge 
a smuls antrenorului Derwall pro
misiunea de a fi inclus în formație

trivit rutei stabilite ; lumina ro
șie încunoștintează că nava îna
intează prea repede : iar lumina 
verde, dimpotrivă, că înaintează 
prea incet.

• CEL MAI MARE A- 
TLAS GEOGRAFIC AL 
CHINEI a apărut în librăriile 
din Beijing și din alte orașe 
ale tării. în afara hărților celor 
30 de provincii și regiuni auto
nome. precum si ale principale
lor orașe. în atlas sînt incluse 
hărți privind structura geologi
că, zăcămintele minerale, re-

R F. GERMANIA
încă de Ia începptul. partidei. Astfel,. 
Magath și Hrubesch vor . rămîne pe 
banca de rezerve, alcătuirea forma
ției fiind : Schumacher — . Kaltz, 
K. H. Forster, Stielike, B. Forster — 
Dremmler, Breitner, Briegel — 
Littbarski, Fischer, Rummenigge. O 
reîntoarcere la 4—3-r3.

Dincolo, la italieni, nu este deloc 
sigură „ prezenta . conducătorului de 
joc Antognoni. Acesta a făcut ieri 
numai exerciții fizice, in timp ce e- 
chipa se antrena pe stadionul finalei, 
în schimb, 6igur va reintra Gra
ziani. Deci, italienii păstrează pînă 
la ora meciului o singură îndoială 
in formația: Zoff — Gentile. Collo- 
vati, Scirea. Cabrini — Marini (sau 
Antognoni). Tardelli. Oriali. Conți — 
Rossi, Graziani. Antrenorul Bearzot 
declara ieri presei: ..Nu ne vom lăsa 
dominați de euforie, căci in caz de 
înfrângere ar fi o veritabilă tragedie 
pentru noi. Sîntem gata să juca î o 
mare finală și plecăm de la egalita
te de șanse cu vest-germanii“.

Pentru prima oară în istoria cam
pionatului mondial de fotbal, finala 
nu va fi condusă de un arbitru eu
ropean. această sarcină de onoare 
fiind încredințată de F.I.F.A. la ac
tuala ediție brazilianului Arnaldo 
Coelho. în vîrstă de 39' de ani. pro
fesor de educație fizică. A. Coelho 
este arbitru internațional din anul 
1968. în această calitate, el a fost 
prezent la Jocurile Olimpice de la 
Montreal — 1976, la campionatul mon
dial din Argentina — 1978 și la cam
pionatele mondiale de juniori din 
Tunisia — 1977 și Australia — 1981.

La „El Mundialul" spaniol, Ar
naldo Coelho a arbitrat un singur 
meci, cel dintre selecționatele An
gliei și R. F. Germania.

partiția demografică, precum și 
principalele zone si localități 
de interes istoric și arheologic. 
De asemenea, sîn.t inserate 
planșe privind fauna si flora.. 
ca și date asupra economiei. 
Atlasul mai cuprinde o hartă a 
zonelor seismice ale tării și a 
epicentrelor cutremurelor care 
au avut loc în China începînd 
din anul 780 î.e.n. pînă in de
cembrie 1976.

• AUTOAPROVIZIO- 
NARE CU ELECTRICITA
TE. „Pensionarii" grădinii zo-

de fotbal
Ieri, în meciul 

pentru medaliile de bronz, 
Polonia — Franța 3—2

Ieri seară, la Alicante. în meciul 
pentru locul al treilea și medaliile 
de bronz s-au intîlnit merituoasele 
reprezentative ale Poloniei și Fran
ței. în timp ce în formația poloneză 
a apărut un singur jucător nou. 
Szarmach (desigur și Boniek după 
executarea unei etape de suspenda
re), de partea cealaltă, Ja francezi, 
antrenorul Hidalgo s-a văzut nevoit 
să înlocuiască jumătate (inclusiv pe 
Platini) din formația aliniată in dra
maticul și istovitorul meci cu R.F.G.

Tocmai unul din acești jucători 
noi, Girard, a deschis scorul în mi
nutul 14, Franța luînd conducerea cu 
1—0. Dar cu trecerea timpului apă
rarea franceză a slăbit, iar atacul po
lonez, impulsionat de Boniek, a în
scris de două ori, prin Szarmach 
(min. 42) și Maiewski (min 45), re
priza primă încheindu-se cu scorul 
de 2—1 pentru polonezi. Jocul fusese 
lent și cu multe greșeli ; fotbaliștii 
ambelor echipe resimțindu-se evi
dent de pe urma căldurii și a celor
lalte șase meciuri precedente din 
acest, turneu final.

Imediat după pauză, Kupcewicz a 
înscris din lovitură liberă, iar în mi
nutul 74 Curiol a redus din handicap. 
Scor final : 3—2 pentru Polonia,

Succese 
ale gimnaștilor noștri 
ia „Cupa prieteniei"
La concursul internațional pentru 

cei mai tineri gimnaști „Cupa prie
teniei", desfășurat la Ulan Bator, 
sportivele și sportivii români au ob
ținut cîteva rezultate notabile. Ast
fel, Mirela Barbălată (C.S.Ș. Onești) 
a cîștigat medalia de aur la sărituri, 
cu 19,40 p., (Violeta Burtescu — 
C.S.Ș. Triumf — locul 4) și medalia 
de argint la sol, cu 19,65 p„ in timp 
ce Cristina Zelenca (Dinamo) a ob
ținut medalia de bronz la bîrnă, cu 
19,20 p. Pe echipe, formația noastră 
(Pușa Matei — C.S.M. Baia Mare. 
Zelenca — Dinamo, Păuca — Dinamo, 
Burtescu — Triumf, Sandu — Triumf, 
Barbălată — Onești șl Iordoc — 
Triumf) a cucerit medalia de argint. 
(Pe locul întii, formația U.R.S.S., pe 
locul al treilea formația R.D.G., ur
mată de Bulgaria, Cehoslovacia. Un
garia, Mongolia. Polonia și R.P.D. 
Coreeană).

în turneul 
vente (C.S.Ș. 
pe primul loc 
locurile 1—2 la inele, ciștigînd și o 
medalie de bronz la bară fixă. S-a 
distins, de asemenea, cel mai tînăr 
concurent, Petrică Pătăluță (12 ani) 
de la C.S.Ș. Dinamo București, care 
a obținut o medalie de bronz la pa
ralele.

masculin, Molnar Le- 
Gheorgheni) s-a clasat 
la cal cu minere și pe

în cîteva
• Balcaniada de ciclism a con

tinuat la Cimpulung Muscel cu proba 
individuală de fond rezervată junio
rilor. in care victoria a revenit iugo
slavului Sandy Papez, cronometrat pe 
distanta de 100 km cu timpul de 
2h 24’47”. Pe locul doi s-a clasat 
Becan (Turcia), iar locul trei a fost 
ocupat de Zsoltan Lorincz (Româ
nia) — 2h 25’45”.
• Desfășurată pe traseul Can- 

cale—-Concarneau, etapa a 7-a a 
Turului ciclist al Franței a fost 
cîștigată la sprint de belgianul Pol 
Venschuere. înregistrat pe 240 km cu 
timpul de 6h 7T2”.

rînduri
Lider al clasamentului general se 

menține australianul Phil Anderson.
© în semifinalele turneului de te

nis de la Gstaad (Elveția), jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a învins-o 
cu 6—4. 6—1 
lia).

• Lotul 
al României 
după-amiază 
verificare i 
C.S.M. Suceava, 
obținut victoria 
(5—0), prin l 
Cămătaru (2), Gabor (2), Țicleanu, 
Ștefănescu, Bălăci și Boloni.

pe Barbara Rossi (Ita-
reprezentativ de fotbal 

i a 
i la 
in

susținut sîmbătă 
Suceava un joc de 
compania formației 

Selecționabilii au 
cu scorul de 8—0 

golurile marcate de

ologice din Lisabona vor asigu
ra de acum inainte întreaga 
cantitate de electricitate de care 
are nevoie grădina. O instalație 
specială prelucrează dejecțiile 
animalelor și le transformă în 
metan, care, la rîndul său. ali
mentează o centrală electrică a- 
sigurînd toate necesitățile de 
curent ale grădinii zoologice. 
Un exemplu similar, dar din alt 
domeniu, este consemnat în Ita
lia. Autoritățile locale din Ve
neția și-au pus 
unde să facă rost 
necesare pentru a 
ricolul scufundării
brului oraș, construit, după cum 
se știe, pe o lagună. Răspunsul 
l-au găsit transformînd laguna 
dintr-un
„prieten". într-adevăr. s-a con-

statat că algele constituie o 
excelentă materie primă pentru 
producerea biogazului. care, la 
rîndul său. poate fi vîndut cu 
un beneficiu apreciabil. în con
secință. laguna urmează să fie 
transformată într-o uriașă fer
mă naturală de alge.

problema de 
de fondurile 
înlătura pe- 
lente a cele-

„dușman" intr-un

• ȚARA NESTEMATE
LOR. India se menține printre 
principalii exportatori de pie
tre prețioase din lume. în a- 

" coastă țară aflîndu-se o sume
denie de meșteri în prelucrarea 
diamantelor. Faptul poate fi i- 
lustrat prin tir-o cifră revelatoa
re : din. producția mondială de 
diamante de circa 22 milioane 
de carate. India slefuieste și 
exportă 18 milioane de carate.

• ÎNLĂTURAREA 
CALCULILOR RENALI 
FĂRĂ OPERAȚIE. Institu- 
tul de Urologie de pe lîngă U- 
niversitatea din Londra este pe 
punctul de a perfecționa un 
sistem care permite înlăturarea 
calculilor renali fără operație. 
Pentru calculii mai mici se in
troduce în rinichi 
nuscul. în interiorul 
află un 
calculul 
poate fi 
hăr cu 
cazul unor 
siuni mai mari un 
ser ii fragmentează 
mici, care sînt apoi 
același sistem de mai sus.

un tub mir 
căruia se 

microcleștișor ce apucă 
aidoma modului în care 
apucată o bucată de za- 
un clește 

calculi
obișnuit. în 

de dimen- 
făscicul la
in părți mai 
extrase prin

I



Sesiunea specială a O.N.U. consacrată dezarmării 
și-a încheiat lucrările

• Nu s-a ajuns la un acord asupra definitivării Pro
gramului global de dezarmare

• A fost adoptat un raport-sinteză a propunerilor 
și concluziilor formulate în cursul dezbaterilor

® Propunerile României se regăsesc în documen
tul concluziv

• Lansarea campaniei
; Duipă cinci săptâmîn.i de dezba-

teri, de negocieri intense, aflate 
pin& in ulțima clipă sub semnul 

. incertitudinii, ieri, simbăt-ă. și-a 
.încheiat lucrările cea de a doua se- 
șjurie specială a O.N.U. consacrată 

. dezarmării.
Din păcate, in ciuda eforturilor 

depuse, a • voinței manifestate de 
un mare număr de state, sesiunea 
nu a fost în măsură să finalizeze 
și .să adopte Programul global de 
dezarmare — obiectivul principal 
al agendei sale de lucru, in ședin
ța de Închidere. aminată cu 24 de 

. Ore. intr-o ultimă încercare de a 
se ajunge la un acord asupra unui 
minim.de măsuri vizind continui- 

.. tatea negocierilor in vederea defi
nitivării Programului global, a fost 
adoptat un raport ce sintetizează 
propunerile si concluziile formula
te in cursul sesiunii.

In acest document este apreciată 
. însemnătatea istorică a primei se

siuni speciale a O.N.U. consacrate 
deșairmării. desfășurate in 1978. 
care, •răspunzind preocupării po
poarelor în fata amenințării gene
rate de cursa înarmărilor, a ela
borat o strategie internațională in 
domeniul dezarmării, al - căitei o- 
biecțtiv imediat este eliminarea pe
ri,colului unui război nuclear și a- 
dppț-area de măsuri în vederea o- 
pririi și diminuării treptate a 

. cursei înarmărilor. în cei patru ani
■ care au trecut — se arată în con
tinuare — programul de acțiune 
stabilit a rămas. în linii generale, 
•neîndeplinit. în schimb, cursa 
înarmărilor. în special nucleare, a 
cunoscut proporții din ce in ce mai 
periculoase, s-au înmulțit cazurile 
de recurgere la forță sau la ame- 

. nințarea cu forța, de intervenții 
armate, ocupări și aniexări terito
riale. de amestec în treburile ‘ in
terne ale statelor, de negare a 
dreptului inalienabil al statelor la 
independență. în mod inerent, sta
rea? de tensiune și confruntare pe 
plan internațional a afectat nego
cierile privind oprirea cursei, înar
mărilor. fiind, la rândul său. agra
vată de lipsa oricărui progres în 
direcția dezarmării.

Punînd în evidență legătura or
ganică dintre cheltuielile militare 
și dezvoltarea economică și socială, 
documentul relevă că sporirea bu
getelor ' militare in perioada de 
după sesiunea din 1978 și dezvol
tarea. in special de către statele 
cu cele mai mari aksenale. a noi 
tipuri șiusisteme deiuirme. repre- 

; zintă o deturnare intolerabilă ,a -ur 
■nor imense resurse materiale și 
umane, care ar trebui utilizate la 
șpluțibnare;i unor probleme grave 
c.e confruntă țările in curs de dez- 

„voltare, pentru progresul întregii 
: omeniri.

Pariicipanții la sesiune reafirmă 
validitatea documentului final al 
primei sesiuni consacrate dezarmă
rii., subliniind totodată necesitatea 
întăririi rolului central al Organi
zației Națiunilor Unite in domeniul 
negocierilor de dezarmare.

tn . încheiere. pariicipanții, își ex
primă. hotărîrea de a continua e- 

mondiale de dezarmare
forturile pentru adoptarea unui 
program global de dezarmare. în 
acest scop, proiectul de program 
urmează să fie înaintat Comitetu
lui de dezarmare de la Geneva, 
pentru a finaliza negocierile. în 
același timp, setare în vedere con
vocarea unei noi sesiuni speciale 
consacrate dezarmării, data ei ur- 
mînd a fi stabilită la Sesiunea or
dinară a Adunării Generale din 
anul viitor.

Desigur, o evaluare exactă ta re
zultatelor sesiunii se poate face ra- 
portînd hotărârile adoptate la o- 
bieotivele propuse. înainte de orice 
asemenea evaluare însă, ceea ce se 
impune relevat este faptul ță se
siunea a oferit prilejul unei dez-

Corespondență 
de la New York

bateri aprofundate, la scară mon
dială, asupra celei mai acute pro- 

, bleme a zilelor noastre — cea a 
păcii sau războiului — punînd gu
vernele. statele lumii in fata unei 
responsabilități istorice : aceea de 
a acționa acum, pînă nu este prea 
tîrziu. pentru eliminarea pericolu
lui de război, pentru trecerea la 
măsuri efective de dezarmare.

O a doua dimensiune, oare a 
conferit sesiunii valoarea unui e- 
venimenit remarcabil, al. actualității 
internaționale, a fost participarea 
— in sensul cel mai larg al acestui 
cuvînt — a opiniei publice, a po
poarelor de pretutindeni la aceas
tă dezbatere. S-ar putea spune că 
dezbaterea nu a avut loc în sala 
Adunării Generale a O.N.U. sau 
nu numai aici, ci în marele amfi
teatru al planetei. Milioane de oa
meni din. țări de pe toate conti
nentele. participant! la impresio
nante demonstrații și marșuri, 
și-au exprimat profunda îngrijora
re în fața marilor primejdii ce au 
întunecat orizontul vieții interna
ționale. Prin aceste manifestări, 
prin semnăturile puse pe apeluri 
pentru pace, prin nenumărate te
legrame și moțiuni trimise în a- 
ceste zile pe adresa Națiunilor U- 
nite. popoarele au cerut să se trea
că neîntârziat la dezarmare. Zeci 
de organizații, mișcări, institute 
științifice și-au trimis ■ reprezen
tanți la sesiune Pentru a face cu- 
ridScute. de la tribuna ih'a.relui .fo
rum; opiniile lor. ‘ Diri diverse, țări 
ale lumii, oameni de știință, cei 
care cuhioșc cel mai bine capacita
tea distructivă a armamentelor 
nucleare, au venit pentru a nune 
pe talgerul înțelepciunii greutatea 
și autoritatea argumentelor și ra
ționamentelor științei.

Constituie, de aceea, o importantă 
realizare a sesiunii lansarea cam
paniei mondiale de dezarmare, sub 
auspiciile Organizației Națiunilor 
Unite, la definirea obiectivelor că
reia România a adus o contribuție 
activă, larg apreciată. Este de men

ționat în acest sens că președinția 
grupului'de lucru consacrat cam
paniei mondiale de dezarmare, a 
fost asigurată de țara noastră. ..Toți 
delegații — după cum scrie „Disar
mament Times" — apreciază exce
lenta conducere a lucrărilor".

în documentul adoptat prin con
sens in această privință se reliefea
ză că această campanie are ca scop 
să stimuleze interesul și sprijinul, 
opiniei publice pentru înfăptuirea 
țelurilor limitării și. opririi cursei 
înarmărilor, ale înfăptuirii dezar
mării generale și totale, sub un 
control internațional efectiv. Scopul 
campaniei este de a informa, de a 
educa și de a determina un sprijin 
susținut pentru obiectivele Națiu
nilor Unite in domeniul dezarmării, 
în acest sens, in document se regă
sește propunerea prezentată de 
România privind organizarea unei 
conferințe mondiale cu scopul de a 
examina și stabili, măsurile nece
sare pe linia educării popoarelor in, 
spiritul înțelegerii, al idealurilor 
păcii.

Sesiunea a piis in evidență marea 
răspundere a guvernelor, a statelor 
lumii. în special a statelor nuclea
re, in fața popoarelor, demonstrind 
că nimeni și nimic nu poate scoate 
de pe ordinea de zi problemele 
dezarmării. Iar documentul adoptat 
în ședința finală a confirmat acest 
lucru. Practic, toate propunerile 
avansate in cursul sesiunii își păs
trează valabilitatea, fiind remise 
organismelor O.N.U. care vor con
tinua efortul de elaborare a Pro
gramului global de dezarmare.

Se impune relevat in acest sens 
că in documentul adoptat se regă
sesc la loc central poziția și pro
punerile prezentate de România și 
care alcătuiesc un program cuprin
zător, realist și constructiv, menit 
să asigure înfăptuirea dezarmării. 
Atît în dezbaterile generale, cit și 
in grupurile de lucru, poziția și 
propunerile țării noastre, prezenta
te din împuternicirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și pe baza man
datului încredințat de Marea Adu
nare Națională, cuvîntul milioane
lor de cetățeni ai României expri
mat în vibrantul Apel adresat se
siunii au fost primite cu mare in
teres în rîndul participanților — 
mărturie grăitoare a faptului că 
aceste propuneri, aceste poziții co
respund intereselor și năzuințelor 
tuturor popoarelor.

Ședința de închidere a lucrărilor 
sesiunii a fost un greu , examen de 
conștiință. în intervențiile lor. care 
s-au prelungit în după-amiaza zi
lei de sîmbătă. numeroși delegați 
au tinut să-si exprime dezamăgirea 
pentru faptul că nu s-a putut a- 
.iiinge la rezultatele pe care le re
clama situația gravă existentă la 
această oră pe plan international, 
ne care le-au așteptat popoarele din 
întreaga lume.

Opinia prevalentă în intervențiile 
din această ultimă ședință a fost 
însă aceea că tocmai în actuala si
tuație internațională se impune ca 
fâctorii de conducerfe âî StătellSri 
guvernele să manifeste răspundere, 
să continue eforturile, in cadrul 
O.N.U.. al organismelor sale, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare. în același 
timp, apare cu ■ și mai mare preg
nantă necesitatea intensificării ac
țiunilor oniniei publice, ale forțelor 
sociale celor mai largi, ale popoare
lor — factorul hotărîtor al întregii 
dezvoltări istorice — pentru care 
înfăptuirea dezarmării este o cauză 
intr-adevăr vitală.

Dumitru ȚINU

LOME:

Președintele Republicii Togoleze 
l-a primit pe ambasadorul român
LOME 10 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Togoleze. general de 
armată Gnassingbe Eyadema, l-a pri
mit pe tovarășul Vasile Chivuleseu, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în captate de ambasador 
extraordinar ‘și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Togoleză.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost adresate 
președintelui Gnassingbe Eyadema 
cele , mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace, progres, 
prosperitate și succes poporului 
prieten togolez în dezvoltarea țării.

Președintele Republicii Togoleze 
a mulțumit călduros pentru, urările 
adresate și a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu sen

timentele sale de stimă și profundă 
considerație, urări de sănătate și fe
ricire, pentru binele și prosperitatea

Adunare festivă
ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 

La Ulan Bator a .avut loc, la 10 iu
lie, adunarea festivă consacrată celei 
de-a 61-a aniversări a Revoluției 
Populare Mongole. Au participat 
Jumjaaghiin Țedenbal. secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M,, președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu-

ITALIA:

Criza de guvern
ROMA 10 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului de Miniștri al Ita
liei. Giovanni Spadolini, a reușit să e- 
vite. momentan, criza care amenința 
guvernul, sint de părere comentato
rii italieni.. după rostirea, joi. în Se
nat, a mult așteptatului său discurs 
— relevă agenția France Presse. 
Ziarele italiene subliniază abilitatea 
cu care Spadolini. republican, a 
știut să dezamorseze dubla frondă ce 
amenința coaliția guvernamentală, 
dind dreptate socialiștilor în proble
mele sociale, dar reafîrmind necesi
tatea unei politici de austeritate, 
preconizată de democrat-creștini. 
Pentru a da satisfacție socialiștilor. 
Spadolini a declarat că guvernul său 
„nu-și va asuma niciodată responsa
bilitatea unei confruntări sociale", 
invitînd, în consecință. întreprinde
rile publice să revină asupra deci
ziei lor de ă denunța scara mobilă a 
salariilor, sistem intrat in vigoare în 
anul 1975. Denunțarea acestui sistem

In_urma conflictului Malvinelor

Reorientarea relațiilor interregionale 
și internaționale ale Americii Latine

CARACAS 10 (Agerpres). — Ve
nezuela promovează o politică.- ex
ternă orientată spre țările latino- 
americane în cadrul unei strategii 
globale determinate' de conflictul 
Malvinelor care a reliefat ca o ne
cesitate istorică, urgentă reorienta
rea relațiilor interregionale și inter
naționale ale Americii Latine cu res
tul emisferei și Europa occidentală 
—, a declarat ministrul venezuelean 

poporului român prieten. Totodată 
președintele Eyadema a adus un 
omagiu personalității președintelui 
României, activității sale pe plan 
internațional, eforturilor, neobosite 
desfășurate în direcția soluționării pe 
cale pașnică a conflictelor dintre sta
te, rezolvării în interesul popoarelor 
a marilor probleme cu care se con
fruntă omenirea, asigurării unui 
climat de înțelegere, pace și colabo
rare în lume.

S-au discutat, cu acest prilej, pro
blemele dezvoltării în continuare a 
raporturilor de prietenie și conlu
crare româno-togoleze, îndeosebi ale 
promovării schimburilor comerciale 
și cooperării economice.

La primire au participat, din par
tea togoleză, Anani Kuma Akakpo 
Ahianyo. ministrul afacerilor ex
terne și cooperării, și Gbegnon 
Ameghob. ministru delegat la pre
ședinția Republicii^

ia Ulan Bator
Iar al R. P. Mongole,, alți conducători 
de partid și de stat mongoli.

Raportul „Calea glorioasă de luptă 
și victorii a poporului mongol" a fost 
prezentat de Sonomîn Luvsangom- 
bo. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., ministrul securită
ții publice.

a fost evitata
a constituit detonatorul crizei de
clanșate cu o săptămină în urmă în 
guvern. Democrația creștină a trecut 
de partea întreprinderilor publice, a- 
probînd măsura lor. în timp ce so
cialiștii au amenințat cu retragerea 
imediată din guvern.

Totodată, premierul a relevat că 
austeritatea bugetară și înăsprirea 
politicii fiscale sînt necesare pentru 
oprirea agravării deficitului public.

Ultimele știri din Roma arată că 
Se'natul (Camera superioară a parla
mentului) italian a aprobat sîmbătă 
— cu 164 voturi pentru si 10° împo
trivă — programul economic prezen
tat de primul ministru Giovanni 
Spadolini. Prin această decizie se 
înlătură posibilitatea declanșării unei 
noi crize politice, deoarece o even
tuală respingere ar fi echivalat cu 
un vot de neîncredere in actualul 
cabinet de coaliție.

F rogramul fusese aprobat anterior 
si de Camera Deputatilor.

al relațiilor externe, Jose Alberto 
Zambrano Velasco.

Luînd cuvintul la încheierea lucră
rilor convenției guvernatorilor din 
regiunea Guayana, Zambrano Velas
co a definit această strategie globală 
ca „expresia unei consolidări pro
gresive a pozițiilor țărilor latino- 
americane nealiniate si in afara 
blocurilor militare", transmite agenția 
venezueleană de presă Venpres.

TELEGRAMĂ
Consiliul de Stat al Republicii 

Socialiste România a, adresat Con
siliului de Stat al Republicii Cuba 
o telegramă, prin care se transmit 
sincere condoleanțe in legătură cu 
încetarea din viată a tovarășului

ORIENTUL MIJLOCIU
Intensă activitate diplomatică în legătură cu situația din Liban
GENEVA 10 (Agerpres). — Secre

tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, s-a intilnit simbâtă, 
la Geneva, cu Faruk Kaddoumi, șe
ful departamentului politic al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
în cursul întrevederii au fost exa
minate modalitățile de reglementare 
a situației create ca urmare, a agre
siunii israeliene in Liban.

într-o declarație făcută presei. Fa
ruk Kaddoumi a arătat că in cursul 
întilnirii a insistat asupra necesității 
creșterii rolului O.N.U. in reglemen
tarea problemei, transmit agențiile 
Associated Press și United Press In
ternational. El a reafirmat, totodată, 
poziția O.E.P. potrivit căreia retra
gerea trupelor israeliene din Liban 
trebuie să constituie primul pas pe 
calea oricărei reglementări a aces
tei chestiuni, precizează U.P.I.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
Biroul de coordonare al țărilor nea
liniate a hotărît să convoace în pe
rioada 15—17 iulie a.c. la Nicosia o 
reuniune, extraordinară la nivel mi
nisterial consacrată analizării situa
ției din Liban, creată de ocupația 
militară israeliană, transmite agenția 
Reuter.

Reuniunea are loc la cererea lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) — 
care este membru cu drepturi de
pline al mișcării de nealiniere — și 
a fost propusă de -Cuba, în calitatea 
sa de președinte in exercițiu al miș
cării.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Yasser 
Arafat. președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, s-a întîlnit cu 
delegația Națiunilor Unite care a 
sosit recent in Liban, informează 
agenția W.A.F.A. Cu acest prilej, 
Yasser Arafat a prezentat delegației 
ultimele evenimente din Liban si a 
subliniat necesitatea ca O.N.U. să 
joace un rol primordial în cadrul 
forțelor internaționale ce ar putea 
veni in această tară. El a evidențiat, 
totodată, necesitatea protejării tabe
relor palestiniene si a civililor liba
nezi. relevă W.A.F.A.

TUNIS 10 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei. Habib Bourguiba. a 
conferit la reședința sa de la Mo
nastic cu Moammer El Geddafi. con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene. cu privire la situația din Li
ban — anunță, agenția France Presse.

Cei doi șefi de stat, au declarat 
sunse tunisiene reluate de A.F.P., au

Intensificarea acțiunilor forțelor insurgente 
în Salvador

SAN SALVADOR 10 (Agerpres). 
— în Salvador, acțiunile de luptă 
desfășurate de forțele Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) împotriva forțelor 
armate ale autorităților de la San 
Salvador s-au intensificat, în cursul 
ultimelor zile, cuprinzind. pe lingă

Râul Roa Garcia. membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, membru al Con
siliului de Stat al Republicii Cuba, 
iar familiei indoliate sentimente de 
compasiune. (Agerpres) 

subliniat necesitatea de a se continua 
eforturile in vederea intăririi revo
luției palestiniene și sprijinirii po
poarelor palestinian și libanez in re
zistența lor față de ocupația israelia
nă. Ei au pus, de asemenea, accen
tul pe necesitatea de a se Întreprin
de „o acțiune arabă comună pentru 
respingerea agresiunii israeliene".

BRUXELLES 10 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat televiziunii 
belgiene, cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky, a declarat că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
este pe cale să dobindească o „re
putație mondială" — transmite agen
ția France Presse. „Ideea că po
porul palestinian are dreptul de a 
exista și de a avea un stat este mai 
vie decit oricind, ca și ideea că 
O.E.P. este singurul său reprezen
tant legitim" — a spus Kreisky.

Pe de altă parte, cancelarul aus
triac a formulat critici deosebit de 
severe la adresa unora din acțiunile 
guvernului israelian.

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. informează că. in urma 
contactelor dintre autoritățile R.P. 
Polone și conducerea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a fost 
luată hotărîrea de a se ridica statu
tul reprezentanței permanente a 
O.E.P. la Varșovia la nivel de repre
zentanță diplomatică.

LONDRA 10 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Margaret/ Tha
tcher, a conferit la Londț«,'''Yefșiritor 
la criza libaneză, cu miniștri^ face
rilor externe ai Bahreinului și Tu
nisiei, respectiv Mohammed Bin 
Moubarak al Khalifa și Beju Caied 
Essebisi. Cei doi miniștri fac parte 
din delegația Ligii arabe însărcinată 
să poarte convorbiri asupra crizei 
din Liban cu cei cinci membri per" 
manenți ai Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

în cursul întrevederii, Margaret 
Thatcher a reafirmat sprijinul Ma
rii Britanii față de rezoluțiile Națiu
nilor Unite, chemind la o încetare a 
focului în Liban și la retragerea 
forțelor israeliene, informează agen
ția France Presse.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — 35 de 
soldați dintr-o unitate de elită a ar
matei israeliene au condamnat in
tervenția in Liban, afirmind, într-o 
scrisoare adresată premierului Me- 
nahem Begin, că „nu este vorba de 
un război defensiv, ci de o tentati
vă aventuristă de a se obține rezul
tate politice".

zonele din estul și nordul țării, și pe 
cele din vest — relatează agenția 
France Presse.

în cursul luptelor care au avut 
loc vineri, insurgenții au distrus 12 
vehicule militare In orașul Santa 
Ana și pe șoseaua care leagă acest 
oraș de capitala țării.

Comitetul special al O.N.U.

împotriva apartheidului cere

Condamnarea 
politicii represive 

a regimului rasist 
de la Pretoria

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
~ Corrtitetul special al O.N.U. împo
triva, .apartheidului a difuzat, la se
diul O.N.U. din New York, o decla
rație în care cheamă comunitatea 
internațională să condamne regimul 
rasist , de . la Pretoria și să-i ceară să 
pună capăt politicii de teroare si re
presiuni împotriva poporului african 
oprimat. în declarație este exprima
tă indignarea în legătură cu acțiuni
le arbitrare ale regimului de apart
heid' .împotriva minerilor africani. 
După cum se știe, pentru a împie
dica o grevă a acestora s-a recurs la 
lock-out-uri și la folosirea unor im
portante contingente de politie. Cel 
puțin. zece mineri — se arată în de
clarație rt- au fost uciși de ..apără
torii' ordinii" și peste o mie au fost 
deportați in bantustane sau in țări 
vecine.

Tulburările în rîndul minerilor 
snd-africani de la exploatările de 
aur.— subliniază declarația — au 
fost determinate de prăpastia care e- 
xistă între' nivelul salariilor mineri
lor negri și ale celor albi, precum și 
de absența măsurilor elementare de 
protecție a muncii la aceste mine. 

' care s-a vădit cu prilejul unor 
recente accidente. Salariul mineri
lor negri taste de zece ori mai mic 
decîf al celor albi, iar veniturile lor 

. se situează sub nivelul de pauperism 
admis Oficial. în plus, sistemul inu
man al apartheidului ii condamnă la 
separarea de familie — se subliniază 
în declarație.

LISABONA 10 (Agerpres). — Co
mitetul pregătitor al Conferinței de 
solidaritate cu statele „din prima li
nie" a anunțat că această reuniune 
va-avea loc în ianuarie 1983. trans
mite din Lisabona agenția Prensa 
Latina.

Președintele comisiei. Vitor Alves, 
membru al Consiliului Revoluției, a 
subliniat, in cadrul unei conferințe 
de presă, că, în următoarele șase 
luni, comisia internațională, comite- 
tuT portughez și alte organizații își 
vor intensifica campania de sprijin 
moral, politic și material față de An
gola. Mozambic Botswana. Tanzania, 
Zambia și Zimbabwe, țări aflate în 
„prima linie", a căror suveranitate, 
integritate teritorială și independen
tă națională sint amenințate perma
nent de regimul rasist sud-african.
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CONVORBIRI ÎNTRE P.C. BUL
GAR ȘI P.C. DIN DANEMARCA. 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P. C. Bulgar, a avut o în
trevedere cu Joergen Jensen, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Danemarca. în cursul convorbirii 
au fost abordate probleme actuale 
ale situației internaționale, precum 
și probleme referitoare la situa
ția din cadrul mișcării comuniste 
-și muncitorești internaționale.

LA INVITAȚIA GUVERNULUI 
R. P. D. COREENE, o delegație 
guvernamentală a Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane. con
dusă de ministrul de externe al a- 
cestei țări. U Chit Khlaing. va face 
o vizită oficială in R.P.D.C.. anun
ță agenția A.C.T.C.

CENTENARUL NICOLAE TITULES- 
CU. In cadrul manifestărilor de 
omagiere a perșonalității lui Nico
lae Titulescu, la Ambasada Româ
niei din Copenhaga a fost organi
zată o seară dedicată vieții și acti
vității marelui diplomat român. A 
avut loc vernisajul unei expoziții 
documentare de fotografii și a fost 
prezentat un film consacrat vieții și 
activității lui Nicolae Titulescu. Am
basadorul țării noostre la Copen
haga, Stana Drăgoi, a făcut o ex
punere despre activitatea ilustrului 
diplomat român, evidențiind, tot
odată, constanța politicii externe a 
României, inițiativele și activitatea 
neobosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru o lume a păcii 
și fără arme nucleare, pentru o co
laborare intre toate statele pe bază 
de egalitate și avantaj reciproc, 
pentru apărarea civilizației și pro
gresului întregii omeniri.

SUCCES TEATRAL ROMANESC 
LA LONDRA. Teatrul popular din 
Lugoj a luat parte la a Vl-a Săptă
mină internațională a teatrelor de 
amatori, organizată de The. Ques- 
tors Theatre din Londra, in perioa
da 19—26 iunie 1982. Spectacolele 
prezentate cu piesa ..Nevestele 
vesele din Windsor" s-au bucurat 
de un deosebit succes, formația 

romană fiind elogiată pentru origi
nalitatea interpretării și a punerii 
in scemă a piesei respective.

LA &IUDAD DE PANAMA se 
vor desfășura, intre 24 și 27 iulie, 
lucrările celui de-al IlI-lea Congres 
al Federației latino-americane a 
ziariștilor (F.E.L.A.P.), la care vor 
participa reprezentanții a peste 100 
de organizații profesionale din A- 
merica Latină și Caraibe. După cum 
informează agenția Prensa Latina, 
cu acest prilej vor fi analizate, in
tre altele, probleme legate de apor
tul ziariștilor la lupta popoarelor 
pentru pace, democrație, libertate și 
dreptate socială.

PLENARA C.C. al P. C. DIN 
VIETNAM. La Hanoi s-au desfă
șurat lucrările plenarei C.C. al P.C. 
din Vietnam, oare a dezbătut. pro
bleme ale ..traducerii in.. viată cu 
succes a hotărârilor adoptate de 
cel de-al V-Iea Congres al P.C. din 
Vietnam. în cadrul lucrărilor ple
narei, Le Duan. secretar general 
al C.C. al. P.C.V.. a rostit o cuvin- 
tare.

REUNIUNEA O.P.E.C. DE LA 
VIENA. După două zile de dezba
teri, miniștrii petrolului ai țărilor

Lansarea navei automate „Progress-14“
Agenția T.A.S.S. informează că in conformitate cu programul de asi

gurare a continuării zborului navei științifice orbitale „Saliut-7", sîmbătă 
la ora 13,58, ora Moscovei, în Uniunea Sovietică a fost lansată nava 
automată de transport „Progress-14". Scopul lansării este de a se trans
porta pe stația orbitală provizii și diverse materiale. Agenția T.A.S.S. pre
cizează că sistemele de bord ale stației automate „Progress-14" funcțio
nează normal.

Val de caniculă în Franța
PARIS 10 (Agerpres). — Franța 

continuă să fie afectată de un val 
de căldură excesivă, care a sporit 
riscuf înmulțirii incendiilor de pă
dure in sudul țării — informează 
agenția France Presse. Din lipsă de 
apă și din cauza caniculei, un mare 
număr de animale și păsări au 
murit. Pompierii trebuie să trans
porte cisterne cu apă. in diferite

membre ale O.P.E.C. au ajuns I
sîmbătă la. o intelegere privind 
menținerea plafonului producției 1
lor de petrol la 17,5 milioane de | 
barili pe zi. Agenția France Presse 
precizează, citindu-1 pe secretarul > 
general al O.P.E.C.. Marc Saturnin 
Nguema, că intre participant» la ' 
ședință s-au menținut divergente 
privind repartiția pieței și primele I 
de calitate.

IMPORTANTA CAPTURA DE , 
DROGURI IN AUSTRIA. In apro
piere de Viena, la Bad Voeslau, po- ' 
liția austriacă a confiscat 13 kilo
grame de heroină pură, cantitate 
apreciată pe piața ilicită a droguri- • 
lor la aproximativ 40 milioane de 
șilingi (16 milioane franci francezi). 
Cinci persoane implicate in această 1
afacere ilegală au fost arestate. 
Este vorba de una din cele mai 
importante capturi de droguri rea- •
Uzate vreodată în Austria, notează 
agenția France Presse.

„RECORD" DE ȘOMERI. în Re
pute toca Irlanda numărul șomeri- I 
lor a atins 151 000 persoane, ceea I 
ce reprezintă un „record" pentru 
întreaga istorie a tării.

zone, pentru a potoli setea anima
lelor.

Valul de căldură, care in anumite 
zone depășește 40 de grade, a în
ceput să îngrijoreze autoritățile. 
Există regiuni in care furajul pen
tru vite lipsește, iar incendiile de 
pădure se extind. Situația ar putea 
să capete un caracter dramatic in 
sud-estul Franței, unde n-a plouat 
de mai multe luni.

CANADA:

Critici privind ratele înalte 
ale dobînzilor americane
OTTAWA 10 (Agerpres). — Rata 

șomajului a Înregistrat in Canada un 
nivel record in luna iunie, afectind 
10.9 la sută din totalul populației ac
tive. a declarat primul ministru. 
Pierre Elliott Trudeau, intr-o confe
rință de presă, releva agenția Reuter. 
Canada, a spus Trudeau, se confrun
ta în prezent cu două grave flage
luri — șomajul, care lovește în 1.3 
milioane de canadieni, si inflația, a 
cărei rată a crescut la 11.8 la s.ută.

Referi ndu-se la cauzele acestei 
stări de lucruri, premierul Trudeau 
a relevat că ratele înalte ale .dobîn
zilor americane reprezintă principala 
cauză a situației critice din economia 
Canadei, avertizindu-și compatrioții 
că pentru ei vor veni vremuri și mai 
grefle.

Accident aviatic
la New Orleans 

(S.U.A.)
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Un „Boeing 727", aparținând compa
niei americane „Panam", s-a prăbușit 
vineri după-amiază. la două minute 
după decolarea de pe aeroportul din 
New Orleans. Cei 143 de pasageri a- 
flați la bordul aparatului și membri 
ai echipajului și-au pierdut viața in 
accident, transmit agențiile interna
ționale de presă. Alte trei persoane 
— care locuiau in casele din zonă 
lovite de aparat — au fost, de ase
menea, ucise.

Avionul, care venea de la Miami, 
a făcut escală la New Orleans. înain
te de a pleca spre San Diego, via 
Las Vegas. La scurt timp după ora 
16,00 (ora locală — 21,00 G.M.T.), res
pectiv două minute, aparatul s-a pră
bușit la Kenner, cartierul rezidențial 
unde se află aeroportul.

Cu puțin timp înainte de decolare, 
o violentă furtună s-a abătut asupra 
regiunii. Mai multe case din apropie
rea accidentului, atinse de aparatul 
in prăbușire, au luat foc. rămășițe 
ale avionului imprăștiindu-se pe mai 
multe sute de metri. Incendiul a fost 
stins" de către pompieri la două ore 
după accident.

Cauzele accidentului nu au fost e- 
lucidate încă Ultima catastrofă ae
riană care s-a produs in Statele Unite 
a avut loc la 13 ianuarie a.c.. cind 
și-au pierdut viața 78 de persoane.
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Pentru cîțiva metri pătrați...
4,5 m2. E puțin, e strimt, ar fi o înghesuială teribilă - dar atît a 

prevăzut F.E.M.A. că va reveni de persoană ca spațiu locativ. Și aceasta 
in eventualitatea optimă — căci există și posibilitatea „aceea".

(Care or însemna doar 1-2 decimetri pătrați).
Relatările aparțin Agenției France Presse care. într-o corespondență 

din Washington prezintă noul plan general de apărare pasivă încre
dințat de administrație F.E.M.A. (Federale Emergency Management 
Agency). Plan care revoluționează concepțiile clasice privind apărarea 
civilă antiatomică.

Piriă acum lucrurile erau simple : apărarea civilă se baza pe prin
cipiul refugierii în adăposturi subterane ; omului, în superba sa calitate 
de rege al naturii și.formă superioară a^evoluției materiei, îi era hără
zită luminoasa perspectivă a vizuinii subpămîntene, in compania rime
lor și guzganilor. j

De unde și excepționala înflorire pe care a cunoscut-o in occident 
industria cîrtițăritului. Arhitectura inversă a creat adăposturi betonate, 
blindate, ventilate, aprovizionate, izolate, luminate și, desigur, bine 
piperate (ca preț). Mai demuit, guvernatorul New Yorkului propusese 
chiar un proiect de lege care ar fi obligat pe toți cetățenii să-și 
construiască un adăpost antiatomic. Numai in Manhattan s-au con
struit 4 000 de adăposturi ; in anii ’60 în S.U.A. cheltuielile în acest 
scop s-au ridicot la 250 milioane dolari pe an ; circa un milion de 
locuințe aveau adăpost propriu.

Dar, între timp - pe lingă faptul că in cămările acestora biscuiții 
cu proteine și bomboanele galbene cu hidrați de carbon au început 
să mucegăiască - cercetările au dezvăluit că adăposturile respective 
sint ineficiente, că „protecția oferită este iluzorie".

Așa s-a născut redefinirea concepției asupra apărării civile — inlo- 
cuindu-se cîrtița cu potîrnichea și auto-ingroparea cu auto-dispersarea. 
Adică, părăsirea marilor orașe și imorăstiereo pe la sate. Exact ca - 
oare cit să fie de atunci, citeva sute de ani î — in timpul celui de-al 
doilea război mondial, cind nu existau reactoarele supersonice și ra
chetele balistice, iar aeroplanele cu elice rostogoleau bombele, ca 
bostanii din coșuri, peste refugiații cu boccelele în spinare.

Încredințat F.E.M.A. planul dispersării ar costa 4,2 miliarde dolar.i, 
dar in schimb ar preciza pînă 
rile de refugiere a cetățenilor 
localități.

.Numai că planul a stîrnit 
Allan Cranston l-a denumit „o 
rajează noțiunea falsă că un război nuclear poate fi suportabil". Gu
vernatorul Californiei a spus că „Los Angeles este chiar și acum inca
pabil să se evacueze vineri seara, pentru weekend, in liniște și fără 
alarme" — e limpede ce-ar fi in condiții de panică atomică. Primarul 
unei mici localități prevăzute să găzduiască 19 000 de evacuați a 
întrebat — cum îi vom hrăni, cînd avem doar două magazine pentru 
cele citeva sute de locuitori ? Un număr de 28 de municipalități, inclu
siv New York, au anunțat că nu vor colabora la realizarea proiectului, 
calificindu-l ca „perfecțiunea ridicolului".

Reacție destul de ingrată pentru un plan atît de precis, care pre
vedea pînă și punctele de cazare, in școli, biserici, primării - norma 
4,5 m2 de persoană.

E mult, e puțin ?
E, desigur, puțin pentru cei cărora nu le mai ajung spațiile vitale, 

pentru prezență, dependență și influență.
E puțin pentiu cei care nu mai știu unde să-și plaseze uneltele 

distrugerii — pe pămint, pe mări, în adîncuri sau în spațiul cosmic.
E puțin, ținînd seama de suprafața locativă pe care globul pămin- 

tesc o oferă tuturor celor patru miliarde de chiriași in tranzit, ca să 
trăiască, toți, Ia lumina soarelui.

...Dar e mult ținind seama de posibilitatea „aceea". Care n-ar 
reclama mai mult de 1—2 decimetri pătrați de persoană.

Atit cît ocupă o grămăjoară de cenușă.

la ultimele detalii, modalitățile și locu- 
din 450 de orașe la sate și în mici

un val de critici și proteste. Senatorul 
farsă crudă și periculoasă" care „încu-

N. CORBU
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