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DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa I
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul aniversării
zilei de naștere,

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează:
Articol unic. Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I
tovarășei Alexandrina Găinușe.

NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

h intîmpinarea zilei de 23 August— mureu noustri surbutoure națională

■

O
ealizările prezentului, proiectele viito șele și satele, cu deosebire după Congresul al
rului înfățișează poporul nostru ca
IX-lea, de cînd în fruntea partidului și a țării se
pe un popor înzestrat cu vocația faptei,
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, profunde
cu vocația scrutării viitorului. România
schimbări structurale — economice, politice și
este o țară ce-și proiectează peste timp destinul,
sociale - cum nu au mai avut loc în istoria pa
un destin tot mai aproape de înălțătoarele idea triei. De la o țară „eminamente agrară", mai
luri ale vrednicilor săi fii. Dar viitorul nu poate fi
exact cu o agricultură înapoiată, s-a realizat sal
desprins nici de prezent și nici de trecut. Nu
tul revoluționar la România de azi, industrialpoate fi desprins de tot ceea ce poporul român,
agrară, cu o industrie puternică, modernă, în concondus de încercatul său partid comunist, a înăl
țat în anii luminoși ai revoluției și construcției
socialiste ; de înnoirile produse în țară după cel
de-al IX-lea Congres, de la a cărui desfășurare
am sărbătorit în această vară, într-o atmosferă
de puternică însuflețire patriotică, de muncă
avîntată, de unitate de neclintit în jurul parti
dului, 17 ani de mărețe împliniri.
De 33 de ani construim o societate nouă, la a
cărei temelie se află actul istoric de la 23 August
1944, a cărui aniversare țara o întîmpină cu noi
și luminoase fapte de muncă. De 38 de ani țara
trăiește în iureșul unei istorii dense, perioadă în
care revoluția socialistă a devenit starea firească
a întregii noastre națiuni. Oamenii muncii făuresc
o nouă Românie, frumoasă, bogată și demnă,
cum nu a fost niciodată în întreaga sa istorie.
tinuă dezvoltare, cu agricultură socialistă, aflată
Stau la temelia acestei creații mărețe și demne
in plină prefacere revoluționară. Poporul, condus
clarviziunea și realismul programelor elaborate de
partid, voința întregii noastre națiuni de a înfăp de partid, o făurit, într-o țară subdezvoltată, o
tui în mod exemplar aceste programe, unitatea
nouă societate, socialistă, capabilă să asigure un
venit național, ridicat, să înfăptuiască moderni
de granit a poporului în jurul partidului, al
zarea științei, învățămîntului, să asigure dezvol
secretarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, abnegația dovedită în murrcă de în tarea culturii, perfecționarea relațiilor sociaie,
factori de prim ordin in ridicarea nivelului de trai
tregul nostru popor, înalta capacitate a efortului
material și spiritual al poporului, în împlinirea
său creator.
S-au înfăptuit, in toate județele, în toate ora multilaterală a personalității umane. Și toate a-
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JUDEȚELE ȚĂRII
ÎN RITMURILE
DEZVOLTĂRII
SOCIALISTE

PAK.TÎD
cestea fiind potențate de dezvoltarea armonioa
să, echilibrată a tuturor județelor țării, punînd in
lumină preocuparea statornică și egală a parti
dului pentru viața oamenilor de pe întreg cu
prinsul patriei.
tL Acum, cînd întimpinăm marea sărbătoare na
țională a eliberării patriei, cînd întimpinăm Con
ferința Națională a partidului, a rememora cele
mai semnificative pagini ale noii istorii a Româ
niei - adevărată cronică a drumului de muncă
și de glorie pe care țara il străbate de 38 de ani,
cu începere de la 23 August 1944 - înseamnă a
ne cunoaște mai bine pe noi înșine, rezultatele eforturilor și creației libere, posibilitățile și sarcini
le viitoare. înseamnă a evoca eroismul, abnegația,
patriotismul milioanelor de fii ai patriei, munci
tori, țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici, fără deo
sebire de naționalitate, care, sub faldurile drape
lului partidului, fac totul pentru ca tot ceea ce
reprezintă - in patrimoniul României socialiste
- valoare materială ori spirituală să fie cit mai
bine pus în valoare ; pentru ca energiile națiunii
să se transforme în noi programe cutezătoare de
dezvoltare a industriei, agriculturii, științei, în
vățămîntului și culturii, in produse noi, competi
tive -pe plan mondial, în însemnate economii.
Ziarul nostru își propune, cu începere din acest
număr, să dedice cite o pagină înfăptuirilor din
fiecare județ al țării, să redea, începînd din aces
te zile, ce preced marea sărbătoare de la 23 Au
gust, o imagine sintetică a istoriei noi a patriei,
al cărei adevăr fundamental este acela că
partidul și poporul sint autorii măreței opere de
edificare a României socialiste, că unitatea din
tre partid și popor constituie garanția .sigură a
înaintării țării noastre spre comunism.

AZI, JUDEȚUL ALBA
Asemenea tuturor zonelor țârii, străvechea vatră de istorie românească a
Albei a cunoscut în anii socialismului, cu deosebire în epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, o puternică înflorire social-economică, profunde trans
formări în înfățișarea orașelor și satelor, în viața oamenilor.
Prezentăm un tablou succint al marilor împliniri ale acestor ani, oglindind puternica
ascensiune economică a județului Alba, treptele urcate spre noi culmi, tot mai înalte, de
progres și bunăstare.
ÎN PAGINA A III-A A ZIARULUI.
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In următoarea săptămină trebuie încheiată

RECOLTAREA GRÎULUI
Au mai terminat secerișul
județele Dolj, Ialomița și Vrancea
Oamenii muncii din agri
cultura județelor Dolj, Ialo
mița și Vrancea au încheiat
simbătă, 24 iulie, recoltatul
griului.
într-o telegramă adresată
C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu de Comi
tetul județean Dolj al P.C.R.
se spune :
Acest succes deosebit îl
dedicăm măreței aniversări
a celor 17 ani de izbînzi re
marcabile repurtate pe dru
mul deschis de istoricele hotărîri ale Congresului al IXlea al P.C.R., de cînd în
fruntea partidului și statului
nostru ați fost ales dumnea
voastră, mult stimate și
iubite
tovarășe
Nicolae

Ceaușescu. patriot și revolu
ționar inflăcărat. cel mai
iubit și stimat fiu al po
porului.
în prezent, toate forțele și
mijloacele sint mobilizate la
eliberarea operativă a tere
nului, executarea arăturilor
și realizarea programului de
însămințare și plantare a
culturilor duble. în acest
sens, vă raportăm că planul
de legume in cultură dublă
l-am realizat în procent de
123 la sută.
Puternic mobilizați
de
strălucitul
dumneavoastră
exemplu de muncă și viață,
de inflăcărat patriot și
neobosit militant revoluțio
nar, ne angajăm, mult sti

mate și iubite tovarășe
secretar general, să intimpinăm Conferința Națională a
partidului cu succese cit mai
de seamă in pregătirea
exemplară a recoltei viitoa
re, in sporirea contribuției
Doljului la înfăptuirea mă
rețului program de edificare
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.
în aceste zile — se men
ționează în telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu
de Comitetul județean Ia
lomița al P.C.R. — «in
tern plenar angajați la
eliberarea terenurilor, efec(Continuare in pag. a V-a)
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IN ZIARUL DE AZI : • In dezbatere pu
blică : Proiectul Legii privind gospodări
rea localităților și păstrarea ordinii pu
blice • In circuitul productiv - o avu
ție de preț a pădurilor ! • Rezultate ale
întrecerii socialiste pe primul semestru
al anului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,' se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a înmînat, sîmbătă, 24 iulie, in stațiunea Neptun.
intr-un
cadru
festiv, tovarășei
Alexandrina Găinușe, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, „Ordinul Muncii" clasa I
pentru contribuția adusă la înfăptui
rea politicii partidului și statului de
făurire a societății socialiste multi

lateral dezvoltate In patria noastră,
cu prilejul aniversării zilei de naș
tere.
La festivitate au participat tovarășa
Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu,
Nicolae Constantin, Gheorghe Oprea,
Petru Enache, Ion Stoian, Richard
Winter.
Luind
cuvîntul,
tovarășa
Alexandrina Găinușe a mulțumit cu
recunoștință pentru înalta distincție
ce i-a fost acordată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat cu căldură pe sărbătorită.
Tovarășii din conducerea de partid
șl de stat au adresat, de asemenea,
calde felicitări tovarășei Alexandrina
Găinușe, urîndu-i multă sănătate,
fericire, noi succese în activitatea sa.

★
Cu același prilej. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a
oferit o masă, care s-a desfășurat
intr-o ambianță de cordialitate.

Cuvîntul tovurușului Nicolue Ceuușescu
Stimată tovarășă Găinușe,
Stimați tovarăși,
Doresc ca în numele Comitetului
Central al partidului, al Guvernului
și al Consiliului de Stat, precum și
ai meu personal să-ți adresez cele
mai calde felicitări, atît cu prilejul acestei sărbătoriri a 50 de ani de viață,
cît mai cu seamă pentru înalta dis
tincție ce ți s-a acordat astăzi —
„Ordinul Muncii" — care constituie o
înaltă apreciere pe care partidul și
statul nostru o dau activității ce o
desfășori pentru realizarea politicii
partidului nostru, a sarcinilor de
mare răspundere încredințate dc par
tid și guvern.
Intr-adevăr, aeordînd acest înalt
ordin al Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul Central, Consiliul de
Stat au ținut să sublinieze activita
tea cu bune rezultate pe care ai des
fășurat-o și o desfășori în sectoarele
încredințate de partid și guvern.
Ai parcurs, după cum ai menționat,
un drum de activistă de partid, de la
cele mai mari răspunderi — și sub
liniez aceasta pentru că a fi un ac
tivist în rîndul maselor de jos, în or
ganizațiile de bază este o mare răs
pundere și onoare pentru un activist
de partid — pînă Ia înalta răspun
dere încredințată de Comitetul Cen
tral după Congresul al XII-lea — de
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, iar nu de mult, de viceprimministru al guvernului.
Această activitate și muncile de
înaltă răspundere încredințate de
partid sint o expresie a politicii
partidului nostru de a-și asigura ca
drele și activiștii din rîndul clasei
muncitoare, al țărănimii, al intelec
tualității, din rîndul acelor comu
niști care s-au identificat in totul cu
politica partidului, cu interesele po
porului și acționează consecvent pen
tru îndeplinirea îndatoririlor pe care
le au ca membri ai partidului co
munist, de a sluji totdeauna po
porul, partidul, cauza socialismului,
independența și suveranitatea țării.
Dealtfel, forța partidului nostru
constă tocmai în aceea că a știut și
știe să se sprijine, in întreaga sa

activitate, pe masele populare, să
conlucreze larg și să facă totul pen
tru participarea activă a oamenilor
muncii, a întregului popor Ia condu
cerea tuturor sectoarelor de activi
tate. Activiștii partidului nostru sint
slrins legați de masele populare —
și aș putea sublinia acum că tocmai
aceia care, devenind activiști, ocupînd diferite munci de răspundere,
nu trebuie să uite că datoresc aceas
ta partidului, poporului, clasei mun
citoare, că trebuie să facă totul pen
tru a dezvolta continuu legăturile cu
masele populare. Și ei trebuie să tră
iască totdeauna in rîndurile clasei
muncitoare, ale poporului, să ser
vească permanent poporul, cauza bu
năstării și fericirii sale I
Aș dori să mă refer, numai în
treacăt, la problemele complexe care
trebuie soluționate astăzi dc partidul
și de statul nostru, de întregul po
por in vederea înfăptuirii Programu
lui partidului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate, a
hotărîrilor Congresului al XII-lea.
Cincinalul acesta — după cum este
bine cunoscut — reprezintă unul din
tre cele mai importante, din punct
de vedere al trecerii României Ia un
nou stadiu de dezvoltare. De aceea
fiecare activist de partid — deci și tu,
stimată tovarășă Găinușe — trebuie să
facă totul, in sectoarele încredințate,
pentru înfăptuirea în cele mai bune
condiții a hotărîrilor de partid și de
stat, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, aplicarea fermă a noului me
canism economic, așezarea întregii ac
tivități pe principiile economice. Tre
buie să înțelegem că nivelul de dez
voltare al economiei românești, al sta
tului nostru impune forme de muncă
noi care să țină seama de realitățile
economico-sociale, de legitățile eco
nomice, obiective, să asigure unirea
eforturilor întregului popor în înfăp

tuirea Programului partidului, a
hotărîrilor Congresului al XII-lea.
Trebuie să facem totul pentru rea
lizarea politicii partidului nostru de
dezvoltare a colaborării internaționa
le cu țările socialiste, cu țările în
curs de dezvoltare, precum și cu ță
rile capitaliste dezvoltate, să acțio
năm ferm pentru aplicarea, în rela
țiile internaționale, a principiilor egalității, respectului independenței și
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului
reciproc. Avem îndatorirea să acțio
năm cu toată fermitatea pentru în
făptuirea politicii de colaborare, de
independență, de pace, ținînd seama
că problema păcii constituie astăzi
una din cele mai importante proble
me ale epocii contemporane.
Avem o politică clară — și inter
nă. și internațională. Fiecare la locul
,nostru de muncă trebuie să acționăm
cu toată răspunderea, să asigurăm
înfăptuirea neabătută a acestei poli
tici ! întotdeauna să servim poporul,
partidul, cauza socialismului, să nu
precupețim nimic pentru a asigura
afirmarea principiilor eticii și echită
ții socialiste ! Fiecare la locul său de
muncă să dea dovadă de exigență,
de fermitate, de bună organizare, de
simț de răspundere, să-și îndepli
nească îndatoririle de activist de
partid care servește cauza socialis
mului iu România !
Cu aceste cuvinte. Iți urez Încă o
dată succes in activitatea viitoare !
Ești încă foarte tînără — și îți do
resc multă sănătate, putere de mun
că și succese cît mai mari, împreună
cu întregul colectiv — și din Comi
tetul Politic Executiv, și din guvern,
întărind răspunderea fiecăruia, dar
și răspunderea colectivă, să asigurăm
îndeplinirea hotărîrilor Congresului
al XII-lea al partidului.
La mulți ani ! (Aplauze).

Cuvîntul tovarășei Alexandrina Găinușe
In pagina a V-a
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In următoarea săptămină, prin muncă bine organizată și folosirea din plin a combinelor
RECOLTAREA GRÎULUI TREBUIE ÎNCHEIATĂ!
CONSTANȚA:

odată

Secerișul se

termină

cu livrarea ultimelor cantități
la

fondul

Constanța este unul din județele
fruntașe la recoltarea griului. Vi
neri, secerișul era realizat pe 96
la sută din suprafața cultivată cu
griu. în ordinea firească a lucră
rilor, tot printre primele locuri ar
trebui să se situeze unitățile agri
cole de aici și în ce privește li
vrările produselor la fondul de stat.
Spunem acest lucru avind în ve
dere nu numai pregătirile deose
bite făcute în bazele de recepție
în vederea sporirii capacității de
preluare și reducerii timpului de
staționare a mașinilor la descărca
re, ci și faptul că, spre deosebire
de alți ani, transportul n-a mai
constituit o problemă de analizat
in mod deosebit in ședințele co
mandamentului județean. Se cuvi
ne evidențiată in acest sens activi
tatea lucrătorilor de la Inspectora
tul județean al miliției, care au dat
un sprijin substanțial la buna or
ganizare și desfășurare a transpor
tului recoltei. Totuși, pe ansamblul
județului, ritmul livrărilor in ba
zele de recepție nu numai că este
mult sub cel planificat, dar punînd
față în față graficele de recoltare
cu cele de livrare rezultă o dife
rență de peste 160 000 tone.
O demonstrație făcută acum, Ia
vremea secerișului, de cooperatorii
din multe unități agricole arată cit

Cultura

Suprafața
— ha —

grîu
orz
orzoaică

400
100
50

Total :

550

de

stat

BISTRIȚANASA UD

dc însemnate sînt avantajele obți
nute de cei care livrează la fondul
de stat cantități mari de griu și
orz la hectar. C.A.P. MOVILITA :
șapte combine înaintau din plin
intr-un lan din soiul „Lovrin", soi
care aici pe fișia dinspre litoral a
Cîmpiei Dobrogei se pare că își
pune în valoare întregul său po
tențial — peste 6 000 kg la hectar.
Griul, preluat direct din buncărul
combinelor, este trimis la baza de
recepție. Pînă acum au fost livrate
1 200 tone din 1 250 tone prevăzute
a fi livrate. Vineri mai erau de
recoltat 100 de hectare, ceea ce în
seamnă o producție marfă de cel
puțin 500 tone. Hotărirea coopera
torilor de aici este de a livra su
plimentar la fondul de stat cel pu
țin 250 tone, ceea ce, raportat la
suprafața cultivată, reprezintă o
producție marfă la hectar de 4 700
kg. Potrivit prevederilor Decretu
lui Consiliului de Stat privind con
tractările și achizițiile de produse
agricole, la un asemenea nivel de
producție marfă la hectar unita
tea beneficiază în plus, peste pre
țul de contractare, de o primă de
350 lei pentru fiecare tonă. La orz
și orzoaică, unde de pe fiecare
hectar s-au livrat 5 500 kg, prima
a fost și mai mare, de 400 Iei.

Cantitatea livraVeniturile realizate — lei
tă la fondul de______________________
. ..
stat
La prețul Primă de
Venitul
Total de con
La ha
total
producție
tractare
- kg - - tone -

4 700
5 500
5 500

1880
550
275

Asemenea calcule fac în aceste
zile mulți gospodari din unitățile
agricole ale județului Constanța,
care iși măsoară munca prin can
titățile de grîu pe care le livrează
la fondul de stat peste cele prevă
zute in contractele încheiate. între
aceștia, la loc de frunte se situea
ză cooperatorii din Girliciu, Tichilești, Ghindărești, Grădina. Piatra,
Satu Nou, Mereni, Năvodari. Cochirleni, Seimenii Mici, Conacu,
Viile, Techirghiol, lucrătorii de la
I.A.S. Tîrgușor, care, pînă joi sea
ra, au livrat 4 663 tone față de
3 955 tone prevăzute. „Dincolo de
veniturile mari realizate de ei, de
avantajele de care au beneficiat
livrind cantități mari de cereale la
hectar — ne spune tovarășul Leo
nard Truțescu, președintele consi
liului agroindustrial Dorobanțu,
cooperatorii și muncitorii din agri
cultură văd in această importantă
acțiune o datorie a lor de conștiin
ță, ei răspunzînd astfel marilor eforturi pe care le face statul nos
tru pentru dezvoltarea agriculturii,
pentru înflorirea satelor și crește
rea bunăstării țărănimii11.
Ultima operativă, de vineri sea
ra, arată că pe ansamblul județu
lui Constanța s-au recoltat aproa
pe 390 000 tone grîu, secerișul fiind

SUCEAM

2 820 000
605 000
375 500

658 000
220 000
110 000

3 478 000
825 000
485 500

3 800 500

988 000

4 788 500

efectuat pe 96 la sută din suprafa
ța cultivată. Punînd față în față
aceste cifre cu cele ce indică rit
mul livrărilor la fondul de stat,
rezultă o diferență de peste 160 000
tone. Timp de două zile, am în
cercat să lămurim cauzele acestei
neconcordanțe, fără a reuși însă.
Prin unitățile prin care am tre
cut nu am găsit pe cîmp nici
o grămadă de grîu, iar cantitățile
depozitate în magaziile cooperati
velor agricole nu depășesc pe cele
prevăzute a fi reținute pentru con
sumul intern și pentru sămînță. Or,
în județ, aceste cantități nu depă
șesc 10—15 la sută din producția
totală prevăzută a se realiza in
acest an. Unde este atunci griul ?
Se pare că o bună parte se află
în lanuri, nerecoltat. Vineri, de
exemplu, în cooperativele agricole
din comunele Ioan Corvin, Limanu, Topraisar, Carvăn, Negru Vodă,
Viroaga. Tătaru, Comana, Biruin
ța, secerișul era Ia jumătate. Fapt
este că un număr mare de coope
rative agricole se aflau cu livrările
sub limita procentului de 50 la
sută ' față de sarcina de plan. Este
adevărat că la unele I.A.S.-uri au
apărut decorelări între recoltat și
transport, dar acestea nu explică

/

REAHȚ

BIHOR

MURES

ARAD

VASLUI

HARGHITA
BACAU

ALBA

GALATI

BRAțOV

TULCEA

CONSTANTA

STADIUL RECOLTĂRII GRÎULUI
ÎN SEARA ZILEI DE 23 IULIE
diferențele mari ce se înregistrea
ză pe ansamblul județului. Acum,
cind secerișul intră totuși în ulti
ma sa parte, este de datoria facto
rilor de răspundere din județ să

asigure livrarea integrală și în cel
mai scurt timp a cantității de grîu
prevăzute la fondul de stat.

Iosif POP

BACAU; Unde nu pot intră combinele,

lucrează secerătorii
în județul Bacău, din cele peste
47 400 hectare cultivate cu grîu,
pînă în seara zilei de 23 iulie re
colta a fost strînsă de pe 23 000
hectare, din care aproape 2 500
hectare au fost secerate manual și
treierate staționar. Pentru a recu
pera întârzierile cauzate de ploile
frecvente, după cum ne spunea to
varășul Marian Vlaic, secretar al
comitetului județean de partid,
combinele sînt dirijate operativ
acolo unde pot lucra cu randament
maxim. De asemenea, s-au organi
zat formații complexe pentru eli
berarea terenului de paie și execu
tarea arăturilor, ceea ce a permis
încheierea însămînțării culturilor
duble pe întreaga suprafață de
8 550 hectare prevăzute.
în unitățile din consiliul agro
industrial Răcăciuni, rezultatele
la seceriș sint superioare mediei
pe județ. Ele se datoresc folosirii
intense a timpului dintre ploi, sti
mulării mecanizatorilor și inter
vențiilor rapide pentru înlăturarea
defecțiunilor la combine.
Pentru accelerarea recoltării griu
lui de sămînță, președintele consi
liului
agroindustrial,
tovarășul
Constantin Tomozei, împreună cu
specialiștii din unități, a organizat
echipe formate din cei mai expe
rimentați mecanizatori. De aseme
nea, au fost, delimitate suprafețele
cu griu culcat, unde lucrează echi
pe de secerători; La cooperativa
agricolă Răcăciuni. de exemplu, în
lanurile cu cea mai mare producție
din cele 700 hectare cultivate cu
griu lucrează o formație complexă
din cinci combine, din care fac
parte cei mai experimentați meca
nizatori. De asemenea, 80 de coope
ratori seceră griul de pe porțiunile
culcate de ploi.
Se muncește intens, cu bune re
zultate și în unitățile din consiliile
agroindustriale Filipești, Sascut și

altele, unde se urmărește livrarea
neîntârziată a griului la fondul de
stat.
în unele unități, fluxul lucrărilor
este întrerupt din cauza deselor
defecțiuni ce apar la combine. De
asemenea, se pierde timp prețios
cu mutarea combinelor de la un
lan la altul. La C.A.P. Sascut. in
același lan, o combină lucra fără
întrerupere, în timp ce alta stațio
na lingă șosea. Combinerul Neculai Vlase aștepta să se usuce ulti
mele picături de ploaie. în realita
te, a pierdut timp prețios, deoarece,
după ce a intrat în lan, a reînceput
ploaia.
Că se poate lucra mai rapid
o dovedesc și rezultatele ob
ținute de unitățile agricole din con
siliul agroindustrial' Izvoru Berheciului. „Lucrăm în condițiile impu
se de natură — spune ing. Alexan
dru Dănilă, director cu producția
vegetală la direcția agricolă. în
unitățile din consiliul Izvoru Berheciului am organizat trei catego
rii distincte de formații de lucru :
lanurile de grîu de pe terenurile
plane sînt recoltate cu 18 combine
obișnuite ; cele de pe coastele mecanizabile — cu 28 combine de pan
tă, iar pe terenurile nemecanizabile lucrează echipe de cooperatori
cu secerile. Cooperatorii au secerat
manual 500 hectare din cele 600
hectare de griu culcat și au
transportat snopii pină la locurile
accesibile combinelor, pentru a fi
treierați staționar11.
Aspectele la care ne-am referit
pun în lumină eforturile stăruitoa
re ale mecanizatorilor și coopera
torilor, dar și probleme ce se cer
soluționate neîntârziat, pentru a
pune la adăpost întreaga recoltă,
cît mai repede și fără pierderi.

Constantin BORDEIANU

în circuitul productivo avuție de preț
a pădurilor!

industrializare, din acest
punct de lucru, mai mult
de 500 metri cubi de lemn
rezultat din doborîturi și
mai avem un stoc de cîte
va sute de metri cubi. îm
preună cu inginerul pro
iectant Vasile Petrovai, de
la I.F.E.T. Baia Mare, am
stabilit tehnologiile de ex
ploatare,
drumurile de
coastă, locul de stocare și
sortare, iar cu tovarășul
Ioan Buda, responsabil cu
protecția muncii la I.F.E.T.
Tg. Lăpuș, am luat măsurile de protecție specifice
unor astfel de condiții de
lucru.
Maistrul aduce însă în
discuție esențialul : acum
nu se mai poate pune nu
mai problema realizării
planului de producție, care
pe șase luni a fost depă
șit cu 7 000 metri cubi, ci
este vorba, mai presus de
orice, de scoaterea din pă
dure, în cît mai scurt timp,
a întregii cantități de masă
lemnoasă doborîtă de vînt,
spre a se evita orice de
preciere. Pentru aceasta
este nevoie ca atît efecti
vul de oameni, cît și nu
mărul utilajelor să creas
că în mod corespunzător,
iar instalațiile de transport
pe cablu să ajungă cît mai
urgent și în Valea Pascului.
Zona Țibleș — Strîmbu
Băiuț, care aparține de
I.F.E.T. Tg. Lăpuș, a fost
cel mai greu afectată de
furtună, care a doborît aici
peste 350 000 mc masă lem
noasă, in cea mai mare
parte din specii de foioase.
De la inginerul șef al aces
tei unități, Lâszlo Forgăcs,
aflăm că la strîngerea
lemnului provenit din doborituri se lucrează în 18
puncte, cu 550 de oameni
și utilajele pe care le au
în dotare. S-au expediat

spre fabricile de cherestea
mai mult de 2 000 metri
cubi de lemn recuperat din
doborîturi. Se lucrează in
tens, dar pentru evitarea
degradării acestei impor
tante cantități de masă
lemnoasă este nevoie să
fie mobilizate forțe și mai
mari. Dealtfel, s-a cerut o
suplimentare
de
șase
TAF-uri (în prezent se fo
losesc 70), 30 de ferăstraie
mecanice, trei instalații de
transport pe cablu. E ne
voie, totodată, să fie ame
najați 38 km de drumuri
auto forestiere, care, in
prima etapă, vor fi desti
nate doar pentru tractoare.
Se așteaptă să vină în spri
jin forță de muncă din
alte sectoare forestiere ale
județului, dar deocamdată
aici nu există cabane ame
najate pentru adăpostirea
forestierilor.
Dintr-un program mai
amplu de măsuri elaborat
împreună de inspectoratul
silvic județean și între
prinderea forestieră de ex
ploatare și transport Baia
Mare desprindem că iden
tificarea și inventarierea
volumului mare de masă
lemnoasă doborîtă au pus
în evidență faptul că spe
ciile cel mai greu afectate
au fost cele de foioase,
deci cele care se depreciază cel mai rapid (fagul se
sufocă). De la o zi la alta,
cifrele raportate au cres
cut cu sute de mii de me
tri cubi,
constatîndu-se
pînă acum că este vorba
de un milion de metri
cubi de masă lemnoasă
doborîtă de furtună. Un
impresionant
volum de
masă lemnoasă care a
atins posibilitățile de tăie
re anuală a pădurilor din
județ, parchetele cu arbori
rămași în picioare trebuind

Intre institutele de cercetare științifică, inginerie
tehnologică și proiectare
Puternic angajate pentru înfăp
tuirea exemplară a marilor sarcini
stabilite de Congresul al XII-lea
al Partidului Comunist Român, co
lectivele de specialiști din dome
niul cercetării științifice și proiec
tării au înscris realizări însemnate
in întrecerea socialistă desfășurată
pe primul semestru din acest an.
Prin conținutul major al angaja
mentelor asumate, care vădesc
orientarea tuturor cercetătorilor,
inginerilor și proiectanților către o
calitate nouă, superioară și o efi
ciență sporită, întrecerea se dove
dește și în acest an o veritabilă
forță de producție, care stimulează
într.-o largă măsură Inițiativa,
creativitatea și voința de autodepășire, hotărîrea de a aplica cu con
secvență in practică principiile
noului mecanism economico-financiar, întăririi autoconducerii mun
citorești, a autogestiunii și autofi
nanțării.
Pe baza rezultatelor obținute, în
concordanță cu punctajul gene
ral, stabilit potrivit indicatorilor
prevăzuți în criteriile de organizare
a întrecerii socialiste, la sfîrșitul se
mestrului I, pe primele trei locuri
se situează :

INSTITUTE DE CERCETARE
ȘTIINȚIFICĂ
Locul I : Institutul de cercetări
chimice — București, cu 2182,2
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 224,3 la sută. la'
volumul total al activității de cer
cetare științifică și dezvoltare tehnologică„pe bază de contracte de
cercetai1?; 81,4 la sută la valoarea
microproducției marfă, 10,8 la sută
Ia beneficii; au fost obținute în
semnate depășiri de plan la pro
ductivitatea muncii; au fost ela
borate și omologate 82 produse noi
și peste 460 de obiective de cerce

tare științifică și dezvoltare tehno
logică ce asigură reducerea consu
mului de materii prime, materiale,
combustibil și energie, precum și
economii prin înlocuirea importuri
lor de produse sau de licențe; a
sporit volumul de asistență tehni
că și științifică acordată unităților
beneficiare.
Locul II : Institutul de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru industria electrotehnică —
București.
Locul III : Institutul de cercetări
metalurgice.

INSTITUTE
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA,
INGINERIE TEHNOLOGICA
ȘI PROIECTARE

Locul I : Institutul de cercetare
științifică și inginerie tehnologică,
proiectări sectoare calde, cu 15 301,5
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu ; 11,4 la sută la
volumul total al activității de cer
cetare științifică, inginerie tehno
logică și proiectare pe bază de
contracte și cu 4 la sută la valoarea
microproducției marfă; s-au obți
nut importante depășiri de plan la
productivitatea muncii și la bene
ficii ; au fost elaborate și omolo
gate 38 produse noi și 25 noi teh
nologii, determinînd realizarea de
economii prin înlocuirea importu
rilor de produse sau licențe, redu
cerea consumurilor de materiale de
construcții și de energie față de
proiectele tip sau realizate ante
rior ; de asemenea, institutul a con
tribuit la reducerea importurilor
de utilaje și echipamente pe devi
ze libere.
Locul II ; Institutul de cercetări
și proiectare pentru industria ma
terialelor de construcții.
Locul III : Institutul de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru mașini-unelte și agregate.

INSTITUTE DE PROIECTARE
Locul I : Institutul de proiectări
metalurgice, cu 2 042 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5 la sută la volu
mul total al activității de proiecta
re, 9,9 la sută la productivitatea
muncii și 41,8 la sută la beneficii ;
au fost realizate 360 tehnologii de
fabricație și execuție de concepție
proprie, noi sau îmbunătățite, și a
crescut gradul de utilizare a pro
iectelor tip cu 1,8 la sută'; s-a ac
ționat pentru reducerea importuri
lor de utilaje și echipamente, a
consumurilor de materiale de con
strucții și energetice față de pro
iectele tip sau realizate anterior.
Locul II : Institutul de inginerie
tehnologică și proiectare pentru in
dustria chimică.
Locul III : Institutul de proiec
tări tehnologice pentru industria
ușoară.

INSTITUTE DE PROIECTARE CONSILII POPULARE
Locul I : Institutul de proiectare
județean Dolj, cu 1 092,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 12 la sută la vo
lumul total al activității de proiec
tare și la productivitatea muncii,
39,7 la sută la beneficii și 31,6 la
sută la punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții proiectate
în institut ; a crescut gradul de utilizare a proiectelor tip și a sporit
asistența tehnică și științifică acor
dată unităților beneficiare ; s-au
realizat peste plan un număr în
semnat de tehnologii de fabricație
și execuție de concepție proprie sau
Îmbunătățite ; prin proiectele sale,
institutul a . contribuit la diminua
rea importurilor de utilaje și echi
pamente și la reducerea consumu
rilor de materiale de construcție și
energetice.

Intre consiliile populare județene și al municipiului
București
Desfășurînd o amplă activitate
de mobilizare â colectivelor de
muncă și a cetățenilor pentru înde
plinirea planului în condițiile apli
cării principiilor autogestiunii economico-financiare și ale autofinan
țării unităților administrativ-teritoriale, consiliile populare județene
și al municipiului București au ob
ținut in semestrul I a.c. rezultate
bune în construcția de locuințe,
dezvoltarea industriei mici și a
prestărilor de servicii către popu
lație, realizarea și depășirea sarci
nilor la livrările de mărfuri pen
tru export, reducerea consumurilor

de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, precum și în
îndeplinirea sarcinilor social-culturale, buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților.
Pe baza rezultatelor obținute în
semestrul I 1982, pe locuri fruntașe
se situează următoarele consilii
populare :
— Locul I, Consiliul popular al
județului Bihor cu 5 760,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 31,2 la sută la
producția fizică industrială. 26 la
sută la construcția de locuințe. 26

la sută la livrările de mărfuri către
fondul pieței, 20,2 la sută la obiec
tivele de interes obștesc executate
prin contribuția bănească a locui
torilor, 2,7 la sută la prestările de
servicii către populație, precum și la
livrările de mărfuri pentru export;
consumurile normate de materii
prime, combustibili și energie au
fost reduse cu 10 la sută.
— Locul II, Consiliul popular al
municipiului București.
— Locul III, Consiliul popular al
județului Tulcea.
(Agerpres).
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„Ne place să trăim într-un oraș frumos și curat
— si de noi depinde ca așa să arate“

Forestierii maramureșeni sînt hotărîți să
recupereze cît mai repede masa lemnoasă
doborîtă de furtună, dar în această acțiune
este necesar un sprijin urgent din partea
forurilor de resort
împreună cu directorul
tehnic Filip Moisei, de la
întreprinderea
forestieră
de exploatare și transport
Baia Mare, ne-am aflat în
pădurea de fagi din Valea
Pascului, situată la o alti
tudine de circa 1 300 metri
în punctul de intîlnire a
Munților Gutîi și Țibleș,
din județul Maramureș, la
cîteva zile după furtuna
din noaptea din 27 spre 28
iunie a.c. Imaginea era de
neinchipuit :
trunchiuri
uriașe de fag, ca lumina
rea, unele avînd diametrul
apropiat de înălțimea unui
om, au fost doborîte la
pămînt pe mari suprafețe,
fie rupte la mijloc ca niș
te surcele, fie smulse din
rădăcină.
Timp de peste o lună de
zile aici a plouat în fiecare
zi; pămîntul e plin de apă,
iar tractoarele și oamenii
se afundă adine in noroi..
Fără a se lăsa copleșiți de
greutăți, forestierii mun
cesc cu dîrzenie pentru a
salva această imensă can
titate de masă lemnoasă
doborîtă de furtună. Dar
să-l ascultăm pe maistrul
forestier Teodor Resetac,
șeful sectorului de la
Strîmbu Băiuț, cel care
conduce acțiunea de recu
perare a lemnului de la
Valea Pascului :
— Furtuna a doborît aici
în cîteva minute peste
50 000 metri cubi de masă
lemnoasă. Ca atare, am
părăsit
parchetul unde
eram programați să ex
ploatăm anul acesta lem
nul și am venit aici cu în
tregul efectiv de 80 de oa
meni, trei tractoare și cinci
TAF-uri. Avem și 10 pe
rechi de cai. pe care îi fo
losim la evacuarea lemnu
lui mai mărunt. Am și ex
pediat spre unitățile de

Rezultatele întrecerii socialiste
pe primul semestru al anului

să fie repredate ocoalelor
silvice.
De bună seamă, regrupa
rea forțelor între sectoare
(de la Băița la Huța, de la
Leordina pe Vaser, de la
Groșii Țibleșului la Strîm
bu Băiuț, in total vreo
600 de oameni) presupune,
înainte de toate, asigura
rea unof spații de cazare.
Dar pină acum s-a făcut
prea puțin în această pri
vință. Este o acțiune care
nu mai poate fi amînată,
deoarece într-un semestru
trebuie să fie fasonat un
milion de metri cubi de
masă lemnoasă. Orice în
târziere poate genera pa
gube irecuperabile, pentru
că un buștean putred nu
mai poate fi folosit ca ma
terial pentru mobilă și nici
chiar ca lemn de foc de
calitate.
Din considerentul ma
jor al valorificării întregii
cantități de masă lemnoasă
doborîtă de furtună —
masă lemnoasă care consti
tuie o importantă resursă
materială ce nu trebuie
lăsată sub nici un motiv
să se degradeze — I.F.E.T.
Baia Mare trebuie să se
bucure de tot sprijinul fo
rurilor de resort. După
cum preciza directorul acestei întreprinderi. Petre
Tomoioagă, este nevoie
urgentă de cabluri pentru
tractoare, de un număr su
plimentar de 154 de ferăs
traie mecanice și acumula
toare, de anvelope, precum
și de asigurarea în avans
a dotărilor noi prevăzute
In lista de utilaje, pentru
care s-au făcut demersu
rile necesare. Ritmul de
lucru din pădure ar putea
fi considerabil grăbit dacă,
prin intervenția Ministe
rului Economiei Forestie

re și Materialelor de Con
strucții și a Ministerului
Transporturilor și Teleco
municațiilor, s-ar renunța,
în acest caz, la apli
carea măsurii de opri
re a livrării materia
lului lemnos pe calea fe
rată către beneficiari, din
cauza aglomerării centre
lor de sortare și preindustrializare din stațiile C.F.R.
S-a propus, de asemenea,
pentru evitarea aglomeră
rii mijloacelor de transport
pe calea ferată o redistri
buire a livrărilor de mate
rie primă lemnoasă către
unii beneficiari (combina
tele de la Blaj, Gherla și
Brăila), care au contracte
cu întreprinderi . forestiere
din Satu Mare, Bistrița și
Suceava, astfel ineît din
Maramureș să fie expedia
tă o cantitate suplimentară
de cherestea.
Cu conștiința răspun
derii muncitorești de a sal
va și aduce cît mai repede
în circuitul productiv această avuție de preț a
pădurilor, forestierii ma
ramureșeni sînt hotărîți să
facă tot ce depinde de ei
pentru ca cei un milion de
metri cubi de masă lem
noasă din fag, paltin, pin,
proveniți din doborîturi, să
fie strînși cît mai repede
și transformați în mobilă și
alte produse de valoare.
Dar, în același timp, ei au
nevoie de un sprijin ur
gent din partea forurilor
în drept, pentru că soarta
acestei mase lemnoase se
hotărăște acum, cînd se
pot executa drumuri, se
pot sorta și stoca buștenii
— și nu la iarnă, cînd ză
pada va acoperi totul în
pădure.

Gheorghe SUSA

corespondentul „Scînteii"

Miercuri, 21 iulie, Consiliul muni
cipal Buzău al Frontului Democrației
și Unității Socialiste a organizat, in
cadrul „Tribunei democrației11, o dez
batere pe marginea prevederilor din
proiectul Legii cu privire la obliga
țiile și răspunderile consiliilor popu
lare, unităților socialiste, ale cetățe
nilor, pentru buna gospodărire, între
ținere și curățenie a localităților ur
bane și rurale, păstrarea ordinii și
disciplinei publice. La dezbatere au
participat peste 500 de cetățeni, deputați, activiști de partid și de stat.
Nu a fost o dezbatere abstractă, ge
nerală, ci un schimb de păreri foarte
concret, practic, care a privit proiec
tul noii reglementări prin prisma
problemelor gospodărești imediate
ale Buzăului.
Este demn de a fi consemnat inte
resul manifestat de participanți pen
tru înfrumusețarea municipiului,
pentru eradicarea rapidă — încă îna
inte de intrarea în vigoare a noului
act normativ — a practicilor care
afectează funcționalitatea arterelor
de circulație și a altor utilități so
ciale. Cetățeanul Gheorghe Vasilescu, de exemplu, a subliniat în cuvîntul său că „este necesar ca toți
locuitorii cartierului -Mihai Viteazul»
să participe la lucrările de gospodări
re și înfrumusețare. Este posibil ca
și cartierul nostru să devină in acest
an o carte de vizită a Buzăului. Se
impune insă ca și constructorii să
readucă la. starea inițială traseul stră
bătut de rețeaua de termoficare, exe

cutată în această primăvară" — a în
cheiat vorbitorul. „De ce oare căile
de acces, parcajele pentru autoturis
me și spațiile de joacă pentru copii
din cartierul Dobrogeanu-Gherea au
rămas doar pe planșetele proiectanților?“, a întrebat cetățeanul Petre
Toma. Edilii și factorii responsabili
de la nivelul consiliului popular mu
nicipal Buzău au precizat că răspun
sul va fi dat operativ, prin fapte :
începînd de săptămîna viitoare, co
misia de sistematizare și constructo
rii de la I.J.C.M. vor rezolva definitiv
această problemă.
Alți participanți la „Tribuna demo
crației11, printre care Nicolae Poli, Au
rel Moldoveanu, Dumitru Andrei,
Constantin Barbu, remarcau faptul că
în municipiul Buzău se resimte ne
voia dezvoltării prestărilor de servi
cii pentru întreținerea locuințelor,
domeniu în cate priceperea și simțul
estetic nu se intilnesc întotdeauna in
chip fericit. Confirmînd cit de largă
este aria spiritului civic, alți cetă
țeni au criticat „sistemul" de parce
lare a minigrădinilor de legume din
jurul blocurilor cu plase din sîrmă
sudată, fier cornier, țeava pentru in
stalații și alte materiale care, așa
cum sublinia tovarășul Constantin
Barbu, de la I.J.C.M. Buzău, „sînt
sustrase de pe șantierele construcți
ilor de locuințe și, în plus, strică es
tetica străzilor și aleilor din cartier".
„Poate ar fi cazul — au susținut cei
care s-au raliat acestei opinii — ca
legiuitorul să înăsprească sancțiunile

prevăzute pentru asemenea situații, ca
și pentru distrugerea arborilor, a pe
luzelor de flori, pentru folosirea abu
zivă a mijloacelor de transport".
Participanții la dezbatere au sub
liniat cu satisfacție că și in noile re
glementări se pune un accent deose
bit pe participarea nemijlocită, di
rectă, a tuturor cetățenilor la asigu
rarea curățeniei și esteticii edilitare,
pe conduita civică a tuturor, pe înțe
legerea superioară a îndatoririlor ce
revin fiecăruia, în calitate de gospo
dar al localității. Totodată, 'ei au gă
sit de cuviință să propună corelarea
unora dintre prevederile proiectului
cu alte acte normative — respe tiv
cu cele care reglementează atribuții
le consiliilor oamenilor muncii, exe
cutarea lucrărilor exterioare la ha
lele industriale, reglementarea ordi
nii și disciplinei în unitățile socia
liste de stat etc. Bineînțeles, nu toate
propunerile au pretenția de a cores
punde criteriilor de „tehnică legisla
tivă", dar ele vor fi înaintate foru
rilor în drept.
Dată fiind importanța acestui pro
iect de lege, Consiliul municipal Bu
zău al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste a stabilit ca astfel de
„Tribune ale democrației" să fie or
ganizate în toate cartierele orașului,
astfel îneît toți cetățenii să poată lua
cunoștință și să participe la dezba
terea lui.

Stelian CHIPER

corespondentul

„Scînteii"

Prevederi care modelează spiritul civic
și deprinderi civilizate
Proiectul Legii cu privire Ia obli
gațiile și răspunderile consiliilor
populare, unităților socialiste și ale
cetățenilor pentru buna gospodărire,
întreținere și curățenie a localități
lor urbane și rurale, păstrarea ordi
nii și disciplinei publice conține, in
capitolele 3 și 4. o serie de prevederi
importante vizînd asigurarea unor
condiții optime pentru întreținerea
și păstrarea în mod corespunzător a
stării drumurilor și străzilor. Sînt
condiții de care depind direct și si
guranța, fluența circulației autovehi
culelor, celorlalte vehicule și, bineîn
țeles, a pietonilor.
Prin natura profesiei, am acumu
lat o experiență în numele căreia apreciez ca deosebit de binevenite acele prevederi menite să întărească
securitatea și desfășurarea normală a
circulației, cum sint : obligativitatea
organelor de conducere colectivă din
unitățile de resort de a mobiliza per
sonalul la curățirea utilajelor și ma
șinilor agricole, la ieșirea acestora pe
căile publice, la curățirea vehicule
lor la ieșirea de pe șantier, din sta

țiile de betoane sau din alte aseme
nea locuri, pentru a preveni murdă
rirea drumurilor publice cu praf și
noroi ; desfundarea canalelor pluvia
le și a celor pentru apă menajeră în
vederea evitării sau înlăturării inun
dațiilor ori formării apelor stagnan
te ; repararea și prevenirea degradă
rii părții carosabile a străzilor. Toa
te acestea conduc la sporirea sigu
ranței și securității circulației pe
drumurile publice, prin înlăturarea
unor cauze care conduc la produce
rea de grave accidente.
O deosebită importanță și semni
ficație are prevederea de la articolul
14 in care se stipulează obligativita
tea unităților de gospodărie comu
nală din subordinea consiliilor popu
lare și a altor unități de resort de a
executa lucrările de reparații la
străzi și alte drumuri publice in cel
mult 48 de ore. Consider însă că, dată
fiind importanța acestei prevederi,
consiliile populare, unitățile socialis
te de resort ar trebui să treacă de pe
acum la aplicarea eî. Atît în județul
nostru, cit și în altele, în urma lu
crărilor de reparații sau de executa

re a unor instalații subterane, au ră
mas pe arterele de circulație gropi,
șanțuri neastupate, neîmprejmuite,
nesemnalate cu indicatoare cores
punzătoare, nici măcar pe timp de
noapte. Asemenea să le zicem „ne
glijențe" sint cauza multor acciden
te. Și pot fi în continuare. Iată de ce
consider că nu trebuie să se aștepte
adoptarea legii pentru ca prevederile
din proiect să fie respectate și apli
cate.
La fel de binevenită, de oportună,
consider că este și prevederea de la
articolul 18, prin care comitetele de
cetățeni, cu sprijinul deputaților. sint
obligate să ia măsuri pentru mobili
zarea cetățenilor la curățirea trotua
relor, străzilor și aleilor, la îndepăr
tarea zăpezii și a gheții, la alte ase
menea lucrări simple, gospodărești
— în propriul lor interes. Autogospodărirea este un mod de viață care
trebuie să intre în firea tuturor.

Et. col. loan CEATAEUȘ
Inspectoratul miliției județului
Satu Mare
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Azi,
județul
Alba
Prezentul -

suprem argument
Nicolae HURBEAN
prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.
„Ce au însemnat anii socialismului pentru județul Alba
Soco
tesc că răspunsul ar trebui să cuprindă neapărat descoperirea și fruc
tificarea deplină a unei autentice vocații industriale și a unui uriaș
potențial de muncă și creație ale locuitorilor acestor meleaguri, ex
primate in ritmurile înalte ale dezvoltării județului, în multele și mo
dernele ctitorii industriale înălțate în toți acești ani, în înnoirea din
temelii a chipului așezărilor de aici. Intr-adevăr, pe această vatră de
istorie fierbinte și demnă, în anii socialismului s-au obținut mari reali
zări care au împlinit visurile cele mai înaripate ale înaintașilor, fiindcă
în acești ani, și cu deosebire în perioada de după Congresul al IX-lea al
partidului, luminată de gîndirea clarvăzătoare și activitatea clocotitoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au descătușat și aici mari energii
creatoare, s-au pus deplin în valoare spiritul de inițiativă, hărnicia
recunoscută și simțul gospodăresc ale oamenilor acestor locuri.
Filonul trainic al dezvoltării județului în toată această perioadă
l-au reprezentat investițiile ; numai în anii 1965-1982 ele au însumat
30 miliarde lei, ponderea acestora fiind orientată către crearea unei
industrii moderne, judicios repartizată pe întreg teritoriul județului.
Vechile centre industriale - Cugir, Ocna Mureș, Zlatna - s-au dezvol
tat și mai puternic ; noi centre - Blaj, Sebeș, Cimpeni, Baia de Arieș au fost chemate la viață industrială dinamică, în prezent făurindu-și
un destin industrial și străvechiul tîrg al Apusenilor, orașul Abrud.
Față de 1950, producția industrială a Albei a crescut de 37,6 ori,
iar producția anului 1938 se realizează în mai puțin de cinci zile. Alba
și-a redimensionat radical poziția și ponderea în economia națională.
Puternica dezvoltare economică a județului s-a răsfrînt favorabil
asupra vieții oamenilor. Față de 1950 numărul locurilor de muncă a
crescut cu 112 000, iar cei mai mulți dintre oamenii muncii pornesc
astăzi spre locul profesiilor din noile cartiere ale orașelor, căci în
această perioadă s-au înălțat peste 33 000 de apartamente. Tocmai
de aceea, locuitorii meleagurilor noastre, autori ai acestor mărețe
.împliniri, poartă în inimile lor cele mai alese sentimente de recunoș
tință și vie mulțumire tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul
nemijlocit și orientările practice, de mare valoare, în vederea dezvol
tării județului.
Alba, astăzi ? Un potențial economic tot mai ridicat, productivi
tate superioară, muncă de calitate. Economia județului a îndeplinit
înainte de termen planul pe șapte luni la export, angajîndu-se să li
vreze suplimentar beneficiarilor externi produse în valoare de aproape
300 milioane lei. Pe șase luni, planul producției marfă a fost înde
plinit în proporție de 101,3 la sută.
Pretutindeni in județ - responsabilă, comunistă, entuziastă anga
jare în muncă, istoria de glorie a acestor locuri devenind cu fiecare
zi tot mai bogată, mai împlinită. Alba - leagănul Unirii - este azi
însorit plai al civilizației socialiste.

După Congresul al IX-lea,

puternică ascensiune

Rodnic dialog de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu oamenii muncii
în anii de cînd se află în frun
tea partidului și a țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit de
aproape zece ori cu oamenii Albei,
dezbătînd problemele dezvoltării
județului, ctitorind unități econo
mice și edificii social-culturale, omagiind fapte și oameni de seamă
din trecutul acestor meleaguri. Ce
au însemnat pentru oamenii Albei
aceste întilniri ? Ne răspund cîțiva dintre participanții la ele.
...La X octombrie 1966, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a efectuat întîia
sa vizită de lucru, în calitate de
secretar general al partidului, pe
meleagurile Albei. Prezent între
miile de oameni care l-au Intimpinat atunci cu sentimente de aleasă prețuire, tovarășul Alexandru
Popa, muzeograf la Muzeul Uni
rii. spune că l-a impresionat pu
ternic marea dragoste pentru isto
rie a secretarului general al parti
dului nostru, cunoașterea profundă
și ințelegerea adîncă a semnifica
țiilor evenimentelor trecutului. „A
vizitat atunci, intre altele, Muzeul
Unirii, s-a oprit in semn de înalt
omagiu in fața obeliscului ridicat
in memoria conducătorilor-martiri
ai răscoalei din 1784, iar în cuvân
tarea ținută la marea adunare popu
lară de la Alba lulia a adus o vi
brantă cinstire înaintașilor. Apoi,
intr-o firească continuitate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat
de la Alba lulia spre Țebea, plan
tând, lingă istoricul gorun al lui
Horea și lingă locul in care este
înmormântat eroul nostru Avram
Iancu, un alt gorun, ca un simbol
al perenității idealurilor noastre de
dreptate și libertate.
De atunci, fiecare moment de
cinstire a evenimentelor marcante
ale istoriei noastre a fost onorat de prezența secretarului ge
neral al partidului. Așa a fost in
1968 — cînd aici, la Alba lulia, s-a
sărbătorit semicentenarul Unirii
celei Mari; așa în 1973, cînd, la
Blaj, s-au comemorat 125 de ani de
la revoluția pașoptistă ; așa in 1975,
cînd am cinstit două milenii de
existență a orașului Alba lulia și
375 de ani de la întîia unire poli
tică a țărilor române sub Mihai Vi
teazul. Consecvența acestor pildui
toare preocupări ale secretarului
general al partidului nostru izvorăș
te din convingerea sa că numai cunoscînd și ințelegind trecutul vom
ști să pregătim gloria și măreția
viitorului însuși. Este încă un mo
tiv pentru care noi, oamenii Albei,
il înconjurăm Și îl vom înconjura
mereu cu stimă și recunoștința
noastră fierbinte pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu".
Despre un alt asemenea motiv ne
vorbește tovarășul loan Muntean,
din Alba lulia : „Întâlnirea cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu in luna
mai 1970 a avut loc în împrejurări
grele; viiturile acelei primăveri
fără precedent în istoria județului
loviseră cu furie așezările, unitățile
economice, ogoarele județului. Mii
de persoane trebuiseră să-și pără
sească în grabă căminele sau își
pierduseră avutul
gospodăresc.
Secretarul general al partidului
nostru s-a aflat din primele mo
mente în mijlocul nostru. Atent,
hotărit, acționând cu luciditate.
Ne-a îmbărbătat spunindu-ne că
stihiile nu sint, nu pot fi mai tari

------ PARTIDUL

\
\

Partidul este visul de lumină
Iar țara, leagăn, dorul de pămint
O dragoste adîncă și deplină
Ne leagă strîns, de-aceea eu îl cînt.
Camelia ABABEI

\
\
\

muncitoare la Fabrica de covoare
din Alba lulia

Stejar înalt este partidul
Crescut din strămoșeasca glie
Innobilîndu-te cu lauri
Frumoasă țară — Românie I
Nicolae BOCAN
muncitor la întreprinderea metalurgică
din Aiud

\__
decît noi. că tot ceea a fost distrus
se va reface, că viața își va
relua curind cursul normal. Măr
turisesc că cuvintele sale ne-au
mers drept la inimă, iar soli
daritatea noastră, coeziunea în
tregului popor, despre care ne
vorbea conducătorul nostru încer
cat, s-au dovedit a fi acea forță care
a făcut ca rănile de atunci să se
vindece foarte repede. Cu bucurie,
cu recunoștință m-am gindit atunci
la adevărul spuselor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Și la fel ca
mine au simțit toți oamenii".
...14 septembrie 1972. O zi de
toamnă pe care Mircea Popa, di
rectorul de azi al întreprinderii
metalurgice Aiud. o asemuiește cu
o a doua ctitorire a acestei mari
unități industriale. De ce ? „Pentru
că atunci, in rodnicul dialog cu noi,
oamenii muncii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu ne-a cerut să cutezăm
mai mult, depistând și valorificând
însemnatele resurse de creștere a

producției de care dispune colecti
vul. Ne-a trasat sarcina dezvoltării
sectorului mecanic, creșterii meca
nizării și automatizării procesului
de producție, sporirii capacității de
producție a turnătoriei și oțelăriei.
astfel incit volumul producției să
depășească 1 miliard lei pe an. Tot
ceea ce s-a discutat atunci a. prins
viață , in scurt timp, iar astăzi vo
lumul producției, industriale a între
prinderii'noastre șe cifrează lal,f>.
miliarde lei".
Tot despre bucuria împlinirii ce
lor ce s-au hotărît cu prilejul altei
intilniri cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu ne vorbește și munci
toarea lulia Fițu din Baia de Arieș:
„îmi amintesc, de parcă s-ar fi ros
tit ieri, cele spuse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la entuziasta adunare populară de la Baia de Arieș din octombrie 1976. Vorbind
despre începerea lucrărilor la Com
binatul cuprifer Roșia-Poieni, tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea că

r-

(PANOU DE ONOARE

economică
• In anul 1980 producția industrială a județului era de
54 DE ORI MAI MARE decît în anul 1938 și de 34 DE ORI
MAI MARE decît în anul 1950; au apărut și s-au dezvoltat
ramuri industriale noi, precum extracția minereurilor neme
talifere, metalurgia feroasă, porțelan, sticlă, faianță, enerqie electrică ; astăzi produsele județului se exportă în circa
60 de țări.
• Agricultura județului, care dispunea în 1950 de 79
tractoare, 9 cultivatoare mecanice, 27 semănători mecanice,
beneficiază astăzi de 2 256 TRACTOARE, 533 CULTIVATOA
RE MECANICE ȘI 719 SEMĂNĂTORI MECANICE, cărora li
se adaugă sute de combine tractate sau autopropulsate și
alte mașini agricole ; astăzi, pe un tractor fizic revin 73
HECTARE FAȚĂ DE 196 HECTARE în 1965.
• În perioada 1950-1980 numărul personalului munci
tor a crescut cu circa o sută zece mii, adică de aproape
5 ORI. în aceeași perioadă, o creștere și mai accentuată
au cunoscut rîndurile clasei muncitoare, care au sporit de
aproape 7 ORI.

Hărnicia oamenilor Albei a fost răsplătită cu înalte ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. Prezentăm mai, jos citeva dintre acestea.

*

**

• „STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE
ROMANIA”, CLASA I
— Organizației județene de partid pentru
rezultate deosebite obținute în îndeplinirea
și depășirea planului național unic de dez
voltare economico-socială în anul 1980 și
in perioada 1976—1980 și ocuparea locu
lui I în întrecerea dintre organizațiile jude
țene de partid.
• TITLUL DE „EROU AL MUNCII SOCIA
LISTE" Șl MEDALIA „SECERA Șl CIO
CANUL"
- Cooperativei agricole de producție
Vințu de Jos.
• „ORDINUL MUNCII”, CLASA I
- întreprinderii mecanice Cugir (de două
ori).

- întreprinderii „Porțelanul" Alba lulia.
— Cooperativei agricole de producție
Vințu de Jos (de două ori).
- Cooperativei agricole de producție
Crăciunelu de Jos.
- Cooperativei agricole de producție
Mirăslău.
- întreprinderii agricole de stat Blaj.
- Comunei Ighiu (de trei ori).
- Comunei Vințu de Jos.
- Orașului Zlatna.
• ORDINUL „MERITUL AGRICOL”, CLA
SA I
— Cooperativei agricole de producție
Vințu de Jos.

*
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trebuie create in Țara Moților
2 500—3 000 noi locuri de muncă,
pentru ca importanta forță de mun
că feminină de aici să-și poată găsi
utilizare. Astăzi, deci la mai puțin
de șase ani, ființează deja în zonă
o 'întreprindere de confecții la Baia
de Arieș, o filatură de bumbac la
Abrud, o întreprindere de tricotaje
la Cimpeni. Toate acestea, ca și
dezvoltarea puternică a capacită
ților industriale existente au fă
cut ca. în zonă numărul locu
rilor de muncă nou create in

ultimii ani să se ridice la aproa
pe 3 000. Iar aceasta înseamnă
că aceste familii moțești obțin veni
turi mai mari, trăiesc mai bine. Încă
o dată s-a dovedit că tovarășului
Nicolae Ceaușescu îi sint aproape
de inimă vrerile, nevoile, cerințele
noastre. Și-mi mai amintesc că tot
atunci spunea tovarășul Nicolae
Ceaușescu că și in Țara Moților vom
înălța așezări mândre și frumoase.
Orașele de care se vorbea atunci
au prins deja viață, prin construi
rea a. sute de apartamente la Abrud,
a altor sute de apartamente și de
case noi la Cimpeni și Baia de
Arieș".
Citeva gînduri dind expresie
aceleiași realități : întîlnirile tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu oa
menii Albei s-au întipărit adine in
conștiințe. Pentru că au însemnat
punctul de plecare al unor noi în
făptuiri, al unor remarcabile zidiri
socialiste; Și. la fel de important,
pentru ca au dat oamenilor acestor
meleaguri sentimentul ferm că ei
sint participanți activi Ia clădirea
propriului prezent, la marele efort
al țării de a urca pe făgașul istoriei
alte și alte trepte spre progres, ci
vilizație și bunăstare.

Schimbări fundamentale
în viața oamenilor
• Chipul localităților județului s-a înnoit și înfrumusețat
In perioada 1950-1981 S-AU CONSTRUIT 33 238 APARTA
MENTE din fondurile statului și din fondurile populației
cu sprijinul statului; s-au construit sau mărit 46 213 CASE;
și în acest domeniu ultimii 17 ani se dovedesc a fi cei mai
rodnici, construindu-se 27 439 DE APARTAMENTE, dîndu-se,
de asemenea, în folosință 5 691 LOCURI ÎN CĂMINE DE
NEFAMILIȘTI, 1 745 LOCURI IN CREȘE și 10 850 ÎN GRĂ
DINIȚE.
• A crescut în ritmuri înalte ponderea populației urbane,
care reprezintă, în 1982, 49 LA SUTĂ DIN POPULAȚIA JU
DEȚULUI, față de numai 12 la sută în 1948. Semnificativ
este în acest sens exemplul orașului Alba lulia, care număra
in 1965 circa 20 000 locuitori. Astăzi, populația orașului se
cifrează la peste 55 000 LOCUITORI, din care 30 000 trăiesc
în noile cartiere.
• Vinzările de mărfuri către populație au crescut în 1981
de 16,6 ori față de anul 1950.
• În perioada 1960-1980 a sporit cu peste 55 la sută
numărul paturilor de asistență sanitară, iar al medicilor aproape s-a dublat; s-au construit mari edificii spitalicești.
In perioada 1965-1982 s-a triplat numărul locurilor în
grădinițe și s-a extins de 14 ori capacitatea de cuprindere
a creșelor.
• O remarcabilă dezvoltare a cunoscut baza tehnicomaterială a învățămîntului și culturii. Numai în ultimii 17
ani s-au dat in folosință 39 CĂMINE CULTURALE, 6 CI
NEMATOGRAFE, o casă de cultură a sindicatelor, 4 clu
buri ale tineretului. La actuala ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României" participă 1 950 DE FORMAȚII
Șl PESTE 26 000 DE ARTIȘTI AMATORI.

Cincinalul actual - o nouă
treaptă spre progres
și bunăstare

Șantierul Combinatului minier Roșia-Poieni
Nicolae DRAGOTU. secre
tarul comitetului de partid de
la Combinatul minier al cupru
lui Roșia-Poieni : Pentru noi,
constructorii de pe platfor
ma Combinatului minier al
cuprului Roșia-Poieni, cea mai
mare investiție a județului din

actualul cincinal, anul 1982 are
o importanță deosebită. Ne
aflăm in pragul primului exa
men — intrarea in producție a
uzinei pilot de preparare, cu o
capacitate de 1 000 tone mine
reu pe zi. Să precizăm : acest
debut este devansat cu 15 luni.
Deci încă un imbold pentru o

exemplară mobilizare a forțe
lor spre a da economiei na
ționale cupru de Ia RoșiaPoieni. Muțind munții din loc,
dind o nouă dimensiune mi
neritului în Apuseni, făurim
un larg perimetru al muncii
și, deopotrivă, al civilizației
socialiste.

Barajul Oașa al hidrocentralei Gilceag
Victor DRAȘOVEAN, secre
tarul comitetului de partid de
la grupul de șantiere hidro
energetice Sebeș - Alba : De
aproape zece ani Valea Sebe
șului a devenit locul unei
ample bătălii constructive la
finele căreia salba de hidro
centrale a țării va spori cu încă

patru, cu o putere instalată de
346 MW. Din aprilie 1980, cea
dinții, hidrocentrala de la Gil
ceag, furnizează deja energie
electrică sistemului energetic
național. în acest moment,
constructorii sînt angajați la
executarea barajului Tău și a
galeriei principale de aducțiu-

ne Tău — Șugag pentru hidro
centrala de la Șugag, la realizareg galeriei de fugă de la hi
drocentrala Săsciori. în frun
tea celor 2 600 de oameni, bri
găzile de muncă și viață comu
nistă conduse de loan Ciotloș,
loan Andreoaie și Alexandru
Nădejde.

• In 1985 se va realiza o producție industrială în valoare
de 22,4 MILIARDE LEI. Sporul prevăzut să fie obținut în acest
cincinal este egal cu întreaga producție industrială a jude
țului din anul 1974.
• în acest cincinal se realizează un bogat program de
investiții în valoare de 17 MILIARDE LEI, reprezentînd mai
mult de jumătate din totalul investițiilor din perioada
1950-1980.
@ Se prevede construirea și darea în folosință a aproape
14 000 APARTAMENTE în orașele și centrele muncitorești
din județ.
• Se află în construcție SPITALE CU 250 DE PATURI și
policlinică în orașele Ocna Mureș, Blaj și Cîmpeni.
® Volumul desfacerilor de mărfuri va crește cu UN MI
LIARD DE LEI.
Paginâ realizată de ȘTEFAN DINICĂ șl SILVIU ACH1M
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Creatorul - în consonanta
cu spiritul epocii sale

IDIVERS

Muzica are un specific mai aparte,
incit nu o dată s-au făcut speculații,
potrivit cărora lumea Euterpei ar
fi o „artă abstractă, un joc so
nor și nimic mai mult“. Muzica de
fapt sugerează idei. Claude Debussy
susținea că acolo unde cuvîntul nu
mai are putere începe muzica... Po
porul nostru rezolvă problema mult
mai simplu, împărțind muzica in
cîntec și în dans, în cîntec vesel sau
trist, iar în acest fel, mai ales în
clasicismul nostru — folclorul româ
nesc — este infirmată semnificația
aserțiunii în virtutea căreia muzica
este un „joc sonor și nimic mai
mult". Umanismul muzicii — ne re
ferim la marea muzică — are un rol
hotărîtor în ceea ce privește genera
rea unei puternice forțe emoționale,
între muzică și text a fost, este și
va fi o tainică și trainică fuziune.
Parafrazind pe poetul Nichita Stănescu am spune că muzica și litera
tura s-au născut împreună și s-au
despărțit ca să se reîntîlnească. în
acest sens cu toții putem vorbi cu o
legitimă mîndrie și satisfacție de
muzică cu program. A fost o perioa
dă cînd titlul dat unei piese muzi
cale era hotărîtor, uitîndu-se sau ne
giijîndu-se legătura dintre titlu și
discursul sonor propriu-zis. A fost o
greșeală ! Dar tot greșeală este a so
coti titlul unei piese un fapt auxi
liar. Să nu uităm că ne adresăm
publicului, prin intermediul interpreților. Or, primul contact cu publicul
îl constituie titlul piesei. Oare ne
poate fi indiferent acest titlu ? Oare
nu are nici o legătură titlul cu este
tica creatorului ? într-o anumită so
cietate, tematica abordată joacă un
rol secundar. Și în acest context se
conturează acea superficială autono
mie a esteticului. în România con
temporană, muzica — asemenea ar
tei, literaturii, culturii în gene
ral — are menirea de a educa
publicul, de a-1 impresiona puternic,
de a-1 înălța sufletește. Iar sub acest
raport, autenticul creator relevă mă
iestrie, o adîncă ancorare în spiri
tualitatea unui popor, în spirituali
tatea epocii în care viețuiește, tăl
măcind cu originalitate — cu precă
dere — temele majore, singurele care
sînt sortite să fie veșnice. Or, în acest climat sufletesc, intr-adevăr ele
vat, climatul artistic și moral in care
creează compozitorul României zile
lor noastre,- titluri de tipul „Prelu
dii noi pentru un dine" sau „Jocul
simțurilor — muzică pentru o pe
reche de ochi, de urechi, un nas și
o gură"... nu sînt cele care ne vor
cuprinde emoționant sufletele, iar
muzica respectivă nu poate fi decît
un eventual divertisment. împreună
cu muzicologii Vasile Donose și Iosif
Sava și cu regretatul compozitor Mi
hai Moldovan am prezentat în ca
drul Radioteleviziunii noastre pri
mele opusuri de teatru instrumental
românesc. Sincer să fiu, genul mă atrage. Dar în majoritatea cazurilor
între muzica respectivă — inspirată
— și aspectul scenic s-a generat o
supărătoare disonanță. Nu voi putea
niciodată adera la un text de tipul :
„Am spart un stradivarius"... „Te fe
licit... ești un băiat de comitet" !
sau. iertați-mi ..limitele academice",.
dar nu pot accepta nici tipul de „ac
țiune"... muzicală în care un violist
aruncă o partitură de Bach in public,
iar intrebindu-1 ce semnificație are
gestul respectiv, acesta îmi răspunde
cu un calm imperturbabil : „este un
gest magic" ! Și aș mai putea da și
alte exemple.
Dar nu în aceasta vom putea des
luși sensurile adinei ale inovației. Și
fiindcă vorbim de inovație se cuvi
ne a preciza cîteva lucruri. După
„criza wagneriană", compozitorii au

Expoziția

din pădure

In preajma cabanei „Usturoi"
de lingă Baia Mare, sculptorul
Anton Krupițer și-a deschis o
expoziție permanentă in aer li
ber, chiar in mijlocul pădurii.
Lucrările sale, cioplite in trunIchiuri de copaci, poartă numele
. lui Pintea, Tudor Vladimirescu,
Gheorghe Doja, precum și ale
Iunor personaje sau denumiri
inspirate din folclorul local :
„Regina nopții", „Noaptea mireIsei", „Pădurea are urechi și
timpul are ochi", „Voievozii pă
durii" și altele. In imaginea ală
turată prezentăm una din cele
120 de sculpturi realizate de ar
tistul plastic băimărean.

I

„Mocănifa"cofetărie

De cităva vreme, familiarul
tren forestier, tras de cunoscuta
„Mocăniță", care a alergat /de
cenii de-a rîndul pe calea ferată
Alba lulia. — Zlatna a ieșit la...
pensie. Cu alte cuvinte, a dat
cale liberă trenului mare. Edilii
din Zlatna au avut insă ideea
ingenioasă de a nu lăsa trenul
mic — după atîta umblet — pe
linie moartă. O garnitură com
pusă din locomotivă și două va
goane a fost adusă in centrul
orașului, lingă o școală generală,
și transformată in cofetărie
pentru cei mici. Aceiași edili
au mai adus aici, pentru a
întregi ambianța, o pompă ve
che de alimentare cu apă și un
semnalizator. Bucuroși pentru
darul oferit, cu prilejul inaugu
rării „mocăniței“-cofetărie, cei
mici au prezentat un program
artistic, din timpul căruia a fost
surprinsă imaginea de mai. sus.
Fiind înconjurată cu atîta aten
ție și voie bună, „mocăniță"
parcă întinerește...

La multi ani,

PROGRAMUL 1

8,00
’ 8.40
9,00
9,30
10,00
11,45
13,00

17.40
18.40
19,00
19,25

|

Televacanța școlară
Omul și sănătatea
De strajă patriei
Bucuriile muzicii
Viața satului
Lumea copiilor
Album duminical H Telex ■ Ti
mor șl muzică, versuri,
desene
animate, reportaje, documentare,
faptul divers, secvențe comice din
filme, muzică ușoară ; informații
culturâl-artistice ; Telesport
Teatru in serial : „Mușatlnit"
Micul ecran pentru .cei mici
Telejurnal
Călătorie
prin țara mea.
Porțl
spre Dunăre (I). Ciclu de reporta
je dedicat marii noastre sărbători
naționale. Arc peste timp,. 23 Au
gust 1944—1982. „Drumul soarelui"

inovat In două direcții : prima, pe
linia atonalismului și a pulverizării
melodiei, atingînd punctul culminant
în școala lui Arnold Schonberg.
Școala a fost apoi continuată de Stock
hausen, Nono, Boulez și alții... și
iată că ajungem la ceea ce numim
de obicei expresionism și postexpresionism in muzică. Am fi nedrepți
dacă am nega indiscutabilele merite
ale acestor mult dotați creatori cu
flacără de geniu. Ar fi și nesincer
din partea semnatarului acestor rinduri socotit atit de presa din țară,
cit și de aceea de peste hotare „pri
mul dodecafonist român"! Nu-mi re
neg lucrările, deoarece dodecafonismul meu a avut un colorit autohton,
după cum impresionismul cultivat
de Mihail Jora sau Marțian Negrea
a fost un impresionism românesc.
M-am separat însă de expresioniști
și de dodecafoniști deoarece mă su
păra monocromia lor estetică, aso
ciată romantismului disperat, angoa
sei, spiritului dizolvant. După păre
rea mea, în vestul Europei, spiritul
decadent al artei se leagă sau „cintă“ „destrămarea umanismului". Or,

Opinii de Doru POPOVIC!
un popor de un clasicism structural
ca al nostru nu poate vibra in armo
nie cu un asemenea pesimism exa
gerat. Cită înțelepciune in cuvintele
lui Constantin Noica :
„Cei care au plecat de la gravita
tea ființei și conceptul ei închis au
ajuns la neant și absurd, ca in cîte
va orientări contemporane din Apus.
Frageda fire a ființei, in schimb, nu
dă sentimentul fragilității ei, cit pe
cel al prezenței ei universale, chiar
dacă la niveluri și intensități diferi
te. încercăm astfel să vorbim des
pre un sentiment românesc mai deo
sebit al ființei, așa cum s-a putut
spune că sufletul germanic are un
sentiment deosebit al devenirii, cel
rus unul deosebit al spațiului și cel
american un sentiment deosebit al
eficienței.
La fel cum Eminescu spunea des
pre limba noastră : -a ieșit limba aceasta din învăluirile trecutului», am
putea spune și despre ideea româ
nească de ființă că iese astăzi din
învăluirile trecutului și ale limbii
însăși".
Cea de-a doua direcție, în care
s-au înscris cei mai mulți compozi
tori inovatori, este indestructibil asociată operelor marilor școli națio
nale, cristalizate în cea de-a doua
parte a secolului trecut și în agita
tul nostru veac. Este firesc să spu
nem că aici există o mai mare conti
nuitate și mai ales o policromie de
nuanțe. Compozitorii școlilor națio
nale, in marea lor majoritate, relevă
stiluri unitare și evoluții impre
sionante. Muzica lor spune un nu...
tăgadei... și un entuziast da... bucu
riei de a trăi! Nu întîmplător Schon
berg ajunge la o virstă înaintată să
spună că se mai poate scrie multă
muzică bună în „Do major", umanizindu-se. Nu întîmplător cea mai re
prezentativă perioadă a lui Stra
vinsky este cea folclorică — „perioa
da rusă" — și nu cea neoclasică, de
proveniență vest-europeană sau neododecafonică. Iar m această privință
îmi permit să fac o paralelă între
Stravinsky și Enescu.
Enescu a inovat — sincer vorbind
— în domeniul gamelor și al ■ritmu
rilor, precum și al îmbinărilor tim
brale, iar în acest sens studiile res
pective vorbesc de la sine. Este in
teresantă incantația, sa, asociată

19.45 Cîntarea României
20.40 Film artistic : „Părinți... adoptați".
Premieră
pe țară. Producție
a
studiourilor Italiene. In distri
buție :
Virna
Lisi, Max von
Sydow, Ronnie Valente. Regia :
Stefano Rolla
22.20 Telejurnal
22,30 Studioul muzicii ușoare

PROGRAMUL 3

13,00
14.25
13,00
15.20

16,35
19,00
17,00
19.25
19,55
21.20
21.40
22.20
22,30

Concert de prins
Clubul tineretului
Recital Maria Ciobanu
Teatru TV : „Cine vine ia gară ?“
Scenariu TV de Dan
Tărchilă
după nuvela „Peron" de D.R. Po
pescu. Regia artistică : Silviu Jicman
•
Desene animate
Telejurnal
Serata muzicală TV
Telerama
Serata muzicală TV — continuare
Balada griului. Reportaj
Studioul de balet contemporan
Telejurnal
Jaz în nocturnă

ritmului liber de parlando — ruba
to, ritmul doinelor românești. în le
gătură cu libretul operei sale relie
fez finalul, înseninarea olimpiană a
lui Oedip. identificată sensului înțe
lept al cuvintelor : „fericit cel curat
la suflet, cu el este pacea"... Și in
acest fel, așa cum am mai arătat.
Enescu — ca și Oedip — iși încheie
viața în plină lumină, pledînd pentrul salvarea și nu pentru nimicirea
ființei umane. Katharsisul este
aristotelic — deci el reiese din lupta
eroului împotriva destinului funest.
Și chiar dacă Oedip este un învins
fizic, el simbolizează pe învingăto
rul moral, sub aspectul spiritului. La
Stravinsky muzica, de un neoclasi
cism abstract, in consonanță cu ex
presia pietrificată a limbii latine, evidențiază un crop strivit de destin.
Katharsisul este platonician — cu
acea „eliberare prin moarte". Dar
în acest caz se „eliberează" eroul,
nu și publicul.
Nu putem accepta, consider, nici o
teorie tare ar acredita existența a
două estetici, precum și a două cul
turi. Unitatea unei culturi milenare
cum este cea a românilor a presu
pus o singură concepție despre artă,
una profund umanistă, fără a exclu
de prin aceasta o indiscutabilă va
rietate de stiluri și de temperamente
creatoare. Lucrările care nu se în
scriu în fluviul spiritualității româ
nești nu pot să aibă același statut în
ceea ce privește difuzarea cu capodo
perele noastre. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu spunea foarte limpede :
„Diversitatea de stiluri, de maniere
artistice nu trebuie confundată nici
odată cu atitudinea de îngăduință
față de concepții sau mentalități
străine idealurilor societății noastre
socialiste. Avem nevoie de poezie, de
muzică, de lucrări plastice care să
redea realitatea, viața, să imortali
zeze munca și creația eroică a po
porului nostru".
Iată de ce mă consider solidar
cu acele idei care pledează pentru
reîntoarcerea spre melodie, pentru
noul romantism, pentru noua tonali
tate. Dealtfel, in toate festivalurile
de muzică de avangardă această op
tică triumfă. Greșesc grav, consider,
acei critici muzicali care socotesc ac
tuală avangarda atonaiă și atematică
și induc în eroare publicul, neținind
seama că pînă și Schonberg, Stock
hausen, Nono și mulți alții și-au pă
răsit- vechiul stil. Despre criza dodecafonismului au vorbit mulți ar
tiști occidentali — ne referim mai
ales la compozitorul grec Xenakis.
Ce deducem din toate acestea ? Că
orientările în muzică sint logic re
zultatul unor opțiuni politice și es
tetice. în acest spirit ne gîndim la
sensul sublim al unui citat dintr-un
eseu al Iui George Călinescu, care
este foarte critic la adresa lui Ar
nold' Schiinberg și. deși la apariția
lui îl priveam cu rezerve, azi reali
zez din plin adincimea lui : „Pe
mine mă interesează ce exprimă din
sfera omenescului o compoziție, iar
nu dacă compozitorul a fost consec
vent în anarhie, evitind orice cădere
intr-un oricît de efemer sistem to
nal. Cînd spunînd cuiva : «te iu
besc !» ni se răspunde : «șapte», am
înțeles că universul a început să se
desfacă. A studia atent unele posi
bilități de lărgire a limbajului muzi
cal e un lucru foarte firesc, nimeni
nu va relua întocmai metodele de
compoziție circulară ale unui Bach
ori Beethoven, însă în materia asta
prefer să stau de vorbă nu cu ama
torii de manifeste, ci cu un creator
care spune ceva cu adevărat nou și
pe care sînt sigur a-l găsi mai curind în lumea viguroasă și entuzias
tă de construcție a socialismului!"

LUNI 26 IULIE
PROGRAMUL 1
14,45
14.50
15,10
20,00
20,20

20.40
31,00

21.50
22,00

Telex
Repere liberiene
Emisiune în limba maghiară
Telejurnal
Cincinal ’81—*85. Resurse, prio
rități, direcții de acțiune. Progra
mul creșterii producției de petrol
Cadran mondial
Roman foileton : „Fiicele docto
rului". Producție a
studiourilor
americane. Ecranizare după ro
manul scriitoarei Louisa May Alcott. Episodul 1.
Telejurnal
Melodii Îndrăgite .

PROGRAMUL 2

Cenacluri ale tineretului
Melodii populare
La început de săptămlnă
Telejurnal
Seară de muzică de cameră
Moștenire pentru viitor.
Camil
Petrescu
21,50 Telejurnal
22,00 Pagini, muzicale de mare
popu
laritate. Mozart

15,00
15.30
16,00
20,00
20,20
21,15

La Roman

Un nou și modern
spital
Zestrea rețelei sanitare a
județului Neamț s-a îmbogățit
cu un important edificiu —
noul spital din Roman, o re
marcabilă realizare arhitecto
nică și funcțională. Clădirea,
adevărată podoabă a urbei mol
dovene, are toate atributele
unui modern lăcaș de sănătate.
Cu o capacitate de 705 paturi, o
dotare tehnică de înalt nivel și
personal medical corespunzător,
acest spital acordă asistența ne
cesară — tratament și spitali
zare — atit locuitorilor din mu
nicipiul Roman, cit și celor din
comunele situate in întreaga
zonă sud-estică ,a județului
Neamț. (Constantin Blagovici).
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ALIMENTAȚIA CORECTĂ ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE
conținute (proteine, lecitine, uleiuri,
zahăr, margarina etc) să țină loc
de mic dejun ori de gustare intre
mese. în locul pi inilor mari,
care se coc mai greu și, de aceea, după 1—2 zile mucegăiesc,
este necesar să se ofere 4—5 sorti
mente diversificate ca gramaj (de
CARE SÎNT CRITERIILE ȘTIINȚIFICE CE STAU LA BAZA UNEI ALI
200—300 g), pentru ca fiecare să
MENTAȚII CORECTE ? CE PROPUN SPECIALIȘTII, NUTRITIONIȘTII PEN
consume cît are nevoie, nu exage
TRU PRELUNGIREA VIEȚII, A SĂNĂTĂȚII ?
rat și fără a arunca din plinea
La aceste întrebări ne răspund : prof. dr. Gheorghe BÂCANU, șeful
cumpărată. Aceste sortimente să
Clinicii de nutriție și boli metabolice - Timișoara, conf. dr. Constantin
satisfacă cerințele și in func
DUMITRESCU, de la Clinica de nutriție și boli metabolice din București,
ție de mese (micul dejun, gustarea,
conf. dr. Benedict GHEORGHESCU, de la Clinica de gastroenterologie prinzul, masa de seară) ; sortimen
tele mai mici, fiind mai bine prelu
a Spitalului Fundeni, dr. Mioara MINCU, medic primar, director al
crate termic, mai bine rumenite și
Spitalului „Dr. I. Cantacuzino".
avind miezul copt mai bine, sînt nu
Prof. dr. GHEORGHE BACANU : această bază materială să fie folo numai atrăgătoare și gustoase, dar
Alimentația rațională trebuie sa sită in modul cel mai judicios, în și mai indicate pentru sănătate,
fie organizată pe baze științifice, in interesul sănătății. Ce aș propune deoarece coaja conține elemente
care o fac mai ușor de digerat.
măsură să asigure, atit cantitativ, în acest sens ?
Vedem adesea dimineața că cei
în primul rind, este necesară îm
cît și calitativ, alimentele organis
mului în raport ch vîrsta, cu ac bunătățirea activității în domeniul grăbiți să nu întîrzie cumpără în
fugă
o piine întreagă și salam și.
tivitatea fizică desfășurată etc. Este, organizării alimentației raționale
totodată, unul din factorii impor prin creșterea competenței tuturor pentru că le au, consumă mai mult
decît ar avea de fapt nevoie, iar
tanți care permite desfășurarea pro celor care lucrează in acest dome
ceselor metabolice de fiecare clipă niu, începînd cu cei care planifică plinea care rămîne se aruncă. Un
produs de panificație atrăgător, în
ale organismului, dezvoltarea copi produsele alimentare pină la perso
lului și a adolescentului, activita nalul care se ocupă de prepararea gramajele necesare unei gustări, ori
tea fizică și psihică, menținerea u- lor, respectiv, cei care alcătuiesc chiar unele gustări gata pregătite
sint, în mod cert, mai indicate, mai
nei greutăți normale, a unei capa
economice, ele dîndu-ne posibili
cități de muncă dintre cele mai
tatea să ne hrănim mai bine și fără
bune, care, în sfîrșit, asigură
a face risipă. Este o problem
o viață- îndelungată și activă.
de educație sanitară, dar și de or-/
Cantitatea de alimente necesară se
ganizare mai bună a unor sectoare'
calculează în calorii, iar calitatea
din alimentația publică. Diversifi
alimentației constă din participarea
carea
produselor să țină seama și
în proporții bine stabilite, pe cri
de starea de sănătate a populației
terii științifice, a elementelor nutri
produsele din făină aibă sînt indi
tive, care sînt : glucidele (hidrații
cate celor cu organism mai sensibil,
de carbon sau zaharurile), lipidele
suferinzi cu colite cronice, ulcer etc.
(grăsimile), proteinele, vitaminele,
Iar pentru cei sănătoși, copii și
sărurile minerale și apa.
meniul
(din
păcate,
de
multe
ori.
Conf. dr. CONSTANTIN DUMI numai administratorul și bucătarul, chiar vîrstnici, produse din făină cu
conținut ridicat de tărîțe, foarte să
TRESCU : Cred că este bine să
și medicul). Printr-o colaborare nătoase prin aportul bogat de vi
precizăm că limitele fiziologice ale nu
mai
strînsă
între
acești
factori
și
tamine.
organismului, in ceea ce privește
personalul medico-sanitar s-ar pu
Conf. dr. BENEDICT GHEOR
alimentația, sînt stabilite pe baze tea
ameliora
mult
alimentația
în
științifice de specialiști în întreaga ceea ce privește criteriile științifice GHESCU : în ultimele două dece
nii
se constată o mutație în ce pri
lume. Alimentele necesare, expri care trebuie să stea Ia baza aces
vește frecvența mai mare a bolilor
mate în calorii, diferă în funcție de teia, echilibrul dintre diferitele
digestive — aflate pe locurile
zona geografică, respectiv de climă, componente, diversificate pentru că
3—4 în ce privește morbidita
de vîrstă, de activitatea depusă etc. mine, creșe, cantine, cantine-restea. Aceasta a fast și una din
Potrivit acestor date, unui om care taurant, restaurante etc. La rîndul
concluziile Congresului național de
stă în pat îi sînt necesare nu mai
lui,
personalul
medico-sanitar
ar
gastroenterologie. Ia care partici
mult de 25 calorii pe 1 kg/corp pe
trebui ca, în cadrul învățămintului,
pant din toată țara au prezentat
zi (calculat la greutatea ideală), în
să iși însușească mai multe cunoș
date Interesante in legătură cu si
timp ce un om cu o activitate se tințe
despre alimentația rațională și
tuația acestor boli în diferite jude
dentară, de birou, poate consuma 30 pe care
să le transpună în practică.
țe și măsurile de prevenire nece
calorii/kg/corp, cel cu o muncă cu
Există
deci
în
această
privință
încă
efort fizic mediu 35—40 calorii/kg/ multe de făcut. Totodată, este deo sare. între acestea, alimentația de
ține rolul principal. In ultimii ani
corp, iar pentru o muncă grea în
sebit de important ca întreaga
se constată o impresionantă creș
tre 40—45, urmînd ca numai pentru populație
să
beneficieze
de
mai
tere a cazurilor de cancer la in
eforturile fizice maxime și de du multe informații asupra modului
testin, una din cauze fiind dez
rată să se consume ceva peste 50 corect de alimentație. Ar fi bine
echilibrul din alimentația zilnică,
calorii/kg/corp. Dar chiar și aceste ca, printre altele, să se știe că a
lipsa legumelor și fructelor, care
recomandări pot să difere de la fe
bine nu înseamnă a abu
conțin fibre vegetale absolut indis
meie la bărbat și în funcție de mînca
za.
Să
nu
se
uite
dictonul
că
de
virstă ; un copil are, de exemplu, fapt „mincăm ca să trăim și nu z pensabile unei digestii bune și
tranzitului intestinal normal. Ten
alte necesități calorice decît un bădința de a se consuma un singur
trin, iar o femeie însărcinată ori trăim ca să mincăm".
Elaborarea — pe baza hotărîrii tip de aliment, fie el numai carne,
care alăptează are cerințe mai mari
Comitetului Politic Executiv al
numai lactate ori numai pîine și
în comparație cu celelalte femei. în
făinoase, duce cu timpul la dezechi
momentul în care aceste necesități C.C. al P.C.R. — a Programului de
alimentație
științifică
a
populației
libre fiziologice, la tulburări și apoi
calorice sint depășite apare un
la boli digestive mai severe. Și
surplus în greutatea corporală și, reflectă importanța socio-economică
a
problemei
și,
totodată,
atenția
unele
obiceiuri alimentare greșite,
evident, treptat se instalează obezi
acordată ameliorării continue a ac ca abuzul de prăjeli, de afumături,
tatea cu toate consecințele ei : boli
tivității în sectoarele respective de
de alcool etc., se află la originea
care duc la o sănătate șubredă, la
activitate, din domeniul sănătății, bolilor digestive, majoritatea din
scurtarea vieții.Nu este greu de
industriei alimentare, educației și ele fiind mai ușor de prevenit decît
observat că în cabinetele medi
culturii etc.
de tratat.
cale și spitale cei mal mulți din cei
Cred că nouă, medicilor, indife
care se adresează medicilor au o
Dr. MIOARA MINCU : La for
rent de specialitatea pe care o
greutate corporală mai mare decît marea unor deprinderi sănă
avem, ne revine sarcina de a par
este indicat pentru a te menține toase trebuie să concure mai mulți
sănătos. Adesea medicii sînt nevoiți
factori. Mă voi referi la un singur ticipa mai intens la activitatea de
educație sanitară, de a nu pierde
ca, înainte de a prescrie un medi aspect : consumul de pîine în limi
cament, să recomande reducerea te normale, ale cerințelor fiziologi nici un prilej pentru a atrage aten
substanțială a greutății corporale.
ce cunoscute pe baze științifice. ția asupra unor obiceiuri alimen
Prof. dr. GHEORGHE BACANU : Pentru aceasta, întreprinderile de tare greșite, care nu fac decît să
Condițiile socio-economice ale țării panificație, cu sprijinul nutriționiș- scurteze viața sau să umbrească
cei mai frumoși ani ai omului.
noastre permit asigurarea unei baze tilor, ar trebui să ofere produse di
materiale bune pentru o alimenta
versificate, de gramaj mic (de
Anchetă realizată du
ție echilibrată, rațională, dar mai 50—80 grame) pentru copii și tineri,
este încă mult de făcut pentru ca
produse care prin ingredientele
Elena MANTU
Unul din obiectivele Programului de alimentație științifică a popu
lației, proiect aflat în dezbatere publică, se referă la sarcina de a
promova cu ajutorul specialiștilor comportări corecte, fundamentate
prin studii și cercetări, recomandări competente in măsură să asigure
prevenirea unor boli și păstrarea sănătății pină la cele mai înaintate
virste.

Un adevăr
confirmat
de practica
medicală, de viață

cu sănătate!

vinovați moral

satul Dezmir, județul Cluj, a
împlinit deunăzi 100 de ani de
viață. Ea a crescut 7 copii, are 31
de nepoți și sule de strănepoți.
în ziua aniversării, casa și curtea
sărbătoritei deveniseră nein'căputoare. Copiii in viață, nepoți
și strănepoți, vecini și alți con
săteni au venit să-i ureze încă
mulți ani cu sănătate. După atâ
tea urări centenara se simte și
mai bine, trebăluiește prin casă
Idupă cit poate sau orinduiește
treburi gospodărești. Celor care
au rugat-o in acea zi să le dezIvăluie secretul longevității, le-a
răspuns simplu și convingător:
munca, viața echilibrată, cumpă
tarea in toate.
La mulți ani, cu sănătate!
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Rubrică realizată de

Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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|

I
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In noaptea de 10 august, anul trecut, la
km 10, pe șoseaua Alexandriei, a avut loc
un tragic accident de circulație în care trei
oameni și-au pierdut viața : Florea Doagă,
50 ani, șofer la „Transcom", Cristian-Gabriel Doagă, 16 ani, fiul acestuia, și Ga-,
briei Grigoriță, 14 ani, băiatul unui vecin.
Singurul vinovat de accident — Achim
Nicolae, conducător- auto la I.U.T. Autobaza
8 Dristor, pe autoremorcherul 35-B-8083.
La km 8 se angajează in depășirea unui
autobuz de călători oprit regulamentar în
stație, rămîne pe cealaltă bandă de circu
lație și la km 10 izbește în plin, frontal,
autoduba „Roman" 23-B-8838, care rula cu
numai 35 km pe oră în sens invers. în ca
bina șoferului se aflau și cei doi băieți. Era
un ditamai „Roman". N-a mai rămas din
el decît o grămadă de fiare încîlcite.
La foarte puțin timp după accident se va
constata cu precizie că Achim Nicolae con
dusese autoremorcherul cu cel puțin 1,90 la
sută alcool în singe.
Pentru ca în fața instanței de judecată
însuși Achim să declare : .... Nu-mi aduc
aminte cum s-au întîmplat faptele. Am
consumat, inainte de a mă urca la volan,
4 sticle de bere. Am mai consumat, de ase
menea, cu încă două persoane, încă 1/2
litru de lichior".
Deci, cum spuneam, singur vinovat de
producerea groaznicului accident, Achim
Nicolae este condamnat la 12 ani închi
soare. O sentință indiscutabilă. Din toate
punctele de vedere.
Și totuși vinovat nu este doar incon
știentul șofer care s-a urcat beat la volan.
Cel puțin din punct de vedere moral. Și
iată de ce :
...In ziua de 10 august Achim Nicolae se

prezentase la garaj, ca de obicei, punctual,
la ora 6 dimineața. Iar pe la 11 și jumătate
făcuse un prim transport de prefabricate.
Va fi însă și ultimul. Pentru că după aceea
va pleca Împreună cu alți doi colegi — Dănălache Constantin și Mihală Gheorghe —
mai întîi la unul dintre ei acasă, ca să su
deze un balcon, pe urmă la garaj să aș
tepte schimbul și imediat' la restaurantul
„înfrățirea" ca să se cinstească. A. N. a
mers la restaurant cu autoremorcherul. Lui
nu-i venise schimbul. Cei trei s-au cinstit
ce s-au cinstit la restaurant, după care au
mai băut și in autoremorcher o sticlă de
lichior cumpărată dintr-o „Alimentară".
După care Dănălaehe și Mihală au plecat
acasă, iar pe Achim l-au lăsat să se urce
la volan și să plece. Unde ? La garaj. Și
intr-adevăr, la garaj a plecat. Dar nu ca să
lase mașina, ci ca să ia foaia de parcurs a
colegului din schimbul XI care nu venise la
serviciu. Se făcuse ora cinci fără un sfert.
Oră Ia care Costel Mateescu, șeful de co
loană din schimbul I, era, ca de obicei, în
ședință — începuse la ora 16 și se va fi
terminat la ora 17,45 — iar șeful de co
loană din schimbul II nu venise incă la
serviciu — programul său începea la ora
18. Așa că foaia de parcurs i-a dat-o lui
Achim... operatoarea radio, care n-avea de
unde să știe cine este cel care ridică foaia
de parcurs, n-o interesa, n-o obliga nimeni
să verifice. Sarcina ei era să le dea cui le
cere. Din dispoziția inginerului Nica Teo
dor, șeful secției. Necontestată vreodată de
Anghel Ion, șeful exploatării, sau alt cadru
de conducere. • Deci, nici vorbă să-i mai
controleze cineva — adică șeful de coloană
— pe șoferi cind pleacă în cursă. Ce a fă
cut Achim mai departe nu știe, nu se știe.
Sigur este numai că din garaj a plecat, iar
în jurul orei 21.30 pe strada Teiuș, în drep
tul numărului 100, pe cînd încerca să în
toarcă autoremorcherul, lovește gardul lo
cuinței lui Ghinea Zamfir. îl lovește și îl
dărîmă. Iese Ghinea din casă alarmat. Ies
și vecinii. Achim se dă jos să vadă ce is-

pravă a făcut. Oamenii își dau seama că e
beat turtă, se îndeamnă care cum să anunțe
miliția, dar ce fac, ce nu fac, cert este că
îl lasă să se suie la volan și să plece mai
departe.
...Ce s-a întîmplat mai departe, știm,
Doar o jumătate de oră mai tirziu.
...Iată, așadar, cit de mulți au fost cei
care — îndeplinindu-și corect obligațiile de
serviciu, făcîndu-și pur și simplu datoria
de colegi, de cetățeni, de oameni — ar fi
putut să preîntîmpine tragedia.

Netulburata
odihna activă
dintre două...
condamnări
în cazul la care ne vom referi, mai im
portante decît faptele ca atare — penale,
firește — sînt circumstanțele în care s-au
petrecut. Ca să nu spunem care le-au fa
vorizat. începînd, de ce nu, cu anteceden
tele penale ale celor doi infractori — Cris
tescu Cristian și Pleșa Mircea Iuliu — ig
norate, se pare, tocmai de cei care aveau
datoria — morală, legală, nu contează —
să nu le ignore. Dimpotrivă.
Deci...
...Pleșa Mircea Iuliu, din Oradea : recidi
vist. în 1977 a fost condamnat la 3 ani în
chisoare pentru furt calificat in dauna
avutului obștesc. Iar în 1980, la doi ani în
chisoare pentru furt. Are 26 de ani și a ter
minat doar opt clase. Fără ocupație, în
afară de... furturi. Actualmente execută o
condamnare de 4 ani închisoare. Tot pen
tru furt.
...Cristescu Cristian, din București : reci-

divist. în 1978 a fost condamnat la 1 an șl
2 luni : pentru furt. în 1981, 1 an și 6 luni.
Tot pentru furt. Are 26 de ani, a terminat
liceul și a lucrat vreo lună la întreprinde
rea de accesorii metalice pentru industria
■ textilă. După care a revenit la vechea-i
„ocupație" : fără. Și, firește, la ocupația —
fără ghilimele — care l-a
’ adus
'
.pentru
'
a
treia oară în fața instanțelor de judecată :
furturile.
...S-au cunoscut în penitenciar. Cristescu
„scăpase" in mai, anui trecut. Pleșa, în iu
nie. Cum spuneam, Cristescu, după o lună
de vacanță, a încercat să se apuce de mun
că. Gîndul cel bun nu l-a ținut decît de la
15 iunie pină la 28 iulie. Pe Pleșa'in schimb
nici nu l-a tulburat vreo asemenea idee.
Din ce-au trăit, ei știu. Oricum, Pleșa a fă
cut rost și de bani de drum pînă în Bucu
rești, unde a ajuns pe 14 august. împreună
cu un oarecare Ioan Todor, pe care îl întilnise întîmplător în gară la Oradea — tot
fără ocupație,' dar numai un pierde-vară.
Deci, pe 14 august a venit in București.
Tot pe 14 l-a sunat la telefon pe Cristescu.
Și tot pe 14, noaptea, în Piața Romană, au
„spart" împreună o mașină. (Pe Todor nu-1
luaseră cu ei.’ Nu
” prezenta
' încredere. Una
este să cunoști pe cineva în penitenciar,
alta la discotecă, unde nu se ajunge din
aceleași „motive". Iar simplul fapt că nu
muncea nicăieri nu era ____
pentru_ ei o carte
de vizită.). Acasă au făcut bilanțul : îmbră
căminte, lenjerie, cosmetică. Valiza au
aruncat-o : n-avea valoare.
A doua zi au luat prinzul la „Interconti
nental", au făcut niște vînzări pe Covaci —
de unde și-au luat și Kent. S-au suit în
taxi și au plecat prin București după alte
„ținte". N-au găsit decît în Berceni, pe
b-dul Metalurgiei. (Nici de astă-dată nu-1
luaseră pe Todor. Care, dealtfel, s-a mul
țumit că l-au dat și lui bani de circiumă).
Un break. L-au golit. Era al unor oameni
plecați în excursie. Deci, „pradă" serioasă.
S-au dus s-o „prăduiască" la Cluj-Napoca.
Chiar a doua zi. Pe data de 17. N-au mai

apucat. Pe 18, în restaurantul popasului
Făget, unde închiriaseră o căsuță, Cristes
cu, Pleșa și Todor — de astă-dată — au dat
nas în nas cu excursioniștii păgubiți. Care
i-au recunoscut. Cristescu era imbrăcat cu
jacheta furată.
...Păgubașul a anunțat recepția popasului.
Recepția a chemat miliția. Miliția și-a fă
cut datoria și... cei doi au fost condamnați
la cite 4 ani închisoare. O condamnare
care, în ceea ce îi privește pe cei doi, ține
loc, credem, și de morală.
în rest, să tragă concluziile cei obligați
să se preocupe de „preocupările" unor ase
menea — la propriu și Ia figurat — cazuri.
...Obligați legal sau numai moral, nu
contează.

Din caietul
grefierului
„Pe moment, partea vătămată nu a sesi
zat lipsa căciulii (de pe cap — n.n.) dato
rită împrejurării că mai multe persoane
încercau să se urce în tramvai".
(Din dosarul nr. 1 180/82, Judecătoria
sectorului 4 din Capitală)
„Viața noastră în doi este (a fost) un
roman
CALVAR care se va încheia prin
încetarea mea din viață...".
(Din dosarul nr. 3 561/82, Judecătoria
sectorului 4 din Capitală)

.... pîrîtul s-a căsătorit cu mine mima’ In
interesul de a obține buletin de Capitală
și de a-și schimba numele in Dumitrescu".
(Din dosarul nr. 3 799/82, Judecătoria
sectorului 4 din Capitală)

Florin CIOBĂ.NESCU
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Excelenței Sale Domnului GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

NEW DELHI

Cu prilejul alegerii și preluării înaltei funcții de președinte 'al Republicii
India, vă adresez calde felicitări, împreună, cu cele mai bune urări de
sănătate și succes, de pace și prosperitate poporului indian prieten.
Doresc să-mi exprim convingerea că relațiile tradiționale de strînsă
prietenie și cooperare reciproc avantajoasă statornicite intre Republica
Socialistă România și Republica India vor cunoaște o continuă dezvoltare și
în viitor, în interesul popoarelor român și indian, al cauzei păcii, destinderii,
independenței și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

LA TIMIȘOARA A ÎNCEPUT

Forumul național al pionierilor
Simbătă a început la Timișoara
cel de-al 10-lea Forum național al
pionierilor, care se desfășoară sub
deviza „Creștem cutezători sub fla
muri tricolore".
Instituite din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, forumurile pio
nierești constituie o formă importan
tă de participare a purtătorilor cra
vatelor roșii cu tricolor la analiza 'și
dezbaterea activității desfășurate de
Organizația pionierilor pentru educa
rea comunistă, patriotică, revoluțio
nară a tuturor copiilor țării.
Lucrările Forumului național al
pionierilor se desfășoară în spiritul
înaltelor exigențe cuprinse în expu
nerea de excepțională însemnătate a
tovarășului Nicolae Ceaușescu pre
zentată la Plenara lărgită a Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român din 1—2 iunie anul acesta.
Cei peste 500 de delegați ai pio
nierilor din întreaga țară vor dezba
te căile și mijloacele de intensificare
a întregii activități a consiliiloi- și
comandamentelor pionierești pentru
crearea unui climat de studiu și an
gajare deplină a tuturor copiilor în

îndeplinirea îndatoririlor școlare și
pionierești, pentru creșterea partici
pării acestora la cercurile tehnico-aplicative, in acțiunile de muncă pa
triotică, la activitățile de educație co
munistă, patriotică și revoluționară.
Vor avea loc schimburi de experien
ță, vizite în întreprinderi industriale
și unități. agricole, spectacole, evo
cări, parade și marșuri pionierești.
Activitățile din forum vor prilejui
cunoașterea nemijlocită de către co
pii a realizărilor din anii socialismu
lui, a muncii eroice a poporului nos
tru pehtru traducerea în viață a ho
tărîrilor Congresului al XII-lea al
partidului.
Pionierii din întreaga țară dau ex
presie și cu acest prilej dragostei și
recunoștinței fierbinți față de partid
și
popor,
față
de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, marele prieten și
îndrumător al tinerei generații, pen
tru copilăria lor fericită, pentru con
dițiile minunate de viață și învăță
tură, de creștere și formare, pen
tru viitorul comunist al patriei.
(Agerpres)

Festivalul filmului pentru tineret,
ediția a V-a, Costinești
între 28 iulie și 4 august va avea
Ioc în Stațiunea tineretului din Cos
tinești cea de-a V-a ediție a Festi
valului filmului pentru tineret. în
competiție au intrat filme cu tema
tică pentru tineret semnate de regi
zori consacrați, dar și de tineri au
tori. în cele opt zile ale festivalului,
publicul tînăr de la Costinești își va
putea spune părerea — alături de
membrii juriului, alcătuit din perso
nalități ale culturii noastre — in le
gătură cu problematica filmelor din
concurs și, de asemenea, cu privire
la calitatea lor artistică. Manifestare
amț-' ă, în selecția competiției intră,
pe lingă filme artistice de lung-metraj, documentare, filme de anima
ție, scurt-metraje realizate de studenți ai Institutului de artă teatrală
și cinematografică, filme de amatori,
în fiecare zi vor avea loc întîlniri
între autorii filmelor prezentate în
seara precedentă și public. Sînt or

ganizate cu acest prilej dezbateri,
mese rotunde pe teme ale producției
naționale de filme văzute în relație
cu munca și viața tinerei generații,
în cotidianul festivalului, „Secven
ța", vor fi oglindite activitățile com
petiției. Juriul va acorda următoa
rele premii : Premiul pentru cel mai
bun film, Premiul pentru cea mai
bună regie, Premiul pentru cea mai
bună interpretare masculină, Premiul
pentru cea mai bună interpretare fe
minină, Premiul pentru cel mai bun
scenariu, Premiul pentru cea mai
bună muzică, Premiul pentru cea mai
bună imagine, Premiul pentru debut,
Premiul pentru cel mai bun film do
cumentar, premii pentru cele mai
bune filme realizate de cineamatori,
Premiul pentru cel mai bun film de
animație, Premiul pentru cel mai
bun film realizat de studenți de la
I.A.T.C.

SUCEAVA: Concursul național de poezie „Nicolae Labiș"
Sîmbătă dimineața ' au început la
Suceava manifestările finale ale celei
de a 14-a ediții a concursului națio
nal de poezie „Nicolae Labiș", orga
nizat sub egida Uniunii scriitorilor în
colaborare cu Comitetul județean Su
ceava pentru cultură și educație so
cialistă. Destinată promovării de noi
talente din rîndurile tuturor catego
riilor de tineri creatori de poezie,

ediția din acest an se bucură de
participarea a peste 150 autori din
27 de județe ale țării. Cu acest pri
lej, la Gura Humorului, Fălticeni și
Mălini vor avea loc șezători literare
și întîlniri cu cititorii, iar la Suceava
un recital de versuri susținut de noii
laureați ai concursului. (Ion Beldeanu).

Cuvîntul tovarășei
Alexandrina Găinușe
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați tova
răși,

Copleșită' de emoțiile firești ale acestui moment solemn, vă rog să-mi
permiteți' să exprim conducerii de
partid și de stat, personal dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai căldu
roase mulțumiri și profunda mea re
cunoștință pentru organizarea aces
tei manifestări cu prilejul aniversării
zilei mele de naștere, pentru felici
tările și urările pe care mi le-ați adresat. pentru inalta distincție ce
mi-a fost acordată prin Decret pre
zidențial.
Și în aceste momente înălțătoare,
cînd sînt înconjurată cu atîta dra
goste, stimă și respect, gîndurile
mele pline de recunoștință se în
dreaptă către gloriosul nostru partid
comunist, al cărui membru sînt de
Ia vîrsta de 19 ani, partid care m-a
format și educat în spiritul cultului
muncii, al dragostei și devotamentu
lui nețărmurit -față de poporul ro
mân ai cărui fii sîntem, față de pa
tria noastră socialistă.
Viața și destinul meu, ca dealtfel
și cele a milioane și milioane de fii
și fiice ale patriei, constituie un exemplu edificator a ceea ce înseam
nă socialismul pentru cetățenii pa
triei, pentru afirmarea plenară a
personalității umane.
După ce s-a referit la activitatea
desfășurată ca activistă a Uniunii
Tineretului Comunist și ca activistă
de partid, la sarcinile de înaltă răs
pundere încredințate pe .linie de par
tid și de stat, vorbitoarea a spus :
Aș dori să subliniez și în acest ca
dru că formarea mea ca cetățean
demn al patriei, ca activist de partid
și de stat se datorește partidului, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu.
încă din primii ani ai activității
mele am urnțărit cu emoție activi
tatea neobosită a marelui fiu și con
ducător înțelept al poporului român,
tovarășul Nicolae Ceaușescu — per
sonalitate proeminentă a contempo
raneității, care a avut o puternică
influență asupra formării mele po
litice, pentru însușirea și aplicarea
unui stil de muncă dinamic, revolu
ționar, pentru a fi exemplu de mun
că și dăruire față de cauza patriei,
partidului și poporului, a socialismu
lui.
De cîțiva ani am înalta onoare de
a lucra sub directa conducere a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Acest
fapt fericit a dat o nouă dimensiune
și a adăugat noi valențe întregii mele
vieți și activități.
Ăm avut fericirea de a lucra ca ac
tivistă de partid tocmai în perioada
cea mai fertilă din istoria multimi
lenară a eroicului nostru popor, eră
deschisă de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, cunoscută și recu
noscută în țară și peste hotare ca
„epoca Ceaușescu". '
După ce s-a referit la succesele
de însemnătate istorică obținute de
poporul român în ultimii 17 ani, de
cînd în fruntea partidului și a țării
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu,
vorbitoarea a spus : Mult stimate to
varășe secretar general al partidului
și președinte al Republicii, vă rog
să-mi permiteți ca și în aceste clipe
Să vă mulțumesc din adîncul inimii
pentru grija tovărășească ce o mani
festați față de activitatea mea, pen

tru îndrumările părintești pe care mi
le-ați dat și mi le dați zi de zi, pen
tru tot ceea ce am învățat și învăț
muncind sub directa dumneavoastră
conducere, pentru înalta cinste pe
care mi-ați acordat-o încredințîndu-mi sarcini de cea mai mare răs
pundere pe linie de partid și de stat,
în același timp, vă rog să-mi per
miteți să adresez cele mai calde
mulțumiri tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, activis
tă de frunte a partidului și statului
nostru, pentru sprijinul și îndrumă
rile de inestimabilă valoare pe care
mi le-a acordat incă de cînd lucram
la Secția de cadre a Comitetului Cen
tral al partidului, pentru exemplul
de muncă și dăruire pe care ni-1 dă
nouă femeilor. Totodată, doresc să
adresez călduroase mulțumiri mem
brilor Comitetului Politic Executiv
pentru sprijinul acordat în îndepli
nirea sarcinilor încredințate.
Arătind apoi că în fața partidului
și poporului stau sarcini mari pri
vind dezvoltarea economico-socială a
patriei, tovarășa Alexandrina Găinușe
a spus : Pentru mine nu există scop
mai înalt decît slujirea cu credință
și devotament a patriei, partidului și
poporului. Vă rog să-mi permiteți să
vă asigur, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că și de acum
înainte, urmînd neabătut minunatul
dumneavoastră exemplu de muncă și
dăruire, îmi voi consacra întreaga
capacitate, pricepere și putere de
muncă îndeplinirii exemplare a po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, politică la ela
borarea și înfăptuirea căreia dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general, aveți rolul hotărîtor.
Voi munci fără odihnă pentru a
dovedi că sînt demnă de încrederea
acordată de partid, de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar
general, făcînd totul pentru înfăp
tuirea Programului partidului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a
României spre comunism, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, a sarci
nilor stabilite de dumneavoastră, in
vederea asigurării prosperității și fe
ricirii României socialiste, pentru în
tărirea independenței și suveranității
scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România —, pentru asigu
rarea păcii și colaborării internațio
nale.
Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru această manifestare tovărășească,
vă rog să-mi permiteți, stimate to
varășe și stimați tovarăși, ca, la rîndul meu, să ,vă adresez cele mai
calde urări de sănătate, fericire și
succese tot mai mari în activitatea
consacrată înfăptuirii politicii parti
dului și statului, a indicațiilor mult
iubitului și stimatului nostru condu
cător.
Dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, vă rog
să-mi permiteți să vă adresez, din
adîncul inimii, mulți ani de viață
în deplină sănătate și fericire, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
cu cei dragi și apropiați, pentru ca
și de aici înainte să ne conduceți
cu aceeași cutezanță revoluționară,
înțelepciune și clarviziune, pentru
înfăptuirea socialismului multilateral
dezvoltat și comunismului pe pămîntul României, pentru .ridicarea pa
triei noastre pe cele mai înalte culmi
ale. progresului și civilizației, pen
tru întărirea și înflorirea României
socialiste, libere și independente.
(Aplauze).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
AUTOMOBILISMUL SPORTIV:

Mai pUțlM ffme Șl Mai

multe accelerații în depășirea unor neajunsuri
Campionatele naționale de automo
bilism (de raliuri și viteză) și-au
consumat pînă acum ceva mai mult
de jumătate din etapele respective.
Clasamentele la această oră au intre
fruntași sportivi bine cunoscuți, ca
Nicu Grigoraș, Ștefan Iancovici, L.
Balint — C. Zărnescu (de la I.A. „Da
cia" — Pitești), Cornel Motoc (Poli
tehnica București), W. Hirșchvogel
(C.S.M. Reșița), M. Bucur — C. Simeanu (I.P.Ă.S.), B. Ursu (I.N.M.T.)
etc. Beneficiind de mașini puternice
și bine pregătite, etalînd calități deo
sebite în minuirea volanului, aceștia
s-au impus și în acest sezon. Este de
subliniat, totodată, că, în continuare,
cele mai bune rezultate în competi
țiile interne le obțin secțiile de auto
mobilism de la întreprinderea de
aii.rturisme din Pitești, I.N.M.T.,
Unirea Tricolor, Politehnica Bucu
rești (prezență constantă în rîndul
animatorilor curselor de viteză),
I.P.A. Sibiu, I.T.A. Cluj, C.S.M. Re
șița. .
în această scurtă vacanță competițională, automobiliștii au însă dato
ria de a-și revedea (unji chiar de
a-și reconsidera...) comportarea, prin
prisma modului de pilotaj și a pre
gătirii serioase, din toate punctele de
vedere, a mașinilor de concurs. Aceasta pentru că în sezonul actual
nu s-a realizat o creștere calitativă
în automobilism; nivelul său pe plan
internațional se menține încă scăzut.
Este drept, în clasamentele pe clase
ale unor întreceri internaționale (dar
în împrejurări ce le-au fost favora
bile), sportivii noștri și mașinile
„Dacia" s-au situat pe poziții frun
tașe. Asemenea rezultate — specia
liștii federației o știu prea bine ! —
nu pot genera însă prea multă satis
facție. Motivul este foarte simplu :
astfel de succese au fost „dublate"
in acest sezon, spre exemplu, dă
comportările foarte slabe ale unor
echipaje, în pofida dotării tehnice
(raliul „Nisipurile de aur", ' raliul
„Acropole").

• UN NOU TIP DE
ROBOT. Cercetătorii de la
Institutul politehnic din
Tuia
(U.R.S.S.) au pus la punct un
nou robot pentru irigații,
la
care au înlocuit cablurile pen
tru transmiterea comenzilor cu
fascicule laser. Robotul se com
pune din trei blocuri electro
nice. La recepționarea datelor
privind umiditatea solului, tem
peratura aerului și forța vîntului, primul bloc „alege" regimul
optim de irigare, cel de-al doi
lea dozează îngrășămintele, care
sint împrăștiate odată cu ploa
ia artificială, iar al treilea cu
plează dispozitivele de irigații.
Noul robot reduce considerabil
consumul de energie și de apă.

Cu puțin timp în urmă, la Tulcea
a avut loc „Raliul Dunării-„Dacia“,
concurs tradițional contînd, între al
tele, ca etapă în campionatul euro
pean de raliuri. întrecerea, organizată
an de an pe teritoriul țării noastre,
întrunește de fiecare dată exigențele
marilor raliuri, motiv pentru care
este așteptată totdeauna cu interes
de toți, amatorii de automobilism.
Dar iată că, referindu-ne la acest
„examen anual" al automobilismului
nostru, ne vedem, din nou, în situa
ția de a vorbi doar de... „succesul
organizatoric" al raliului, de data abeasta meritul revenind forurilor lo
cale tulcene, filialei județene A.C.R.,
federației de specialitate. Despre un
succes sportiv al automobilismului
românesc însă putem vorbi doar în
parte ; comportarea în ansamblu a
echipajelor noastre — deși au be
neficiat de mașini mai bine pregă
tite — s-a situat, din păcate, din nou
între coordonatele mediocrității.
în clasamentul general al cursei —
clasament ce trebuie avut în vedere
de fiecare' dată cînd vrem să apre
ciem valorile reale, competitivitatea
adevărată — cel mai bun loc (10) l-a
ocupat, peste așteptări, un echipaj
tînăr (Gh. Urdea — D. Banca), de al
cărui talent se vorbește de mult
timp. Abandonurile sau clasarea mai
slabă a echipajelor experimentate și
cu mașini mai puternice ar putea fi
considerate „ghinioane" (la automo
bilism sînt și astfel de situații), dacă
nu s-ar ține cont că respectivii piloți
au încheiat în același mod, chiar în
acest sezon, cele mai multe din raliurile la care au participat peste
hotare...
Sînt de discutat, de asemenea, și o
serie de probleme legate de activita
tea comisiilor și colegiilor F.R.A.K.
(unele cu serioase lacune, altele... ca
și inexistente), de pregătirea și des
fășurarea concursurilor interne, în
general sistemul de organizare a
secțiilor de automobilism, relațiile
acestora cu federația de specialitate.

Dacă ar fi să ne referim la această
ultimă chestiune, am reține că între
cei ce se . sustrag, sub diferite pre
texte, de la respectarea unor hotărîri ale federației, dar cer „condiții
preferențiale" cînd e vorba de de
plasări peste hotare sau de stabilirea
loturilor reprezentative, se află chiar
delegați ai unora din secțiile frun
tașe. Pe de altă parte, inițiativele
locale — evidențiind, de obicei, pa
siune și pricepere — sînt prea puțin
sprijinite de federație, Controlul efectuat de aceasta, îndrumarea con
cretă întîrziind sau... lipsind cu desăvîrșire. La fel de adevărat este și
faptul că prea puține filiale județene
ale A.C.R. se ocupă direct și per
manent, cu răspunderea necesară, de
activitatea comisiilor teritoriale de
specialitate, deși au obligații clare,
prin statut, față de dezvoltarea spor
turilor cu motor.
Actuala conducere a federației de
automobilism și karting este evident
preocupată de schimbarea lucrurilor.
Cum insă perioada de acomodare a
noilor membri ai biroului federal, de
aprofundare a problematicii a cam
trecut, este necesară trecerea opera
tivă la acțiuni concrete, concomitente
— căci timpul nu așteaptă ! — pen
tru îmbunătățirea activității de masă
și pentru întărirea secțiilor de per
formanță. în același timp, este de
așteptat ca unui asemenea sport, cu
un pronunțat caracter tehnico-aplicativ și bucurîndu-se de larg interes

în rîndul tineretului, să i se acorde
mai mult sprijin de către organiza
țiile U.T.C., U.G.S.R. Nu puțini sînt
cei surprinși de poziția sindicatelor,
pe plan material, față de dezvoltarea
automobilismului. Absolut necesară
— determinantă pentru impulsiona
rea întregii activități de automobi
lism — este crearea unor secții pu
ternice pe lingă întreprinderilele cu
profil specific, cu dotare corespunză
toare și personal muncitor de înaltă
calificare. Avem în vedere unități de
transporturi, reparații și întreținere
auto ca I.T.B., I.A.T.S.A. „Dacia",
I.T.A., „Autobuzul", I.R.A., „Automecanica" etc. De aici ar putea porni
inițierea, în \cadrul „Daciadei", a
unor concursuri auto de îndemînare
și orientare, a unor „raliuri ale eco
nomiei de carburanți" — prilejuri
dintre cele'' mai bune de a selecționa
chiar și „ași ai volanului", viitori
performeri ai automobilismului. Exis
tența unor astfel de secții sportive în
întreprinderile de profil ar duce și la
găsirea de soluții îmbunătățite in
funcționarea și exploatarea mașinilor
de serie, a motoarelor, așa cum —
prin strădania unor sportivi ca ingi
nerii Nicu Grigoraș, Ovidiu Scobai,
Mircea Ilioaie și alții, cu sprijinul
conducerilor întreprinderilor respec
tive — se petrec lucrurile la I.A.
Pitești, I.N.M.T. etc.
în acțiunea de stimulare a auto
mobilismului și kartingului are obli
gația să se implice direct, permanent
și conducerea A.C.R., care dispune
de posibilități și competență în
rezolvarea — se înțelege, cu ajutorul
forurilor de resort — a celor mai
multe dintre problemele-cheie din acest domeniu.

Ion DUM1TR1U

în cîteva rînduri
• Selecționata masculină de vo
lei a Poloniei își începe astăzi tur
neul in țara noastră. întîlnind la Tg.
Mureș
reprezentativa
României.
Jocul va începe la ora 11. Voleibaliș
tii polonezi urmează să mai evolucze la 27 și 28 iulie la Bistrița. Aceste
întîlniri au ca scop verificarea am
belor formații în vederea campiona
tului mondial din Argentina.

• PILULĂ
ANTIALCOOLICĂ 2 Nu va trece

pilulă antialcoolică nu va anihi
la însă efectul dăunător
al
alcoolului asupra organismului.

mult timp pînă va fi pusă la
punct o pilulă care, în numai 15
minute, va readuce la realitate
un om care a consumat bău
turi alcoolice în mod excesiv.
La realizarea acestei „piluleminune" lucrează o echipă al
cătuită din medici americani,
conduși de profesorul Ernest No
bler de la Universitatea
de
stat din California. Pilula va
determina un aflux de adre
nalină în sînge,
împiedicînd
fenomenele curente generate de
prezența alcoolului, adică
va
împiedica fenomenele de de
zorientare, de lipsă de concen
trare și de agresivitate.
Cu
toate că va înlătura simptomele stării de ebrietate, viitoarea

Uleiul de soia este cunoscut de
cîteva sute de ani. El este con
sumat în diferite regiuni ale
lumii, fiind produs cu mijloace
artizanale sau pe cale indus
trială. Din această cauză el
își pierde parțial calitățile nu
tritive. O firmă franceză
a
construit o minluzină capabilă
să producă zilnic 2 000 litri „lap
te de soia" de o calitate neatin
să pînă acum. Boabele de soia
sînt măcinate aidoma cafelei,
făina obținută se amestecă cu
acest
apă, se tratează termic
„lapte", se condensează și sa
trece printr-un sistem refrige-

• „LAPTE DIN SOIA".

• In semifinalele probei de sim
plu femei din cadrul turneului inter
național de tenis de la Kitzbuehol
(Austria), jucătoarea româncă Virgi
nia Ruzici a învins-o cu 6—0. 6—2 pe
Katerina Skronska
(Cehoslovacia),
în finală, Ruzici o va întîlni pe Lea
Plachova (Cehoslovacia), învingă
toare cu 6—4, 6—4 în partida cu aus
triaca Petra Huber.

Cronica zilei
Organizația Mondială a Sănătății a
conferit, recent, acad. Ana Aslan,
directorul general al Institutului na
țional de geriatrie și gerontologie,
premiul și medalia „Leon Bernard",
acordate pentru rezultate deosebite
obținute în domeniul medicinii so
ciale.
O altă recunoaștere peste hotare
a prestigiului școlii medicală româ
nești o constituie alegerea Ia cea
de-a opta ediție a Congresului mon
dial de boli 1 infecțioase și parazitologie, ale cărui lucrări s-au desfășu
rat la Stockholm, a doctorului docent
Gheorghe Marinescu, șef de secție in
cadrul Spitalului „Victor Babeș" din
București, in calitate de vicepreședin
te al Federației internaționale de boli
infecțioase și parazitologie.
(Agerpres).

Au mai terminat secerișul
(Urmare din pag, I)

tuarea în cele mai bune condi
ții a arăturilor de vară, a lucrărilor
de întreținere și irigare a culturilor
prășitoare, de strîngere și depozita
re a furajelor, de recoltare și valo
rificare a legumelor și fructelor, în
scopul creșterii contribuției noastre
la mai buna aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare.
Folosim și acest prilej spre a vă
mulțumi din adincul inimilor noas
tre pentru activitatea dumneavoastră
neobosită pusă în slujba bunăstării
și fericirii poporului, pentru spri
jinul permanent acordat dezvoltării
județului nostru, asemenea tuturor zo
nelor țării, și vă asigurăm, mult iu
bite și. stimate tovarășe secretar ge
neral, că oamenii muncii ialomițeni,
transpunînd în viață însuflețitoarele
îndemnuri pe care le-ați adresat în
repetate rînduri lucrătorilor ogoare
lor, nu-și vor precupeți nici un efort
pentru realizarea sarcinilor ce le
revin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R.
în telegrama adresată C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
de Comitetul județean Vrancea al
P.C.R. se arată :
Vă raportăm, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că am termi
nat și însămînțarea culturilor duble
pe întreaga suprafață planificată. în
prezent ,se livrează ultimele canti
tăți de griu la fondul: de stat, sînt
concentrate toate forțele in direcția
efectuării arăturilor de vară, recol
tării legumelor și fructelor, strîngerii furajelor pentru animale.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din industria și agricultura județului
Vrancea, din celelalte sectoare de
activitate se angajează în fața parti
dului, a dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, acum,
cînd cinstim cei 17 ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului, pe
rioadă de timp în care poporul nos
tru a înscris mari realizări pe dru
mul edificării socialiste a patriei, sub
înțeleaptă dumneavoastră conducere,
să depună toate eforturile pentru
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
de plan pe anul 1982, pe întregul
cincinal, să intimpine măreața săr
bătoare de la 23 August și Confe
rința Națională a partidului cu noi
și importante succese.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25
Iulie, ora 21 — 28 iulie, ora 21. In țară:
Vremea va fi caldă, în cea mai mare
parte a țării. Cerul va fi variabil. Vor
cădea averse locale de ploaie și se vor
produce descărcări electrice în zonele
de deal și de munte. In rest, averse
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu intensificări locale
de
scurtă durată. Temperaturile
minime
vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade,
iar cele maxime între 22 și 32 de gra
de, pe alocuri mal ridicate. Izolat, se
va semnala grindină. In
București :
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil.
Vor cădea averse de ploaie și se vor
produce descărcări electrice, mal ales
la începutul intervalului. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 15 și 18
grade, iar cele maxime între 28 și 31
de grade. (Liana Cazacioc, meteorolog
de serviciu).

cinema
■ Un echipaj pentru
Singapore :
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
B Iancu Jianu haiducul ; BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
E3 Trandafirul
galben :
COSMOS
(27 54 95) — 9,30 ; 11,30; 13,30;
15,30;
17,30; 19,30, MUNCA (21 50 97) — 15 ;
17,15; 19,30.
B Nea Mărin miliardar : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
fi Angela merge mal departe : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30: 19,30.
■ Semnul șarpelui : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 16; 18; 20.
O Sfinx : PATRIA
(11 86 25) — 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, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 21.
Dl întoarcerea acasă — 9; 11; 13, Stra
da pe care locuim — 15,30; 17,45; 20:
TIMPURI NOI (15 61 10).
B Contrabandiștii din Santa Lucia :
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII (75 77 20) — 19,30.
■ Logodnica mecanicului Gavrilov:
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45;
20.
fi Tora ! Tora !
Tora ! :
SCALA
(11 03 72) — 9,30; 13; 16,15; 19,15.
B Campioana mea: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Madona pagină :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GRADINA FESTIVAL (15 63 84)
— 21.
IS Mephisto : CENTRAL (14 12 24) —
9; 12; 16; 19.
El Desene animate — 9,15: 10.45; 12,15;
13,45; 15,15; Un cuib de nobili — 17;
19,15 : DOINA (16 35 38).

ZIUA

■©PRETUTINDENI
rator. Apoi, produsului i se dă
gust de cacao, banane sau ca
fea. Prin aceste procedee nu se
pierde nici una din calitățile nu
tritive ale bobului de soia.

© ÎNLOCUITOR AL
GHIPSULUI. O firmă aus
triacă a pus la punct un înlo
cuitor al ghipsului. „Scotchcast"ul — cum a fost denumit noul
produs — este un pansament
din fibră de sticlă întărit prin
apă. El se folosește cu succes
la clinicile universitare din Viena și Graz, p?ecum și la spitalul

central din Linz.
Avantajele
față de ghipsul tradițional : se
prelucrează ușor ; după ce a
fost ținut 15 secunde în apă
se înmoaie și devine maleabil,
puțind fi lesne modelat și adus
în poziția dorită ; se întărește
în numai 15 minute ; prin struc
tura sa permite o bună aerisi
re a pielii ; este mai rezistent
decît ghipsul, dar și mai sub
țire și mai ușor, ceea ce permi
te o mai mare mobilitate a paci
entului ; nu se înmoaie în con
tact cu apa, ceea ce permite să
se facă duș, baie și chiar să se
înoate.

POPORULUI

CUBANEZ

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat
și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

HAVANA
Cea de-a 29-a aniversare a asaltului cazărmii Moncada — Ziua insurecției
naționale cubaneze, sărbătoarea națională a Republicii Cuba — ne oferă
plăcutul prilej ca, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al
poporului român si al nostru personal, să vă adresăm dumneavoastră.
Comitetului Centrai al Partidului Comunist din Cuba, Consiliului de Stat
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, tuturor oamenilor muncii
din patria dumneavoastră, cele mai calde felicitări și un sincer salut
tovărășesc.
Apreciem cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor de prietenie și
colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre și sîntem convinși
că adincirea continuă a acestora, în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor
convenite la nivel înalt, contribuie la edificarea cu succes a societății socialiste
în România și Cuba, spre binele popoarelor noastre, in interesul cauzei
socialismului și păcii, securității, independenței naționale, înțelegerii și
colaborării intre popoare.
De ziua sărbătorii naționale, vă urăm dumneavoastră, comuniștilor și
poporului cubanez noi și importante realizări în construcția socialistă, în
îndeplinirea cu succes a hotărîrilor celui de-al II-lea Congres al Partidului
Comunist din Cuba.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România
mașini agricole, un combinat de fa
bricare a hirtiei, două noi fabrici de
zahăr, precum și cinci fabrici de
plăci prefabricate pentru construcția
de locuințe. La Cojimaia, în provin
cia Holguin, a început construcția unui combinat metalurgic cu ciclu
complet, unul din cele mai impor
tante obiective ale actualului cinci
nal cubanez.
în cadrul preocupărilor pentru con
tinua dezvoltare a industriei, un loe
primordial îl ocupă proiectele de ex
tindere a capacității energetice. Pri
ma centrală atomoelectrică se află
în curs de construcție la Cienfuegos.
Concomitent, se depun eforturi pen
tru folosirea resurselor noi, de ener
gie solară, eoliană, de biogaz etc.
Realizări semnificative cunoaște
tradiționala industrie a zahărului. în
ultimii ani au fost introduse în cul
tură noi varietăți de trestie de za
hăr, s-a inițiat un program de dez
voltare a unor ramuri adiacente între
ele. obținîndu-se fibre textile din deșeurile de trestie de zahăr.
Poporul român, care și-a manifes
tat de la început solidaritatea cu
lupta poporului cubanez pentru eli
berarea națională și socială, urmă
rește cu simpatie eforturile pe care
Ie depun oamenii muncii cubanezi
în construirea socialismului, sub
conducerea
partidului
comunist,
între România și Cuba, între
popoarele noastre s-au statorni
cit și se dezvoltă legături de prie
tenie și colaborare în diferite do
menii — politic, economic, științific,
cultural. Factorul hotărîtor ah acestei evoluții îl constituie relațiile
dintre forțele politice care conduc cele
două țări — Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist din Cuba —
și, în acest cadru, întîlnirile de la
București și Havana dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro,
sub al căror impuls colaborarea
româno-cubaneză s-a extins și di
versificat, în interesul reciproc, al
cauzei generale a socialismului și
păcii.

Ziua de 26 iulie s-a înscris ca o
dată memorabilă în analele luptei
eroice a poporului cubanez pentru
libertate și progres. In acea zi a anului 1953, un grup de tineri patrioți,
în frunte cu Fidel Castro, a pornit
să ia cu asalt fortăreața Moncada din
Santiago de Cuba, ale cărei ziduri re
prezentau un simbol al regimului de
teroare al dictatorului Batista. Asaltul asupra Moncadei a fost consi
derat, pe drept cuvînt, actul de
naștere al revoluției cubaneze, vic
torioasă, la 1 ianuarie 1959, prin pre
luarea puterii de către forțele popu
lare și formarea primului stat socia
list pe continentul american.
încă din primii ani, puterea popu
lară a înfăptuit o serie de acte cu
caracter revoluționar, între care re
forma agrară, naționalizarea princi
palelor mijloace de producție, a bo
gățiilor naturale, a băncilor, ca și
alte măsuri menite să pună bazele
construcției socialiste. Prin eforturi
perseverente în apărarea și consoli
darea noii orînduiri, în unificarea
tuturor forțelor revoluționare într-un
singur partid — Partidul Comunist
din Cuba — țara prietenă din Antile
și-a consacrat într-o măsură tot mai
mare energiile și' resursele economi
ce operei de construire a socialis
mului.
Imaginea de șantier pe care o
oferă Cuba atestă progresele reali
zate de economia țării în anii socia
lismului. Față de 1958, puterea insta
lată a centralelor electrice a spo
rit de cinci ori. producția de ciment
și cea de nichel s-au triplat, iar in
ce privește construirea de drumuri și
șosele s-a făcut mai mult decît in
cinci secole anterioare. înainte, des
pre Cuba se spunea că este o „insulă
fără mare", in timp ce astăzi ramu
ra pescuitului a devenit una din
cele mai dinamice din ansamblul economiei.
între obiectivele industriale aflate
în curs de realizare se numără noi
capacități de producție la combinatul
siderurgic „Jose Marti", o întreprin
dere de construcții metalice, alta de

V. OROS

TE LEG RAME
rilor externe, Ștefan Andrei, a tri
mis o telegramă de felicitare minis
trului relațiilor externe al Cubei,
Isidoro Malmierca Peoli.
De asemenea, alte instituții și or
ganizații de masă din țara noastră
au trimis telegrame de felicitare in
stituțiilor și organizațiilor similare
din Republica Cuba.

Cu ocazia celei de-a 29-a aniver
sări a Zilei insurecției naționale cu
baneze, președintele Marii Adunări
Naționale a Republicii Socialiste
România, Nicolae Giosan, a adresat
o telegramă de felicitare președinte
lui Adunării Naționale a Puterii
Populare a Republicii Cuba, Flavio
Bravo Pardo.
Cu același prilej, ministrul aface-

El Apașii : FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11; 13;
15,30; 17,45; 20.
PACEA
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30; 19,30, GRA
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 21,15.
fi Secretul jurnalului intim ; LIRA
(31 71 71) — 15,30; 18; 20.
E Soarele alb al pustiului :
PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
|| Waterloo : VICTORIA (16 28 79) —
9.30; 12,30; 16; 19.
IS Apa vieții : VIITORUL
(11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
E3 în arșița nopții : ARTA (21 31 86)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
la
grădină — 21, MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Cine ești dumneata, domnule
Sorge?: CAPITOL (16 29 17) — 8,30;
11,15; 14,15; 17,15; 20,15, la grădină —
21.
B Bunul meu vecin Sam : CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
B Frontiera : EXCELSIOR
(65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
El Trei oameni periculoși : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21.
B O fată fericită: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, GRADINA
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 21.
E3 Atac împotriva Iui Rommel : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
E Căderea imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 16; 19.
ES Visul de argint al alergătorului :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30,
GRADINA GLORIA (47 46 75)
— 21.
fi S-a furat o bombă: UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
fi Cinci pentru infern :
GRADINA
'BUZEȘTI (50 43 58) — 21.
B De la 9 la 5 : GRADINA
LIRA
(31 71 71) — 21.

i

• DERATIZARE
SCARĂ LARGĂ.

INSURECȚIEI NAȚIONALE A

PE

DuPă
cum transmite agenția France
Presse, în Egipt va fi de
clanșată, începînd din luna
septembrie, o campanie largă
de deratizare cu scopul de
a pune capăt invaziei de șobo
lani, cu consecințe dintre cele
mai nefaste. într-un raport ofi
cial s-a precizat că daunele pro
vocate de rozătoare se ridică, în
unele regiuni, la circa 40 la sută
din recoltele de griu și de orez.
Presa egipteană relevă, la rîn
dul ei, că șobolanii atacă ade
sea în grup turmele de oi.
Campania de deratizare va în
cepe in regiunile din Delta Ni
lului, care sint cele mai expuse,
pentru
desfășurarea acestei

teatre
fi Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Pămînt de
pace și iubire — spectacol de sunet
și lumină — 21.
fi Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19,30.
fi Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (15 56 78, grădina Boema) : Stela,
stelele și Boema — 19,30;
(grădina
Batiștei) : Funcționarul de la Dome
nii —- 20.
fi Ansamblul
,.Rapsodia
română*
(13 13 00, la Arenele romane) : Zi-le
d-ale de-ale noastre — 19,30.
fi Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Somnoroasa aventură — 18,30.
fi Ansamblul de estradă al armatei
(13 60 64, Ia grădina de vară a C.C.A.):
Veselia are cuvîntul — 20.
E Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, gră
dina Cișmigiu) : Tlndală... cloșcă —
19,30.

expoziții
■ Muzeul de arta al Republicii So
cialiste România : Desene de Theodor
Pallady din colecția C. Răut.
■ Galeria Galateea : Lucia Teodorcscu Maftei, ceramică.
E Galeria Căminul artei (parter) :
Lidia Stareș-Ovejan, pictură ; (etaj):
U.A.P. — Tabere de vară ’81, pictură.
H Galeria Eforie : Marin Petre Con
stantin, pictură.
H Galeria Simeza : Jânos Bcncsik,
grafică.'
E Galeria
municipiului București :
Gabriel Catrinescu, pictură.

campanii fiind asigurate fon
duri de 5 milioane de lire egip
tene.

• DIN NOU DESPRE
MISTERUL INSULEI PAȘTELUI. De multă vreme
originea locuitorilor din Insu
la Paștelui, pierdută în Pacific
între Insulele Marchize și America de Sud, face obiectul unor aprige controverse. Majori
tatea antropologilor au optat
pentru originea polineziană, în
vreme ce alții, printre care ce
lebrul navigator Thor Heyerdhal, susțin că primii locuitori,
primii autori ai giganticelor sta
tui de piatră monolitice au venit,

de fapt, din Peru. Potrivit acestei ultime teorii, polinezienii
ar fi cucerit ulterior insula, asimilind o serie de particula
rități culturale și lingvistice de
la primii locuitori. Cercetări re
cente întreprinse de G.W. Gill,
de la Universitatea din Wiorning, sînt de natură a aduce
date importante în această dez
batere. Cu ajutorul unui arheo
log local au fost scoase la lu
mina zilei peste 300 de schele
te provenind din 19 zone. Pri
mele rezultate ale analizei an
tropologice confirmă prepon
derența trăsăturilor polineziene.
Totuși, anumite anomalii gene
tice ar putea indica o eventua
lă influență genetică peruviană
dacă seriile de referință
vor
confirma aceleași frecvențe In
Peru.

O importantă contribuție ia dezvoltarea prieteniei
și colaborării multilaterale româno-bulgare
Preocuparea constantă a partidului
și statului nostru pentru adincirea
raporturilor de prietenie, solidarita
te și colaborare cu toate țările so
cialiste își găsește o expresie con
cludentă în acțiunile perseverente
pentru extinderea legăturilor cu
Bulgaria vecină — edificatoare în
această privință fiind și vizita ofi
cială de prietenie, pe care, la
invitația
tovarășului
Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului român, a efectuat-o în țara
noastră tovarășul Grișa Filipov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Bulgaria. Rezultatele acestei vi
zite se înscriu ca o contribuție im
portantă Ia dezvoltarea relațiilor bi
laterale, la întărirea prieteniei tra
diționale dintre cele două țări și po
poare.
în intensificarea colaborării româ
no-bulgare își găsește expresie va
lorificarea la un nivel superior a
bogatei zestre făurite de generațiile
trecute ale celor două popoare care,
conviețuind ca buni prieteni de o
parte și de alta a Dunării, au con
lucrat strîns în lupta pentru înfăp
tuirea aspirațiilor lor de libertate și
progres, pentru înlăturarea domina
ției străine și o viață mai bună. Ca
o continuare firească a acestor bo
gate tradiții, în anii de cînd cele
două popoare au devenit stăpîne pe
propriile destine și s-au consacrat
făuririi noii orînduiri, raporturile re
ciproce au cunoscut o înflorire fără
precedent, colaborarea cuprinzînd,
practic, toate sferele activității so
ciale. Un merit esențial în această
direcție revine eforturilor stăruitoa
re ale Partidului Comunist Român și
Partidului Comunist Bulgar, condu
cătorilor acestora, tovarășii Nicoiae
Ceaușescu și Todor Jivkov, care au
deschis. în cadrul frecventelor lor întîlniri și convorbiri, noi și noi per
spective raporturilor reciproce, au
acționat cu pasiune și dăruire pen
tru îmbogățirea continuă a conlucră
rii româno-bulgare reciproc avan
tajoase.
Primirea de către tovarășul Nicoiae
Ceaușescu a tovarășului Grișa
Filipov, prilejuind evocarea bunelor
raporturi româno-bulgare — adevă
rat exemplu.de colaborare între două
țări socialiste vecine — a evidențiat
hotărîrea comună de a se conferi di
mensiuni mereu mai ample colabo
rării noastre multilaterale — pe plan
politic, economic, tehnico-științific și

cultural, ca și în alte domenii de in
teres reciproc.
Dezvoltarea continuă a acestor ra
porturi reliefează cu putere trăinicia
principiilor egalității în drepturi,
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in
treburile interne și avantajului re
ciproc care, consfințite în Tratatul de
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Bulgaria
constituie temelia trainică a colabo
rării noastre prietenești.
Situînd în centrul convorbirilor lor,
desfășurate într-o atmosferă caldă,
prietenească, de înțelegere reciprocă,
examinarea modului in care se reali
zează, de o parte și de alta, măsu
rile și hotărîrile luate la nivelul cel
mai înalt, cei doi prim-miniștri au
constatat cu deosebită satisfacție —
așa cum se arată în comunicatul dat
publicității — că relațiile românobulgare devin tot mai bogate în toa
te domeniile.
O continuă extindere și diversifi
care cunoaște colaborarea pe tărîm
economic. într-adevăr, volumul schim
bului de bunuri materiale s-a du
blat de la un cincinal la altul. Ni
velul la care s-a ajuns, dezvoltarea
actuală și in perspectivă a economii
lor naționale ale celor două țări,
voința de a valorifica din plin avantajul vecinătății geografice sint
tot atîția factori care au dus la hotărirea de a se acționa pentru în
făptuirea programului de colabora
re economică pe actuala perioadă de
cinci ani, in cursul căreia volumul
schimburilor urmează să crească mai
mult decît de două ori în compara
ție cu cincinalul precedent.
O trăsătură caracteristică a rela
țiilor economice dintre cele două sta
te o constituie creșterea, în cadrul
acestora, a ponderii cooperării și
specializării în producție. Marile obiective ce se realizează sau se vor
realiza în comun — de exemplu în
treprinderea de mașini și utilaje gre
le Giurgiu — Ruse, Complexul hidro
energetic Tr. Măgurele — Nicopole,
o nouă hidrocentrală pe Dunăre,
precum și colaborarea în construirea
și exploatarea instalațiilor pentru
transportul energiei electrice din
U.R.S.S. pentru România și Bulga
ria — reprezintă forme noi de con
lucrare ce oferă mari avantaje am
belor țări și se caracterizează, tot
odată. prin deosebita lor însemnăta
te politică pentru întărirea continuă
a prieteniei trainice dintre cele două
țări și popoare. Cooperarea cuprin

de, de asemenea, ramuri importante
cum sint electrotehnica și electroni
ca, metalurgia, chimia și altele —
măsurile stabilite în cadrul convor
birilor pentru realizarea în întregi
me a acțiunilor convenite în aceste
domenii fiind însoțite de hotărîrea
de a se pregăti noi înțelegeri simila
re in sectoarele mijloacelor de auto
matizare, tehnicii de calcul, al mași
nilor agricole. De asemenea, pornindu-se, îndeosebi, de la necesitatea
valorificării din plin a posibilităților
pe care le oferă societatea mixtă româno-bulgară
„Dunărea",
recent
creată, s-a hotărît să se depună o
activitate practică mai susținută pen
tru intensificarea conlucrării pe terțe
piețe.
O nouă dimensiune vor cunoaște
colaborarea tehnico-științifică, acțiu
nile de conlucrare pe planul cultu
rii, învățămîntului, artei, ca și în
alte domenii importante pentru cu
noașterea reciprocă a realizărilor și
preocupărilor celor două popoare,
pentru întărirea continuă a priete
niei dintre ele.
Concomitent cu dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, România și Bulga
ria conlucrează și vor conlucra și
în viitor în cadrul C.A.E.R. pentru
înfăptuirea obiectivelor stabilite de
comun acord în cadrul acestei orga
nizații.
Schimbul de vederi privind unele
probleme actuale ale vieții interna
ționale a pus în evidență întărirea
colaborării dintre cele două țări, pre
cum și cu alte state socialiste în
lupta pentru a se pune capăt încor
dării extreme existente pe plan
mondial, pentru reluarea și apro
fundarea politicii de destindere,
dezarmare, pentru securitate și pace.
Și cu acest prilej a fost reafirmată
hotărîrea României și Bulgariei de
a acționa în vederea transformării
Balcanilor într-o zonă a colaborării
și bunei vecinătăți, fără arme nu
cleare, ca o contribuție majoră la edificarea securității pe continentul
nostru, la întărirea păcii în lume.
Nu încape îndoială că, prin trans
punerea in viață a măsurilor sta
bilite cu prilejul actualului dialog
romăno-bulgar, relațiile de prietenie
și colaborare multilaterală dintre
cele două țări și popoare se vor ex
tinde și aprofunda, în interesul re
ciproc, al cauzei generale a socia
lismului și conlucrării pașnice inter
naționale.

Al. CÂMPEANU

Acțiuni in favoarea păcii și dezarmării
„Nu, armelor nucleare !”
MOSCOVA 24 (Agerpres) - La 24
iulie, participantă la „Marșul păcii
- '82" care a parcurs Danemarca,
Norvegia, Suedia,
Finlanda și
U.R.S.S., au fost oaspeții capitalei
sovietice. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., luptătorii pentru pace
din țările nordice și din U.R.S.S. au
fost primiți cu căldură la Moscova,
unde numeroși locuitori ai capita
lei sovietice au intrat în coloane,
purtînd pancarte pe care erau
scrise lozincile „Nu, armelor nu
cleare în Europa, în Est și în Vest !“
„Nu, armelor nucleare în întreaga
lume I", „Dezarmare și pace !“.

Un milion de semnături
pentru pace
HANOI 24 (Agerpres). — Comi
tetul popular pentru pace și dezar
mare din orașul Ho Și Min a strîns,
in ultimele două săptămini, peste

un milion de semnături pe un do
cument prin care se cere încetarea
cursei înarmărilor, relatează agen
ția V.N.A. Totodată, mai multe mii
de persoane au luat parte în dife
rite cartiere, școli sau instituții pu
blice ale orașului la mitinguri in
cadrul cărora participanta s-au
pronunțat pentru sporirea efortu
rilor de menținere a păcii in lume.
Acțiuni asemănătoare au avut loc
și in provinciile Nam Ninh, Lang
Son și Binli Tri Tliien, scrie agen
ția.

Cursa înarmărilor
afectează securitatea
internațională
GENEVA 24 (Agerpres) — La Ge
neva continuă lucrările sesiunii
Consiliului Economic și Social al
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.).
La sesiune a fost prezentată o re
zoluție a Consiliului Mondial al
Alimentației in care se subliniază
îngrijorarea în legătură cu faptul că

,.o parte importantă a resurselor
materiale și umane mondiale este
folosită pentru producerea de arma
ment. Acest fapt — adaugă rezolu
ția — exercită o influență negativă
asupra securității internaționale și
activităților vizînd instaurarea unei
noi ordini economice mondiale,
inclusiv soluționarea problemei ali
mentației".
Luînd cuvîntul în cadrul unei șe
dințe plenare, directorul gene
ral al F.A.O.. Edouard Saouma. a
declarat : „Cursa inarmărilor în
ghite fonduri uriașe, în vreme ce
aproximativ un miliard de oameni
trăiesc in pauperitate".

„Femeile în lupta
pentru pace"
TOKIO 24 (Agerpres) — In Ja
ponia a fost creată organizația
obștească „Femeile in lupta pentru
pace" relatează agenția T.A.S.S. Or
ganizația și-a propus ca țel mobili
zarea femeilor japoneze in eforturile
pentru înfăptuirea dezarmării.

Reuniune internațională consacrată
unei probleme de larg interes social
După tradiție. în așezările rurale
din Asia tropicală, sfatul Înțelepților
se aduna pentru deliberări sub co
roana stufoasă a arborelui banyan —
„Ficus benghalensis" pe numele său
științific. E vorba de un arbore uriaș,
cu ramuri care coboară pînă la pămint și prind rădăcini, alcătuind me
reu noi trunchiuri. Un simbol al
longevității și regenerării continue
a vieții, ales acum ca emblemă a
Adunării mondiale pentru „vîrsta a
treia", prima de acest fel, care• se
va desfășura la Viena între 26 iulie
și 6 august, sub egida O.N.U.
Autorul emblemei, Oscar Berger,
un artist octogenar din S.U.A., spu
ne că prin imaginea arborelui a cău
tat să sugereze cel puțin două lu
cruri : anume, că oamenii zilelor
noastre trăiesc mai mult și sint mai
sănătoși decît strămoșii lor — fapt
dealtfel incontestabil — iar omeni
rea e pregătită să acționeze mai hotărit pentru a prelungi speranța de
viață și pentru ca anii „cîștigați" de
semenii noștri vîrstnici să fie trăiți
cu mai mult folos, in interesul fiecă
ruia și al societății.
Preocupările în această direcție
decurg în primul rind din mutațiile
rapide și profunde ce se petrec în
situația demografică a lumii, mai
precis din tendința de creștere con
tinuă a ponderii vîrstnicilor în an
samblul populației. Cu șapte ani în
urmă, existau în lume doar 6 țări
unde categoria celor în virstă de 60
de ani sau mai mult număra peste
10 milioane de oameni ; or, în anul
2025 vor fi 19 asemenea țări, susțin
experții Națiunilor Unite. Studiile
întocmite de aceștia, inclusiv cele
destinate Adunării mondiale de la
Viena, arată că, dacă față de anul
1950 populația totală a planetei se
va tripla în anul 2025, în același in
terval de timp numărul vîrstnicilor
va crește de cinci ori, pentru a
ajunge la 1 121 000 000, reprezentînd
13,7 la sută din populație.
Fenomenul în sine, consideră spe
cialiștii, reflectă progresul înregis
trat, mai cu seamă in ultimele de
cenii — în pofida menținerii subdez
voltării pe întinse suprafețe ale glo
bului — în ce privește alimentația,
asistența medicală și starea de igienă

în general — progres care a eradicat
o mare parte din bolile epidemice.
In această privință apare deosebit
de elocvent exemplul României, unde
promovarea de către -partid a unei
politici pătrunse de grijă profundă
față de om a dus la îmbunătățirea
continuă a condițiilor de muncă și
de trai ale tuturor categoriilor popu
lației, ceea ce a făcut ca vîrsta me
die să crească. în numai trei dece
nii Și jumătate, de la 42 de ani la
aproape 70 de ani. Realizarea ță
rii noastre apare cu atit mai
evidentă cu cit pe plan mondial este

La Viena — prima Adunare
mondială pentru „vîrsta
a treia"
prevăzut un salt cu Ceva mai mic —
de la 47 la 70 de ani — dar într-o
perioadă mult mai îndelungată, de
75 de ani (1950—2025).
Rezultat indiscutabil al progresu
lui, sporirea speranței de viață are
însă serioase implicații economice și
sociale pentru toate țările. In primul
rind, fiindcă fenomenul duce la
răsturnarea piramidei demografice.
Timp de milenii, copiii îi depășeau
ca număr pe vîrstnici. In 1950, exis
tau doi copii sub cinci ani pentru
fiecare persoană de peste 60 de ani,
dar la sfirșitul primului pătrar al se
colului viitor vor fi, în medie, „doi
bunici pentru fiecare nepot".
Prevenirea unor consecințe ale acestui fenomen face necesară, con
sideră specialiștii, examinarea temei
nică a posibilităților de prelungire,
în forme specifice, adecvate a vieții
active a vîrstnicilor, de folosire în
continuare a experienței și cunoștin
țelor lor.
Cea mai „vîrstnică" regiune a glo
bului este reprezentată de țările Eu
ropei, Statele Unite și Canada. încă
în 1950, peste 12 la sută din popu
lația acestei zone era formată din
vîrstnici, procent mai mare decît cel
prevăzut pentru Africa sau America
Latină pentru anul 2025. Problemele
„vîrstei a treia" se pun cu maximă

acuitate in țările în curs de dezvol
tare. care vor trebui să facă față
schimbărilor din structura demogra
fică intr-o măsură mai mare și in
tr-un termen mai scurt decît țările
dezvoltate, dispunînd insă de mijloa
ce economice mult mai modeste.
Exemplul cel mai ilustrativ îl oferă
continentul african, unde, pină la
sfirșitul acestui secol, numărul virstnicilor se va dubla, ajungind la 42
milioane, pentru ca în următorul pă
trar de veac să atingă 102 milioane.
Deși procentul creșterii apare relativ
mic — de la 4,9 la sută in prezent
la 6,6 la sută — și deși mortalitatea
infantilă se menține mai ridicată, ca
urmare a persistenței racilelor sub
dezvoltării, cifra absolută ridică pen
tru Africa probleme din cele mai
grele, dat fiind nivelul scăzut de
dezvoltare a continentului.
Ținînd seama de faptul că, într-o
măsură mai mare sau mai mică, toa
te țările vor cunoaște o creștere a
ponderii vîrstnicilor în ansamblul
populației — efect al progresului ge
neral — Adunarea mondială de la
Viena consacrată acestei probleme iși
propune să lanseze un plan de ac
țiune, pe baza căruia în deceniile vi
itoare să poată fi create persoanelor
virstnice condiții de securitate socia
lă și economică, posibilități ca ele să
contribuie, în forme specifice, la
dezvoltarea societăților în care tră
iesc. Desigur, este o problemă com
plexă, mai ales avînd în vedere feno
mene actuale din lumea capitalistă
unde tineri și adulți, în toate pu
terile, sint atit de grav afectați de
șomaj.
Inițiatorii Adunării mondiale de la
Viena, la care se așteaptă să parti
cipe 110—120 de țări, pornesc de la
premisa că problemele „vîrstei a
treia" nu pot fi ignorate din moment
ce tinerii de astăzi sint virstnicii de
mîine și că este în interesul tuturor
să conlucreze pentru clădirea unui
viitor mai bun. Pentru ca vlăstarele
pornite din trunchiul „arborelui vie
ții", înfățișat de emblema reuniunii,
să devină ele însele trunchiuri vigu
roase dătătoare de ramuri, într-o
continuă și armonioasă regenerare a
speciei umane.

V. OROS

Schimb de mesaje între tovarășul
Nicoiae Ceaușescu și președintele
Partidului Socialist Progresist din liban
BEIRUT 24 (Agerpres) — La Bei
ritorială și securitatea tuturor state
lor și popoarelor din zonă.
rut a avut loc un schimb de mesaje
Totodată, au fost abordate aspecte
între tovarășul Nicoiae Ceaușescu,
legate de relațiile dintre Partidul
secretar general al Partidului Comu
Comunist Român și Partidul Socialist
nist Român, președintele Republicii
Progresist din Liban, exprimîndu-se
Socialiste România, și Walid Joumhotărîrea comună de a se acționa
blatt, președintele Partidului Socia
pentru intensificarea, în continuare,
list Progresist din Liban și al Consi
a legăturilor prietenești dintre cele
liului Politic Central al Mișcării Na
ționale Libaneze, cu prilejul primirii
două partide.
Președintele Partidului Socialist
trimisului special al șefului statului
român, tovarășul Vasile Pungan, mi
Progresist, Walid Joumblatt, a rugat
să se transmită tovarășului Nicoiae
nistru secretar de stat.
Ceaușescu, secretar general al Parti
Cu această ocazie au fost prezen
dului Comunist Român, inalta sa
tate punctele de vedere și conside
apreciere și recunoștința pentru preo
rentele tovarășului Nicoiae Ceaușescu
cuparea permanentă pe care șeful
cu privire la situația din Orientul
statului român o manifestă față de
Mijlociu și, în mod deosebit, la eve
nimentele din Liban, ca urmare a in
problemele cu care este in prezent
confruntat poporul libanez, pentru
vaziei militare israeliene în această
eforturile desfășurate în vederea unei
țară. A fost subliniată necesitatea
rezolvări juste, pe calea tratativelor,
întreprinderii, în continuare, de efor
a acestor probleme, pentru asigura
turi politico-diplomatice sporite pen
rea integrității teritoriale, suverani
tru a se ajunge la o dezangajare în
tății și independenței Libanului.
Beirutul de vest, pentru realizarea
întrevederea s-a desfășurat într-o
unei soluții politice de natură să asi
atmosferă de încredere și stimă reci
gure independența, suveranitatea și
procă și de caldă prietenie care ca
integritatea teritorială a Libanului,
racterizează raporturile dintre cele
recunoașterea drepturilor inaliena
două partide, dintre conducătorii lor.
bile ale poporului palestinian la auto
La întîlnire a participat tovarășul
determinare și la un stat propriu in
Florea Chițu, ambasadorul României
dependent, precum și integritatea tela Beirut.
★
★
A fost subliniată, totodată, dorința
La Beirut au continuat întrevede
comună de extindere și consolidare
rile trimisului special al tovarășului
a raporturilor de colaborare dintre
Nicoiae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, cu per
România și Liban.
Trimisul special al președintelui
sonalități politice libaneze. Astfel,
Republicii
Socialiste România a avut
trimisul special Vasile Pungan a fost
întrevederi și cu alți oameni politici
primit de președintele guvernului li
libanezi, printre care Suleiman Franbanez, Shafic Al-Wazzan. Cu acest
gieh, fost președinte al Libanului,
prilej s-a efectuat un schimb de pă
Saeb Salam, fost prim-ministru,
reri in probleme ale situației actua
Inaah Raad, președintele Partidului
le din Liban și ale căilor de soluțio
nare politică a acestora. Condamnîn- v Național Social Sirian din Liban, și
Pierre Gemayel, președintele Parti
du-se cu toată fermitatea invazia mi
dului Kataeb și lider al „Frontului
litară israeliană în Liban, în mod
Libanez" (creștin). A avut loc. de adeosebit acțiunile din zona de vest a
semenea, o întîlnire cu Hani El-I-Iascapitalei țării, a fost subliniată n’esan. consilier politic special personal
cesitatea încetării imediate a tuturor
al președintelui Comitetului Execu
acțiunilor militare, respectarea de
plină a acordului de încetare a fo
tiv al O.E.P., Yasser Arafat.
Au fost abordate probleme de inte
cului și trecerea la o dezangajare
res comun ale raporturilor bilaterale,
militară la Beirut, astfel încît să se
precum și ale situației internaționale,
asigure respectarea independenței
Libanului, a unității și integrității
îndeosebi în ceea ce privește Orien
sale teritoriale.
tul Mijlociu și evoluția evenimentelor
din Liban.
Șeful guvernului libanez și-a ex
La întrevederi, care s-au desfășu
primat înalta apreciere și profunda
gratitudine pentru preocupările per
rat într-o atmosferă de prietenie și
manente manifestate de președinte
înțelegere reciprocă, marcate prin
le României socialiste față de viito
preocupările, comune de apărare a
rul națiunii libaneze și pentru ac
destinelor păcii, securității și înțele
țiunile politico-diplomatice întreprin
gerii internaționale, a luat parte am
se în direcția instaurării grabnice a
basadorul României în Liban, Florea
unui climat de pace, securitate și
cooperare in Orientul Mijlociu.
Chițu.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi atacuri israeliene asupra Beirutului • O cuvintare a
președintelui Libanului ® Directorul adjunct al Biroului O.E.P.
din Paris și-a pierdut viata în urma unui atentat terorist
BEIRUT 24 (Agerpres). — Forțele
niștri libanez, Elias Sarkis, președin
israeliene care incercuiesc Beirutul
tele Libanului, a denunțat simbătă
au reluat simbătă bombardamentele
acțiunile Israelului in Libanul de
de pe uscat, de pe mare și din aer
sud și și-a exprimat neliniștea in le
asupra sectorului de vest al capita
gătură cu consecințele acestor acte.
lei libaneze. După cum informează
El a afirmat, după cum relatează aagenția palestiniană de presă WAFA,
genția France Presse, că „forțele de
în cursul dimineții forțele israeliene
ocupație israeliene din sudul Liba
au bombardat zona aeroportului in
nului paralizează administrațiile ofi
ternațional și Hay Al-Sellun, încâl
ciale și formează administrații locale
cind din nou acordul de încetare a
paralele". Totodată, a arătat el, for
focului. Forțele comune palestiniațele de ocupație organizează atacuri
no-libaneze progresiste au răspuns,
împotriva unor cazărmi ale armatei
deschizînd focul împotriva pozițiilor
libaneze, dezarmînd soldații și mem
israeliene. Schimbul de focuri a du
brii forțelor de jandarmerie, arestînd
rat trei ore.
pe unii dintre aceștia. în plus, a
Pentru a treia zi consecutiv, for
menționat Elias Sarkis, „forțele isra
țele aeriene israeliene au întreprins
eliene comit abuzuri, ultimul dintre
simbătă la amiază noi raiduri de
ele fiind arestarea unui membru al
bombardament asupra unor sectoare
parlamentului libanez".
din Beirutul de vest. Succedîndu-se
Ia intervale de numai trei minute,
PARIS 24 (Agerpres). — Directorul
valuri de avioane au atacat zonele
adjunct al Biroului din Paris al Or
Spinneys. Ramlet Al-Beida și Bir
ganizației pentru Eliberarea Palesti
Hassan, relevă agenția WAFA. Apă
nei. Fadl Dani, și-a pierdut viața in
rarea antiaeriană a forțelor comune
urma unui atentat terorist comis vi
palestiniano-libaneze progresiste a
neri în capitala Franței. După cum
intrat in acțiune, deschizind focul
relevă agenția France Presse. auto
împotriva avioanelor israeliene.
mobilul lui Fadl Dani a fost aruncat
Paralel cu raidurile aeriene, unități
in aer.
navale'Msraeliene au bombardat por
Purtătorul de cuvînt al Organiza
țiunea de coastă a Beirutului de vest
ției . pentru Eliberarea Palestinei
și zone din interior, transmite agen
(O.E.P.). Mahmoud Labadi, a decla
ția U.P.I.
rat. la Beirut, agenției France Presse
în timp ce au continuat acțiunile
că asasinarea iui Fadl Dani repre
militare, in special asupra Beirutu
zintă o acțiune în cadrul politicii is
lui, forțele israeliene au intensificat
raeliene., „Această politică, a spus el,
în ultimele zile presiunea asupra ca
vizează atît reprezentanții O.E.P. in
pitalei libaneze. Khaled Joumblatt,
străinătate, cit și poporul palestinian
ministrul libanez al industriei și co
însuși". Asasinarea lui Fadl este ex
merțului, a declarat, potrivit agen
presia acestei orientări, „ca și invazia
ției U.P.I., că forțele israeliene au
și politica de distrugere îndreptate
oprit accesul camioanelor Crucii Ro
împotriva popoarelor libanez și pa
șii care transportau grîu făcind parte
lestinian", a subliniat Mahmoud La
dintr-o încărcătură de urgență pen
badi. potrivit agenției France Presse.
tru sectorul de vest al Beirutului.
Ambasada israeliană din Paris a
dat publicității o declarație în care
BEIRUT 24 (Agerpres). — Luînd
neagă că Israelul ar avea vreun acuvîntul la deschiderea unei ședințe
mestec in uciderea reprezentantului
extraordinare a Consiliului de Mi
palestinian.

„Promovarea cooperării internaționale — necesitate

impusă de actuala criză economică mondială"
Declarațiile secretarului general al O.N.U.
WASHINGTON 24 (Agerpres). —
Actuala criză economică mondială
reclamă de urgență intensnicarea
eforturilor pentru promovarea coo
perării internaționale, a declarat se
cretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar. într-o conrerință
ținută in fața Societății interna
ționale pentru dezvoltare din Balti
more (S.U.A.). „Planurile și propu
nerile pentru ameliorarea acestei si
tuații nu pot omite din vedere faptul
că marea majoritate a omenirii care
îndură suferințe nu poate ramine
impasibilă in timp ce n este refuzat
un mod de viață decent" — a aver
tizat el. Vorbitorul a adâugat că
există deosebiri de vederi și incerti
tudine asupra valorii și eficienței
strategiilor economice trecute și vii
toare. Orice nou program conceput

0 declarație a Ministerului de Externe al Italiei
ROMA 24 (Agerpres). — Ministe
rul de Externe al Italiei a dat publi
cității o declarație in care se arată
că firmele italiene trebuie să-și ono
reze contractele privind livrările de
instalații industriale necesare con
ductei de gaze din U.R.S.S. către Eu
ropa occidentală, în pofida embar

CENTENARUL TITULESCU. In
cadrul manifestărilor de omagiere
. a personalității lui Nicoiae Titulescu, ziarul „El Sol de Mexico"
I scrie că marele diplomat român
Nicoiae Titulescu „a dominat cu
I prestigiul său scena politică romăI nă și internațională intre cele două
războaie mondiale". In articol se
I subliniază că „Titulescu a adus o
contribuție de prim rang la opera
I de menținere' a păcii și securității
I internaționale în perioada interbe
lică, contribuție care l-a impus
drept unul dintre cei mai mari
diplomați ai epocii sale".

BRUXELLES 24 .(Agerpres). — In
documentul elaborat de Comisia
C.E.E. ca răspuns la respingerea de
către oficialitățile S.U.A. a propune
rilor comunitare vizind soluționarea
diferendului dintre C.E.E. și Statele
Unite în problema exporturilor vesteuropene de oțel pe piața americană
sint apreciate ca „inexacte și contes
tabile" motivele invocate de Ministe
rul Comerțului al S.U.A.
Comisia C.E.E., informează agenția
France Presse. contestă că ar. exista
„o legătură cauzală" între exportu
rile comunitare de oțel — cărora le
revin doar 6 procente din vînzările
de pe piața americană — și proasta

APLICAȚII MILITARE. Agenția
' A.D.N. anunță că s-au încheiat
aplicațiile militare comune, desfă

I

NUMIRE. Amrik S. Mehta, director general adjunct al Agenției Internaționale pentru Energie Atomi
că (A.I.E.A.), a fost numit de către
secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, în calitate de
secretar general al Conferinței Națiunilor Unite pentru utilizarea
pașnică a energiei nucleare, ce
urmează să se întrunească în iunie
anul viitor, la Viena.

I
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BELGRAD 24 (Agerpres). — Agen
ția Taniug informează că la Belgrad
a avut loc plenara Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care a discutat programul
activității C.C. și al activității Pre
zidiului C.C. in lumina concluziilor
recentului Congres al XII-lea al
U.C.I. Nikola Stoianovici, secretarul

Prezidiului C.C. al U.C.I.. a subliniat
că principalele probleme pe care Co
mitetul Central al partidului trebuie
să le aibă în vedere în perioada ur1mătoare sînt, între altele, dezvoltarea
in continuare a autoconducerii, sta
bilizarea economică. întărirea bazei
materiale a societății, politica de in
dependență și nealiniere a Iugosla
viei — transmite Taniug.

Economia U.R.S.S. în primul semestru al anului 1982
MOSCOVA 24 (Agerpres). — Tn
Comunicatul Direcției Centrale de
Statistică a U.R.S.S. privind rezulta^
tele obținute in economia națională
in primele șase luni ale anului 1982
se arată că planul semestrial al pro
ducției industriale globale a fost în
deplinit — transmite agenția T.A.S.S.
în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut, producția a
crescut cu 2.7 la sută, iar producti
vitatea muncii cu 2 la sută. Sporul
producției s-a realizat în proporție
de 77 la sută prin ridicarea produc
tivității muncii.

La o serie de indicatori, planul se
mestrial al industriei sovietice a fost
depășit, dar unele centrale \ și între
prinderi nu și-au îndeplinit sarcinile
stabilite, menționează comunicatul.
In acest an au fost efectuate la
timp lucrările agricole, iar] in com
parație cu aceeași perioadă] a anului
trecut a crescut șeptelul de cornute
mari.
Numărul muncitorilor și funcționa
rilor din economia națională a
U.R.S.S. a crescut, față de perioada
corespunzătoare a anului 1981, cu 1.2
milioane de persoane.
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Controversa termometrelor
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situație conjuncturală a siderurgiei
americane. Degradarea situației „se
datorează în principal proastei situa
ții economice din Statele Unite",
apreciază comisia C.E.E., care, tot
odată. contestă în continuare metoda
folosită pentru stabilirea așa-numitelor „drepturi compensatorii" ce afectează importurile americane de
oțel din țările Pieței comune. „în
opinia noastră — se spune în docu
mentul elaborat de comisie — este
vorba despre o interpretare arbitra
ră și unilaterală a reglementărilor
din cadrul Acordului General pentru
Tarife și Comerț (G.A.T.T.)".

Plenara C. C. al U. C. I.

operațiune de străpungere a poziții
lor irakiene in sectorul Shalamche,
pe direcția Basra, a a.nunțat postul
de radio Teheran, reluat de agențiile
France Presse și Reuter, citind un
comunicat militar iranian. Comuni
catul menționează că forțele iraniene
s-au infiltrat în liniile de apărare
irakiene, adăugind că in timpul ope
rațiunii au fost uciși sau răniți 700
militari, fiind distruse și 24 de
tancuri irakiene.

șurate în sectorul central al
R.D. Germane, la care au partici
pat unități și subunități ale forțelor
terestre și aeriene ale armatei
populare naționale a R.D.G., ale.
armatei poloneze și ale grupului
trupelor sovietice staționate în această țară.

goului impus de Statele Unite asu
pra acestor utilaje realizate după li
cență americană, transmit agențiile
France Presse. și United Press Inter
national. Aceste contracte, se preci
zează în declarație, au fost aprobate
de guvern și sînt însoțite de autori
zațiile necesare.

Disputa oțelului între S.U.A. și Piața comună

Conflictul irakiano-iranian
BAGDAD 24 (Agerpres). — Forțe
le irakiene au zdrobit un atac ira
nian in noaptea de vineri spre sim
bătă, la est de Basra și au anihilat
complet forțele atacatoare, relevă un
comunicat militar difuzat la Bagdad
și reluat de agenția I.N.A. După cum
arată comunicatul, luptele s-au în
cheiat simbătă dimineața. Se preci
zează că numărul militarilor iranieni
uciși se ridică la peste 2 200.
TEHERAN 24 (Agerpres). — For
țele iraniene au lansat vineri seara o

pentru ieșirea din actuala criză tre
buie să includă o schimbare decisi
vă in direcția politicilor naționale și
internaționale avind ca țel o redre
sare economică susținută.
Pe de altă parte. Perez de Cuellar
s-a pronunțat pentru menținerea
unui sistem comercial cit mai deschis
cu putință, pentru renunțarea la re
centele acțiuni în direcția protecționismului și pentru stabilizarea pre
țurilor pe piețele internaționale, a
căror fluctuație s-a dovedit a fi de
osebit de stînjenitoare- pentru țările
în curs de dezvoltare. In sfîrșit, se
cretarul general al O.N.U. a făcut
apel la creșterea fluxului de capital
extern, in special de credite cu clobinzi reduse in favoarea țarilor să
race.
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Controversa este ireductibilă : globul pămîntesc se îndreaptă (învîrtindu-se) spre o perioadă de răcire continuă - ba nu, pardon, e]roare
totală, globul pămîntesc se îndreaptă (tot învirtindu-se) spre o perioadă
de încălzire continuă.
O serie de oameni de știință, dîrdiind de frig, explică, sprijinindu-se
pe fapte, cifre, date, statistici, computere și ordinatoare, cum dezvol
tarea producției moderne duce la proiectarea în atmosferă a diferite
particule, care se aglomerează și vor forma un ecran în calea razelor
de soare. Ca urmare, temperatura pe glob va coborî cu 5-10 grade,
vor crește aisbergurile și banchizele polare, pe străzi vor reapare ele
fanții păroși și alte vietăți drăgălașe din epoca glacială. (Deci, dacă
urmeaza să plecați in concediu la mare nu uitați să vă luați paltoaYx?
șoșoni și mănuși — în mod precis veți avea nevoie de ele în cel mult
5£)00 de ani).
Ba nu, căci altă serie de cercetători, transpirînd abundent, explică,
sprijinindu-se pe fapte, cifre, date, statistici, computere și ordinatoare,
cum dezvoltarea civilizației duce la degajarea și proiectarea în
atmosferă a unor cantități crescînde de gaz carbonic, care reține căl
dura, produeîndu-se așa-numitul „efect de seră". Ca urmare, tempe
ratura se va ridica cu 5—10 grade, se vor topi aisbergurile pe ban
chizele polare, inundînd țărmurile continentelor, iar pe străzi se vor
plimba dinozaurii și alte drăgălășenii din epoca mezozoicului. (Deci,
dacă aveți concediul iarna, pregătiți-vă pentru munte cămăși cu mînecă
scurtă în loc de pulovere și sandale în locul bocancilor de schi - strict
necesare în următorii 5 000 de ani...).
Așa-i războiul termometrelor, ce să mai deplingem precizia buleti
nelor meteorologice...
De fapt controversa caniculă-glaciațiune are și aplicații imediate.
Se știe doar că nu demult globul, tot invîrtindu-se, s-a îndreptat spre
o perioadă caldă, de destindere, deferență și amabilitate. (E drept,
de la încheierea celui de-al doilea război mondial au mai existat circa
135 de războaie cu 10 milioane de victime - dar așa-i pacea, pacea
caldă).
Dar se opun adepții glaciațiunii, care invocă cerul acoperit de nori
negri, bîntuit de curenti reci. In Atlanticul de Sud, în jurul insulițelor
cu oi și pinguini - viscole ; în Orientul Mijlociu — flăcări care îngheață
ghețurile ; la fel - in Oceanul Indian ; la fel - in Asia de Sud-Est.
Nu mai încălzesc atmosfera, nici incendiile pădurilor, nici napalmul sau
bombele cu fosfor, nici petrolul sau conductele de gaze.
...Noroc de baschet-ball, că mai aduce o adiere caldă I
Acum un deceniu, o banchiză groasă de gheață a fost spartă cu o
minge pe ping-pong — și s-au reluat raporturile între două din cele
mai mari state ale lumii. Acum urmează să sosească în Angola, pen
tru un turneu, echipa de baschet a S.U.A. - deși între S.U.A. și Angola
nu există relații diplomatice. E drept, la baschet mingea este mai mare
decit la ping-pong, nu-i ușor de țintit prin inelul de metal, ca un
vizor de bombardier. Dar, deși coșurile sînt găurite, nimeni nu pierde,
tot ce se aruncă înăuntru se recuperează dedesubt.
...Poate că mingile, fie de piele ori de celuloid, goale in interior,
sînt, totuși, mai puternice decît cilindrii de oțel, cu umplutura lor de
megatone ?! Poate că trebuie mai mult apreciate aceste sfere mici ca
pabile să însenineze, fie și parțial, sfera cea mare ? Și să contribuie
la soluționarea controversei termometrelor prin trecerea de la neguri
la timp frumos...
Incit turiștii planetei să meargă la munte sau la mare cu echipa
ment normal.
Acum și peste cinci mii de ani.

N. COREU
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