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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
7?

Peste 1C0 de colective 
muncitorești din județul 

Prahova

marea noastră sărbătoare națională
ÎN AGRICULTURĂ

Michel Jobert, ministrul comerțului exterior al Franței

ÎN INDUSTRIE
Au îndeplinit planul 

pe primele 7 luni ale anului

în cinstea marii sărbăto-i națio
nale de la 23 August, 102 colective 
muncitorești din județul Prahova, 
aflate intr-o însuflețită întrecere so
cialistă, au raportat îndeplinirea 
înainte de vreme a sarcinilor de 
producție pe 7 luni din acest an. 
Muncitorii, maiștrii, inginerii și 
proiectanții din aceste unități, da
torită avansului de timp cîștl- 
gat. vor produce pînă la finele lunii 
cărbune, instalații petroliere și mi
niere, pompe de injecție, anvelope 
ATA, uleiuri minerale, benzine, alte 
produse petroliere, stofe, piese tur
nate, produse refractare, mate-iale 
de construcții și altele în valoare 
de peste o jumătate de miliard de 

•lei. Cea mai mare parte din aceste 
produse va fi realizată pe seama 
creșterii productivității muncii. 
(Constantin Căpraru, coresponden- 

i tul „Scînteii").

35 unități economice 
din județul Galați

Pînă in prezent, 35 unități eco
nomice din județul Ga'ați au în
deplinit planul pe 7 luni, nrint-c 
acestea numărindu-se Stația do 
sortare a mine-eurilo-, întreprin- 
de~ea „Avicola", întreprinderea „A- 
pollo". întreprinderea de rena'ații 
auto Tecuci. întreprinde-ea de na
vigație fluvială NĂVROM. Cele 3> 
de unități economice vor realiza, 
pină la finele acestei luni, o pro
ducție suplimentară in vaioat de 
peste 210 milioane lei. (Dan Plăeșu, 
corespondentul „Scînteii").

Județul Constanța a terminat recoltarea griului
Oamenii muncii din agricultura 

județului Constanța au încheiat 
recoltatul griului.

în telegrama adresată, cu acest
Central al 

Partidului Comunist Romiiț, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
de Comitetul județean Constanța al 
P.C.R., se spune :

în prezent, pe baza prețioaselor 
indicații și orientări pe ca~e le-ați 
dat cu prilejul recentelor vizite 
de lucru in unitățile agricole din 
județul nostru, acționăm cu toate 
forțele pentru elibe-area terenului, 
realizarea programului de insămin- 
țare a culturilor duble, strîngerea 
și depozitarea furajelor, recoltarea

prilej. Comitetului

și valorificata superioară a legu
melor și fructelor, pregătirea și 
des'ășurarea în bune condiții a 
lucrărilor agricole de toamnă.

Vă asigurăm, mult stimate to- 
va-ășe secretar general, că vom 
acționa cu întreaga noastră putere 
de muncă pentru a intîmpina cea 
de-a XXV-a aniversare a coope
rativizării agriculturii pe aceste 
meleaguri cu sarcinile de plan în
deplinite. demonstrînd astfel su
perioritatea agriculturii socialiste, 
ma-ile noastre posibilități de a în
făptui neabătut obiectivele 
revoluții agrare stabilite 
de-al XII-lea Congres al 
lui Comunist Român.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nico ae 
Ceaușescu; a primit marți, in stațiu
nea Neptun, pe Michel Jobert, minis
tru de stat, ministrul comerțului ex
terior al Franței, președintele părții 
țării sale în Comisia mixtă guver
namentală de cooperare economică, 
științifică și tehnică româno-franceză.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române în comisia mixtă gu
vernamentală.

Au fost de față Dumitru Aninoiu, 
ambasado-ul Ronâniei la Paris, și 
Marcel Beaux, ambasadorul Franței 
la București.

în cadrul întrevederii s-a aureolat 
că relațiile tradiționale dintre Româ
nia și Franța, intemeiate pe deplină

egalitate, stimă și respect reciproc, 
cunosc o evoluție ascendentă, în spi
ritul și pe baza înțelegerilor și orien
tărilor convenite cu ocazia dialogului 
la nivel înalt de Ia București și Paris.

De ambele părți a fost subliniat 
fantul că actuala sesiune a comisiei 
mixte guvernamentale va contribui, 
prin rezultatele el, prin acțiunile pre
conizate, la intensificarea și diversifi
carea in continuare a schimburilor 
comerciale, la lărgirea cooperării in 
producție și pe terțe piețe. S-a evi
dențiat dorința reciprocă de a acțio
na pentru dezvoltarea și mai puter
nică a legăturilor româno-franceze 
pe diferite planuri, în folosul și spre 
binele popoa-elor român și francez, 
al cauzei păcii, destinderii, securității 
și independenței naționale, al coope
rării și colaborării in Europa și in în
treaga lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri in probleme ale ac
tualității politice internaționale. Por- 
nindu-se de la actuala situație com
plexă, deosebit de gravă existentă in 
lume, s-a apreciat cu interesele su
preme ale popoarelor cer să se ac
ționeze pentru a se pune capăt în
cordării internaționale, pentru relua
rea și continuarea politicii de destin
dere, de colaborare internațională, 
pentru reglementarea pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor diferendelor 
existente in diferite zone ale globu
lui. In acest context a fost reliefată 
importanța deosebită a înfăptuirii 
securității și dezvoltării colaborării 
pe continentul european.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

noii 
de cel 

Partidu-
Președintele Directoratului Societății „Citroen Automobil'*

41 de unități economice 
din județul Constanța

Desfășurind larg întrecerea socia
listă în cinstea apropiatei zile de 
23 August, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de producție, 
colectivele a 41 de unități econo
mice din județul Constanța și-au 
îndeplinit înainte de termen pla
nul la producția-marfă industrială 
pe primele 7 luni. Ca urmare, plnă 
la sfirșitul lunii iulie valoarea pro- 
ducției-marfă industriale realizate 
peste plan de aceste unități se va 
ridica la 228 milioane Iei, repre- 
zentind importante cantități de 
energie electrică, utilaje și echipa
mente industriale, materiale de con
strucții, bunuri de larg consum și 
produse ale industriei alimentare. 
(George Mihăescu, corespondentul 
„Scînteii").

TINERETUL prezentă activă pe șantierele cincinalului

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, in stațiunea Neptun, 
pe Jacques Lombard. președintele 
Directoratului Societății „Citroen 
Automobil", care se află intr-o vi
zită în ța-a noastră.

A participat tovarășul loan Avram,

ministrul industriei construcțiilor de 
mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspetele asupra unor 
probleme privind cooperarea dintre 
întreprinderi românești constmctoa- 
re de mașini și Societatea „CitroSn" 
in domeniul producției de autoturis
me de mic litraj. De asemenea, au

fost analizate posibilitățile extinde
rii acestei conlucrăm, apreciindu-se 
că ca va contribui Ia dezvoltarea 
continuă a relațiilor economice, re
ciproc avantajoase, dintre România 
și Franța.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.
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AZI, JUDEȚUL ARAD
Moment emoționant Ia Nehoiașu, 

județul Buzău. Pe platforma viitoa
rei centrale hidroelectrice a avut 
loc, in cinstea marii sărbători na
ționale de la 23 August, festivitatea 
deschiderii unui nou șantier jude
țean al tineretului. Alături de bri
gadieri, au luat parte la acest mo
ment solemn numeroși tineri, elevi 
și pionieri din zonă, muncitori de

la baraj, veterani ai marilor șan
tiere naționale ale tineretului, alți 
oameni ai muncii din partea locu
lui. Cei aproape 200 de tineri bri
gadieri — muncitori de la între
prinderea de utilaj tehnologic, Gru
pul de șantiere Buzău al Trustului 
de construcții industriale București, 
întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaj, elevi ai Liceului in-

d'tstrial nr. 9 din Buzău, al liceelor 
din Pătirlagele și Nehoiu — con
stitui ți în cinci brigăzi, și-au ex
primat hotărirea de a munci cu 
elanul și dăruirea specifice virstei 
lor, alături de ceilalți constructori, 
la înălțarea viitoarei hidrocentrale. 
(Dumitru Dănăilă).

Foto : Dorin Ivan

în condițiile vremii instabile, sînt necesare
eforturi stăruitoare pentru ca

SECERIȘUL GRIULUI
să fie încheiat cit mai grabnic!
O

o

în seara zilei de 26 
iulie, griul mai era de 
strîns de pe aproape 
400 000 de hectare.

Oră de oră să se iden
tifice și să se recol
teze cu prioritate por
țiunile de lanuri zvîn- 
tate

Acolo unde nu pot in
tra combinele, să se 
lucreze cu coase și 
seceri

Griul strîns să fie 
transportat imediat la 
locurile de depozita
re, spre a se evita 
orice pierderi
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, stadiul recoltării griului 
in seara zilei de 26 iulie. Ieri, unitățile cgricole din județul Constanța au 
încheiat secerișul. In județele Covasna și Harghita, pină la data mențio

nată nu a inceput recoltarea griului

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
Timpul este înaintat și, cu atit mai mult in condițiile 

vremii instabile, nu se mai poate amina sub nici un motiv 
recoltarea ! Munciți fără preget, cu înaltă răspundere, 
folosind din plin mijloacele mecanice, fiecare oră bună 
de lucru, pentru a strînge, transporta și depozita cit mai 
repede întreaga recoltă de grîu /

ÎN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : Carnet 
plastic ; Note de lectură ; 
Carnet muzical ; Faptul 
divers ; Răsfoind presa 
străină ; Buletin rutier ;

Sport ; De pretutindeni

Așezat pe locurile străvechii vetre 
rojnânească, cetatea dacică Ziridava, 
— asemenea tuturor județelor țării — și-a mo
bilizat cu vigoare toate energiile sale creatoa
re in anii socialismului, îndeosebi după Con
gresul al IX-Iea al P.C.R., de cind în fruntea 
partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea sa economico-socială mul
tilaterală, pentru înnoirea structurală a înfă
țișării orașelor și satelor, creșterea continuă a 
standardului de viață și civilizație al tuturor 
locuitorilor.

Marile împliniri ale acestor ani, ilustrare 
elocventă a politicii partidului nostru de dez
voltare armonioasă a tuturor zonelor țării, se 
constituie intr-un amplu și dens tablou, din 
care radiază atit lumin.le prezentului, cit și ale 
viitorului.

IN PAGINA A III-A A ZIARULUI

Acum se apasă, simplu, 
un buton. înainte, lucrurile 
se petreceau cam așa : 
după ce primea dispoziția 
telefonică, acarul scotea di
tamai cheia din „dulapul" 
ce-i ocupa jumătate din ca
bină și o pornea către ma
caz. Ajuns acolo, descuia 
„limba" metalică ce bloca 
virful „acului" ; urmau ri
dicarea (mai bine zis răs
turnarea) greutății rolunde 
cintărind destule kilogra
me, scoaterea cheii, rein
troducerea ei in orificiul 
„dulapului", răsucirea unei 
manivele și din nou ia 
drum, afară, către maneta 
de manevra-e a semaforu
lui. Cablurile se încordau, 
brațul vopsit in alb și roșu 
se ridica la 45°, i.ivitind 
trenurile să intre ori să 
iasă. Seara, se mai adăuga 
operațiunea transportării 
felinarelor pină la piciorul 
semaforului și, mai depar
te. la așa-numitul „preves
titor", ridicarea lor pe scri- 
pete... Stabilirea celui mai 
simplu parcurs de ieșire 
din stație necesita intre 5 
și 10 minute, deoarece ade
sea se cereau manevrate 
4—5 macazuri. Iarna, desi
gur, timpul era și mai lung. 
Cind, in sfirșit, apărea lu
mina verde, impiegatul de 
mișcare ridica paleta. Me
canicul împingea regulato
rul, tija pistolului se în
corda in capul de cruce, 
biela mo'oare zvicnea, anoi 
cuplarele, roțile se-nvirteau 
de două-trei ori in gol și, 
in cele din urmă, gemind 
și scrișnind n acompania
mentul cuplelor smucite și 
al pufăiturilor cindva atit 
de familia-e, garnitura se 
urnea. încetișor, încetișor, 
mai cu nisip presărat pe 
șine, mai cu dublă în coadă 
cind declivitatea sălta c t 
de cit, trenurile tinereții 
noastre se frămîntau pe 
șine, grăbindu-se (încet) să 
atingă tihnita viteză de 60

la oră, care, pentru nu
meroase tipuri de locomo
tive, reprezenta culmea po
sibilităților in materie. 
Dulci și naiv-orgolioase ni 
se par acum inscripțiile in 
relief înșurubate pe mar
chizele bătrinelor locomo
tive cu abur : „iuțeala ma
ximă, 60 km./oră". Veacul 
se grăbește, și cifrele indi- 
cind performanțele locomo
tivelor din. seria 50 000 ori 
140 200 au rămas să mar
cheze doar... limitările de

ne — un reproș, desigur, 
intre ghilimele, cu valoare 
serrtimental-scriitoricească : 
bunicele întru tracțiunea cu 
abur parcă aveau, fiecare, 
pe-so calitatea ei inconfun- 
dabilă, incepind cu tonali
tatea fluierului și termin nd 
cu „bătaia" capului de emi
sie in camera de fum. La 
începutul începuturilor 
purtau chiar și nume pro
prii : „Călugăreni", „Po— 
rumbielul"... Locomotiva 
modernă e mai ascunsă,

de 144 perechi. Transportul 
feroviar in Moldova se 
străduiește, cu bune rezul
tate, să se încadreze în rit
mul general de dezvoltare 
a județelor pe care le de
servește (media arată, de 
la Congresul al IX-Iea și 
pină astăzi, o creștere de 
circa șase o_i a puterii eco
nomice în județele Bacău, 
Neamț, Iași și Suceava, 
străbătute de magistrala 
feroviară numărul 5), iar 
prezența firului de cupru

Locomotiva electrică

pe magistralele modernizării
------------------------- de Mircea Radu IACO3AN -------------------------

viteză pe porțiunile de cale 
in refacție : 60 la oră nu 
mai reprezintă un maxim 
al „iuțelii", ci, iată, o... 
restricție !

Vechile imagini, aburite 
de nostalgia copilăriei pe
trecute printre locomotive 
și vagoane, le-am .revăzut , 
zilele trecute cu ochii min
ții in clipa in care am fost 
martor la sosirea nrimului 
tren remorcat electric in 
gara Suceava. O nouă și 
însemnată realizat a ce
feriștilor in întimpinarea 
ma’ii noastre sărbători na
țio 'ale. Pentru cei mai pu
țin inițiați, prezența unui 
fir de cup-ii deasin-a si-e- 
lor îngemănate aproape că 
trece neobse.-vată. Iar lo
comotiva electrică nu se 
deosebește, în exterior, 
prea mult de diesel-urile 
noastre cele de toate zilele 
și de pe toate liniile. Asta 
ar fi și „reproșul" ce l-aș 
adresa locomotivei moder-

piesele in mișcare sint pro
tejate de carcase opace și 
silențioase, efortul nu-1 
simți, totul se oetrece în
tr-o liniște de laborator, ges
turile mecanicului sint mici, 
demarajul e o joacă, cei 60 
km Ia oră se obțin după 
citeva sute de metri, spre 
a se ajunge, repede, in
tr-un regim de viteză și 
putere absolut inaccesibil 
mașinilo- ce ardeau cărbuni 
și scuipau vălătuci de 
aburi... Ce înseamnă, totuși, 
acel fir de cupru de dea- 
sup-a șinelor, ce ascund, de 
fapt, tot mai răspânditele 
inițiale SCB ori BLA (bloc 
de linie automat) ?

Traducindu-Ie in cel mai 
obișnuit și accesibil limbaj 
cu putință, vom spune că 
secția nou electrificată și 
dublată, in lungime de 206 
kilometri, izbutea să pri
mească, înainte, 30 de pe
rechi de trenuri pe zi. 
Acum, capacitatea ei este

înseamnă spo-irea substan
țială a tonajului fiecărei 
garnituri, mărirea conside
rabilă atit a vitezei teh
nice, cit și a celei comer
ciale. Rămin disnonibile, 
pentru alte necesități ale 
economiei naționa’e, 27 090 
de tone de motorină, iar 
cheltuielile de producție 
(comparativ cu tracțiunea 
diesel) se reduc cu 30—35 
la sută.

Pentru fe-oviari, festivi
tatea de la Suceava a în
semnat punctul final al 
uno- efo"turi stăruitoat și 
îndelungi. Este un nou epi
sod din amp'a acțiune de 
modernizare a t-anspo-tu- 
lui feroviar in anii con
strucției socialiste, îndeo
sebi după istoricul Congres 
al IX-lea al partidului. Ci
frele sint, și in cazul aces
tei ultime lucrări, elocven
te : s-au plantat 14 000 
stilpi de beton, s-au așe’at 
jumătate de milion de tra
verse, s-au construit 250 de

poduri și podețe, au fost 
den'asate 4 milioane metri 
cubi de pămint pentru te- 
rasamente. Iar harnicii con
structori de căi fe-ate, după 
co csumata festivității 
inaugura'e, s-au întors pe 
alte șantiere, nu mai pu
țin impo’tante, spre a fi
naliza lucrări in curs (noua 
linie ferată Pașcani-Tg. 
Neamț, care va aduce tre
nul pină pe malul O'anei 
cea frumos curgătoare) ori 
a pregăti executata altora 
(electrifica ea secției Paș- 
cani-Iași-Sooola'. Revenind 
la festivitatea de la Sucea
va, unde sosise mtiiul trei 
remo’cat electric, accelera
tul 523, să notăm emoția și 
bucuria de pe chipul fie
căruia, de la mecanicul lo
comotivei și pînă la direc
torul general al regionalei 
de căi fe~ate, de la activiș
tii reprezentind organele 
locale ale meleagurilor 
străbătute de magistrala 
electrificată la primul se
cretar al Comitetului jude
țean de partid Suceava. 
Emoția datorîndu-se nu 
numai apropierii de peron a 
locomotivei împodobite cu 
ghirlande de brad, ci și 
faptului că regionala Iași 
s-a situat pe primul loc in 
întrecerea socialistă oe se
me trul intii. iar toate cele 
trei stații de cale ferată a- 
flate, de asemenea, la loc de 
fr' '.te in ict-eccea >e ‘a-ă 
aparțin tot regionalei Iași : 
Bacău (locul I), Pașcani 
(locul II) și Birlad (locul 
IID. Ar mai fi un al treilea 
motiv: mata majoritate 
a activiștilor reorezentînd 
ce’e patru județe și-au în
ceput muc-a, in urmă cu 
decenii, intr-un depou ori 
stație de cale ferată. De 
unde se vede că sigla 
C.F.R. nu reprezintă numai 
inițialele unei harnice or
ganizații de transpo-t, ci și 
ale unei autentice și pre
țuite școli de cadre I



PAGINA 2 SCINTEI A —miercuri 28 iulie 1982

SECERIȘUL GRIULUI RECOLTAREA FURAJELOR
să fie încheiat cit mai grabnici

ALBA: O săptămînă
în județul Alba se desfășoară in

tens recoltarea griului. Pentru me
canizatori, pentru toți oamenii sa
telor, obiectivul acestei săptămîni 
îl reprezintă terminarea acestei im
portante lucrări. Un obiectiv care 
poate fi îndeplinit printr-o mai 
bună organizare a activității și mo
bilizarea tuturor forțelor existente 
în comune. „Acum, cînd avem cea 
mai mare nevoie, potențialul tehnic 
al agriculturii, al județului sporeș
te cu 80 combine, care au început 
să sosească și să intre în lanuri, ne 
spunea inginerul Ioan Giosan, di
rectorul direcției agricole județene. 
Au fost luate măsuri pentru înlă
turarea operativă a defecțiunilor 
care au apărut la unele combine, 
deși ne confruntăm cu lipsa unor 
piese de schimb. în lanurile unde 
griul a fost culcat la pămînt de fur
tună. recoltarea se desfășoară ma- 
nual“.

Pentru ca secerișul griului să se 
încheie în această săptămînă, hotă- 
ritoare este folosirea cu randament 
înalt a fiecărei ore bune de lucru. 
Duiîiinică s-au recoltat 2 150 hecta
re, iar luni, deși au căzut averse de 
ploaie — 1 580 hectare. Ca atare, 
pînă luni seara griul a fost strîns 
in județ de pe 00 la sută din su
prafața cultivată. A mai rămas de 
adunat recolta de pe 12 500 ha.

La cooperativa agricolă de pro
ducție din Teiuș lucrările sint a- 
vansate. „Combiner!! sint oamenii 
de nădejde ai comunei — a ținut să 
ne spună tovarășa Elisabeta Ppvel, 
primara! Teiușulul. La recoltare se 

TELEORMAN : 
suplimentare

Producții sporite, livrări 

la fondul de stat

decisivă la recoltare
lucrează grupat, cu 7 combine și 3 
prese de balotat, iar la arat se fo
losesc 10 tractoare. Pentru grăbirea 
transportului baloților de paie se 
folosesc și atelajele din comună".

Bine organizat se muncește și în 
unitățile agricole din consiliile a- 
groindustriale Sebeș și Alba lulia. 
Cele 31 de combine folosite la re
coltarea griului în lanurile consiliu
lui agroindustrial Șibot lucrează 
însă cu randament diferit. în vre
me ce în cooperativele agricole din 
Vințu de Jos și Plan secerișul este 
înaintat, la Săliște, Vinerea și Tăr- 
tăria sint rămîneri mal în urmă. 
„Aceste unități vor primi sprijin 
pentru a recupera restanțele, astfel 
incit pînă sîmbătă, 31 iulie, să în
cheiem recoltarea — ne-a asigurat 
tovarășul Gheorghe MuntSanu. pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Sibot. Concomitent cu întrajutora
rea dintre unitățile consiliului, rit
mul de lucru poate să crească prin 
înlăturarea unor deficiențe în apro
vizionarea cu carburanți și la trans
port".

Așadar, în județ mai este de 
strîns recolta de pe o importantă 
suprafață. Esențial este acum ca în 
toate unitățile unde griul mai este 
în lanuri să se lucreze fără preget, 
bine organizat. folosindu-se din 
plin fiecare oră bună de lucru, 
pentru ca pină sîmbătă întreaga 
recoltă de gnu să fie strînsă și 
pusă la adăpost.

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scînteii" 

s-a subliniat într-o recentă analiză 
a comandamentului județean pen
tru agricultură, acum trebuie să se 
acționeze hotărît pentru intensifi
carea transportului, astfel încit toa
te unitățile agricole să livreze in 
întregime cantitățile prevăzute la 
fondul de stat — îndatorire de mare 
răspundere a producătorilor agri
coli, „Transportul griului se desfă
șoară pe baza unui program bine 
stabilit — ne spune tovarășul Ion 
Zoican, director adjunct al direcției 
agricole județene. în general, prin 
folosirea mai judicioasă a mijloace
lor de transport, au fost obținute 
rezultate mai bune decit în anii 
trecuți. Practic, au mai rămas de 
preluat cantitățile de grîu cu umi
ditate mare, recoltate după ploile 
din partea finală a secerișului. 
Aceste cantități, depozitate pe plat
forme betonate in unitățile agricole, 
sint lopătate și solarizate. Pe măsu
ră ce se zvintă, ele sint transpor
tate imediat la bazele de recepție".

Re ansa;nblul județului, pină în 
seara zilei de 26 iulie s-au livrat la 
fondul de stat 88 la sută din can
titățile contractate de cooperativele 
agricole de producție și 60 Ia sută 
din cele ce revin întreprinderilor 
agricole de stat. Este demn de re
marcat fațitul că numeroase coope

MUREȘ: Ritmul de lucru trebuie 

mult intensificat!
Cu toate că a plouat la scurte in

tervale de timp, in județul Mureș 
recoltarea griului s-a extins și în 
consiliile Miercurea Mirajului, So- 
vata. Sighișoara și Morăreni, si
tuate în nordul județului. Combi
nele au fost concentrate cu precă
dere in lanurile din soiurile de 
grîu timpurii, astfel că recoltarea 
acestora s-a încheiat la termenul 
stabilit pe toate cele 9 006 hectare 
cultivate. Pe ansamblul județului 
însă, pînă în seara zilei de 26 iu
lie griul a fost strîns de pe numai 
26 000 hectare, ceea ce reprezintă 
50 la sută din suprafața cultivată. 
Iată de ce secerișul trebuie inten
sificat pentru a atinge viteza de lu
cru stabilită. Spunem aceasta de
oarece, în ultimele zile, față de rit
mul zilnic planificat de 4 660 hecta
re, realizările oscilează între 3 900— 
4 000 hectare.

într-o serie de unități, prin folo
sirea cu randament maxim a fie
cărei combine, a fiecărei ore de lu
cru, recoltarea fie că s-a încheiat, 
fie că se desfășoară pe ultimele su
prafețe. „Am lucrat numai cu 7 
combine, dar realizind și depășind 
viteza de lucru stabilită am termi
nat recoltarea griului pe toate cele 

rative agricole, cum sînt cele din 
Tecuci, Săceni, Zimbreasca, Tătă- 
râștii de Sus, Tătărăștii de Jos, Ne- 
greni. „7 Noiembrie" Alexandria, 
„8 Martie" Țigănești și altele, care 
au depășit producțiile prevăzute la 
grîu, și-au achitat in întregime obli
gațiile contractuale și au livrat can
tități suplimentare la fondul de stat. 
Cooperativa agricolă ,.30 Decem
brie" din Alexandria, bunăoară, a 
livrat la fondul de stat cu 36 la sută 
mai mult griu față de cantitatea 
contractată. „Acesta este de fapt 
răspunsul nostru la sprijinul pe 
care-1 primim din partea statului în 
creșterea producției — ne spu
ne președinta cooperativei. Cristina 
Neacșu. Beneficiem azi de îngră
șăminte chimice, de mașini și uti
laje agricole moderne, de semințe 
din soiuri de mare productivitate. 
Este deqi firesc ca și noi, sporind 
producțiile, să livrăm la fondul de 
stat cantități suplimentare de pro
duse".

Este necesar ca acest exemplu și 
altele similare să fie urmate și de 
acele cooperative agricole care în- 
tîrzie transportul și livrarea griu
lui la fondul de stat.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

210 hectare" —• ne spune Alexan
dru Bad, inginerul șef al C.A.P. 
Nazna. Dealtfel, în județul Mureș 
cooperatorii din Nazna au fost pri
mii care au încheiat recoltarea pă- 
ioaselor. Se lucrează bine organizat 
și la C.A.P. Ernei. unitate în spri
jinul căreia au sosit patru combine 
din consiliul agroindustrial Sovata. 
Acțiuni de întrajutorare au fost or
ganizate și in consiliile agroindus
triale- Zau de Cîmpie, Sărmașu. Ier- 
nut. Luduș și Riciu, unde stadiul 
recoltării este superior celui atins 
pe județ.

Ritmul secerișului trebuie insă 
mult Intensificat in consiliile agro
industriale Rușii Munți, Sovata, 
Sîngeorgiu de Pădure, Sighișoara și 
Band, unde suprafețele recoltate nu 
depășesc 30 la sută din cgle cul
tivate. Sub semnul urgenței se si
tuează și eliberarea de paie a tere
nurilor și însămînțarea culturilor 
duble. Din datele furnizate de di
recția agricolă județeană rezultă 
că, pe ansamblul județului, abia a 
fost eliberată, după orz și grîu, su
prafața de 26 363 hectare.

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

Este timpul să se acționeze energic pentru 
a nu se mai repeta situația din anul trecut!

Unitățile agricole din județul 
Vîlcea .dispun de condiții deosebit 
de favorabile pentru creșterea ani
malelor. Și eind spunem aceasta, 
avem în vedere cele 106 550 hectare 
de pășuni și finețe naturale, la care 
se adaugă 11 200' hectare cultivate 
cu plante furajere in ogor propriu. 
Această suprafață ar trebui să asi
gure cantități de furaje chiar mai 
mari decit ar fi necesare pentru 
hran;t celor 51 609 de taurine și 
156 100 de ovine de care dispun uni
tățile agricole de stat și coopera
tiste din acest județ.

Realitatea este insă cu totul alta. 
Netrăgind învățăminte din situația 
anului trecut, cînd cooperativele 
agricole au fost nevoite să achizi
ționeze 12 000 tone fin de la gospo
dăriile populației, nici in acest an 
nu se întrevede o ameliorare in ce 
privește asigurarea furajelor. Ba
lanța necesarului de furaje pentru 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste, stabilită, pînă la noua re
coltă din 1983, prevede deficite în
semnate : 4 800 tone fin, 17 100 tone 
suculente și 14 200 tone grosiere. 
Cu alte cuvinte, ne spunea tovară
șul Gheorghe Iacobici, specialist cu 
baza furajeră la direcția- agricolă 
județeană, și în iarna care vine 
unitățile agricole vor fi nevoite să 
achiziționeze de la gospodăriile 
populației importante cantități de 
fin. Ce anume determină această 
situați^ anacronică, cu repercusiuni 
negative asupra dezvoltării zooteh
niei în acest județ ?

Una din sursele principale pentru 
asigurarea furajelor o constituie fi- 
nețele naturale. Acestea trebuie să 
fie insă cosite la timp, pentru a 
rezulta cantități cit mai mari de 
fin și de cea mai bună calitate. In 
unele unități agricole nu se acțio
nează însă cu toată răspunderea 
pentru cosirea la momentul potrivit 
a finețelor și depozitarea corespun
zătoare a finului. Dar să ne referim 
concret la cele din consiliul agro
industrial Lădești.

Unitățile agricole din acest consi
liu agroindustrial — cooperativele 
agricole Lădești. Copăceni, Firtă- 
țești, Giulești, Lăpușata, Măciuca, 
Roești, Stănești și cele două aso
ciații de creștere și ingrășare a 
ovinelor' .— au, în total, 5 200 de 
taurine și 32 500 de ovine. Pentru 
asigurarea furajelor, unitățile din 
acest consiliu dispun de 1 500 hec
tare teren arabil destinat plantelor 
furajere cultivate, 5 860 hectare pă
șuni naturale și 2 842 hectare de fi
nețe naturale. Ne-am aflat în acest 
consiliu cînd, potrivit cerințelor, 
cositul finețelor trebuia să fie în
cheiat. Totuși, după prima decadă 
din luna iulie, nici jumătate din 
finețele din acest consiliu agroin
dustrial nu erau cosite. Pretutin
deni, am putut vedea finețe natu

rale și cultivate îmbătrînite. Iarba 
s-a uscat și, cum se spune, finul 
s-a făcut... in picioare. Numai că, 
despre calitatea, mai precis valoa-

în UTBiîăți agricole 
din judelui Vîlcea

rea nutritivă a unui asemenea fin, 
nici nu se poate vorbi. Celuloză — 
și atita tot !

Ne-am oprit mai întii la 'C.A.P. 
Lădești, avertizați fiind, de la di
recția agricolă, de cantitățile mici 
de fin depozitate in această coope
rativă. „Ne-am gîndit să fim mo
dești și șă facem o surpriză in fi
nal — ne spune președintele coo
perativei, Paul Radulescu. In reali
tate, la cositul finețelor avem 240 
de oameni și încheiem lucrarea ir) 
3—4 zile, iar la depozitarea finului 
avem un ritm de 100 tone pe zi". 
Este greu de priceput ce înțelege 
conducerea acestei cooperative a- 
gricole prin „modestie". Dar și mai 
greu de înțeles este modul birocra
tic in care direcția agricolă jude
țeană urmărește desfășurarea lu
crărilor pe teren și rezultatele ob
ținute.

Pe președintele cooperativei agri
cole Roești, Mircea Belea, l-am gă
sit la secerișul griului. Se aflau 
acolo șefa fermei, directorul stațiu
nii de mecanizare a agriculturii și 
3—4 delegați de la organele județe
ne. „Cine se ocupă de strângerea 
furajelor ?“ — l-am întrebat. După 
o pauză cam lungă, ne răspunde : 
„Eu, ce să fac, nu avem vicepre
ședinte cu problemele zootehniei. 
Acujn insă mă ocup de seceriș". 
Totuși, insistăm și întrebăm : 
astăzi se lucrează și la strin

gerea furajelor 7 „Am cam în- 
tirziat cu cositul t- vine răs
punsul — dar astăzi cred că avem 
vreo 150 de cosași la lucru". Pe su
prafețele cu finețe nu era insă ni
meni la cosit. Și nici la transportul 
sau la depozitarea finului nu lucra 
nimeni. Mai mult chiar, in această 
cooperativă, agricolă, pe 150 de hec
tare de finețe cosite finul nu era 
adunat din brazde, fiind supus in
temperiilor și deprecierii. Dealtfel, 
întirzierea cositului finețelor natu" 
rale, ca și a strângerii finului ex
plicit de ce in acest consiliu agro
industrial, ca șl in altele din județ, 
au fost adunate și depozitate pen
tru iarnă cantități mici de fin, com
parativ cu posibilitățile existente.

Fără îndoială, situația ar fi cu to
tul alta, dacă tovarășii din condu
cerea consiliului unic agroindustrial 
Lădești s-ar l'i ocupat cu toată răs
punderea de problema stringerii și 
depozitării furajelor. Dar cind a- 
ceastă problemă este lăsată la voia 
intîmplării — ultima analiză în a- 
cest sens avusese loc tocmai pe 23 
iunie — este explicabilă situația cu 
totul necorespunzătoare in ce pri- 

* vește furajele depozitate pentru 
hrana animalelor pină la noua re
coltă. Președintele consiliului agro* 
industrial Lădești, Gheorghe Mireu.' 
invoca, drept scuză, multitudinea, 
problemelor ce trebuie rezolvate in 
campania de recoltare a griului. 
Adevărat, sint multe .de făcut, dar 
trebuie să se înțeleagă temeinic 
faptul că nu mai puțin importante 
deiît secerișul griului sint și recol
tarea și depozitarea furajelor, lu
crări ce au un caracter permanent. 
Așa trebuie să judece și să acțio
neze, mai ales acum, oamenii ho- 
tăriți să asigure dezvoltarea zoo
tehniei și creșterea producțiilor 
animaliere 1

Aurel PAPADIUC

PE ȘANTIERELE TRUSTULUI JUDEȚEAN DE CONSTRUCflI-MONTAJ NEAMJ:

Tradifia lucrului bine făcut
Există în activitatea Trustului ju

dețean de construcții-montaj Neamț 
o certă și solidă tradiție a lucrului 
bine făcut. în primul rînd, sub aspec
tul ritmicității ridicate cu care sint 
realizate lucrările pc șantierele con
strucțiilor de locuințe. Astfel, sarci
nile cincinalului precedent au fost 
realizate practic cu un an mai de-' 
vreme, asigurîndu-se pe această cale 
o temeinică bază de pregătire a lu
crărilor din acest cincinal. Un amă
nunt semnificativ. Intre anii 1976 și 
1980, în județul Neamț au fost con
st raite peste 21 000 apartamente, ci
fră care, prin dimensiunea ei, ilus
trează elocvent amploarea preface
rilor intervenite, într-o perioadă 
scurtă de timp, în viața orașelor și 
localităților județului. înnoirile și 
creșterea gradului de urbanizare sint 
intr-adevăr impresionante. La Piatra 
Neamț s-au înălțat nu mai puțin de 
14 ansambluri de blocuri de locuințe, 
la Roman — 6, în timp ce cen
trul orașului Tirgu Neamț a devenit 
de... nerecunoscut.

Aceeași rodnică activitate a fost 
consemnată și în anul trecut, cind 
eforturile colectivului' acestui puter
nic trust de construcții au fost răs
plătite cu „Ordinul Muncii" clasa a 
IlI-a, distincție acordată pentru re
zultatele și locul fruntaș ocupat în 
întrecerea socialistă. Aceasta este cea 
de-a treia distincție care a intrat, in 
ultimii ani, în „vitrina cu succese" 
ale colectivului acestei unități. Și 
continuind tradiția bunelor rezultate, 
in primul semestru al acestui an, con
structorii de locuințe din acest județ 
au predat beneficiarilor un număr de 
1 006 apartamente, cu 100 mai multe 
decit era planificat. Deci, pe șantie
rele de locuințe ale județului con
semnăm o permanentă competiție cu 
timpul, soldată sistematic cu însem
nate cîștiguri la acest capitol și care, 
asociate cu stadiul avansat în care se 
găsesc în prezent lucrările la nu
meroase alte blocuri de locuințe, ofe
ră lucrătorilor trustului certitudinea 
că prevederile de plan pe anul 1982 
vor fi nu numai îndeplinite, ci și 
substanțial depășite.

Ca un corolar firesc al muncii me
reu mai productive și mai eficiente, 
rezultatele economico-financiare ale 
unității se înscriu cu regularitate pe 
o curbă ascendentă. Este demn de 
menționat că, în prima jumătate a 
acestui an, planul la principalii in
dicatori de eficiență — producția netă 
și productivitatea muncii — este, de 
asemenea, depășit.

Dar ceea ce reține în mod deosebit 
atenția și impune, in rândul altor uni
tăți din țară, atit experiența, cit și 
rezultatele colectivului Trustului ju
dețean de construcții-montaj Neamț 
este calitatea notabilă a lucrărilor 
executate. Noțiune care nu se referă 
numai la grija atentă de a realiza lo
cuințe trainice, confortabile și aspec
tuoase, ci vizează, mai cu seamă,, 
eforturile permanente pentru găsirea 
și aplicarea unor soluții estetice și, 
deopotrivă, economice de finisaj.

In această ordine de idei conside
răm absolut necesare citeva precizări. 
Lucrările de finisaj — în categoria 
cărora sint incluse tencuieli, pardo
seli, placaje, zugrăveli și vopsitorii, 
precum șl lucrările de tîmplărie — 
reprezintă in medie aproape 20 la 
sută din costul lucrărilor, nccesitind 
peste un sfert din volumul total de 
manoperă. Acesta este, dealtfel, si 
inconvenientul lor principal : impli

că un apreciabil efort manual, deci 
cer timp și, totodată, lucrători cu o 
calificare înaltă. Din aceste motive 
apar în principal, destul de frecvent 
pe alocuri, întîrzieri în realizarea 
construcțiilor de locuințe. Or, tocmai 
asupra acestui ..punct nevralgic" in 
activitatea oricăror -constructori de 
locuințe și-au concentrat atenția spe
cialiștii și muncitorii de pe șantie
rele județului Neamț.

Iată cîteva rezultate elocvente ale 
eforturilor lor. într-o zonă avind prin 
excelență un grad ridicat de umidi
tate, în apartamentele din Piatra 
Neamț nu există practic condens. De 
ce ? Soluția pare simplă, dar' pînă 
s-a ajuns la ea au fost necesare des
tule căutări. Pe scurt, panourile de 
fațadă ale apartamentelor sint îmbi
nate in zona radiatoarelor, deci toc
mai în locul unde regimul termic este 
cel mai favorabil, iar diferențele de 
temperatură dintre exterior și inte
rior sînt atenuate fără să fie nevoie

0 experiență 
care demonstrează 

cum pot fi sporite 'ritmul 
de execuție și calitatea 

construcțiilor de locuințe

de alte măsuri suplimentare. în plus, 
rostul de îmbinare, conceput prin 
suprapunerea parțială și ingenioasă a 
panourilor, este redus la jumătate, 
comparativ cu soluțiile constructive 
obișnuite, economlșlndu-se, numai in 
acest mod, o apreciabilă cantitate de 
materiale izolatoare.

Interesant și atrăgător este modul 
de rezolvare a fațadelor, deosebii e 
între ele prin paleta coloristică di
versificată, dar mai ales prin varie
tatea reliefurilor încrustate. Se cu
vine relevat că toate tipurile de fa
țadă folosite sînt realizate pc prin
cipiul „modelului neregulat", adap
tat perfect oricăror condiții de trans
port. La acestea adăugăm diversita
tea, soluțiilor de pardoseli, deosebite 
între ele prin folosirea corespunză
toare și jocul elegant al lamelelor de 
stejar și brad ; ca și numeroasele mo
dele de acoperișuri, inspirate din 
tradifia arhitecturii populare locale, 
cu intenția declarată de a armoniza 
noile ansambluri arhitectonice cu 
frumusețile naturii înconjurătoare.

Toate aceste realizări ar rămîne 
cantonate numai in domeniul esteti
cului dacă n-ar fi însoțite și de o 
eficiență economică pe măsură. Or, 
rezultatele în acest sens sint con
cludente. Numai la fațade și numai 
în cazul zidarilor și zugravilor — 
meserii îndeobște deficitare — con
sumul de manoperă este redus cu 
15—20 la sută, comparativ cu lucră
rile executate prin metode tradițio
nale ; totodată, substanțială este și 
economia de materiale ; dar cpl mai 
spectaculos ciștig înregistrat constă 
in reducerea cu circa 10—15 la sută 
a duratelor de execuție a acestor ca
tegorii de lucrări.

Se cuvine să subliniem și un ele
ment esențial, menit să.pună și mai 
bine în evidență eforturile construc
torilor din Piatra Neamț :, preocu
parea pentru realizarea unor finisaje 
de calitate și pentru diversificarea as

pectului arhitectonic al construcțiilor 
se desfășoară concomitent și in strin- 
să legătură cu procesul de extindere 
și adîncire a tipizării. Apelăm din 
nou la statistică. Dacă in anul 1976 
construcțiile tipizate reprezentau cir
ca 58 la sută din volumul lucrărilor 
realizate, actualmente ele au ajuns 
la 95 la sută. Totodată, a scăzut la 
trei numărul proiectelor tip folosite, 
în timp ce sortotipodimensiunile de 
elemente prefabricate au fost, la-rîn
dul lor, reduse la jumătate. Cum se 
împacă această aparentă monotonie 
impusă de tipizare cu individualita
tea atit de pronunțata a fiecărui an
samblu de locuințe ? Să ascultăm 
opinia inginerului Adrian Ghica, di
rectorul trustului :

— în repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea trecerii cu hotărire la extin
derea tipizării in construcții, accen- 
tuind totodată cerința ca tot ceea ce 
construim să se. situeze la nivelul 
exigențelor orașului socialist modern, 
înfăptuirea acestei sarcini a impus 
instituirea unui climat de strinsă 
colaborare între toți factorii cu răs
punderi directe in domeniul con
strucției de locuințe : consiliul popu
lar județean, proiectanți, construc
tori. Nici o soluție propusă nu este 
prestabilită, considerată „bătută in 
cuie", ci de fiecare dată este supu
să, în comun, unei riguroase analize 
critice și modificată în funcție de cele 
mai bune sugestii, așa cum s-a în- 
timplat recent cu proiectele-t.ip pen
tru ansamblul de locuințe „Dacia" 
din Piatra Neamț.

Intr-adevăr, de aici trebuie pornit. 
De la acest dialog permanent, avind 
la bază, pe lingă un evident spirit de 
echipă, o documentare și o informa
re largă in ce privește noutățile care 
apar in țară și in străinătate in acest 
sector de activitate. Dar aceasta este 
numai premisa, desigur favorabilă, 
in vederea materializării diferitelor 
idei și soluții preconizate. Pentru că 
aplicarea lor a impus îmbunătățirea 
activității diferitelor compartimente 
ale trustului, în scopul realizării lu
crărilor în condițiile unei eficiențe 
economice sporite. Iată, pe scurt, des
pre ce este vorba :

O Industrializarea intr-un grad 
înalt a lucrărilor care, numai la fa
țade, se ridică la 94 la sută din tota
lul lucrărilor aferente acestor ele
mente.

® Prefabricarea pe scară largă a 
construcțiilor și instalațiilor în ate
liere centralizate. Pentru executarea 
planșeelor și panourilor sint folosite 
tipare mobile care permit o elastici
tate deosebită in stabilirea dimensiu
nilor și alegerea modelelor.
• Organizarea unor șantiere spe

cializate pc categorii de lucrări — 
fundații, structuri, instalații, finisaje 
— și care recepționează construcția 
pe faze de execuție, mai precis 
atunci cînd una ,din aceste lucrări 
este terminată. .

O Colaborarea strinsă cu furnizo
rii de materiale din județ pentru asi
gurarea unor pșoduse de calitate su
perioară sau promovarea unor ma
teriale noi.

9 Extinderea lucrului in acord 
global, care cuprinde, la ora actuală, 
aproape 95 la sută din întregul per
sonal muncitor al trustului.

Cristian ANTONESCU 
Constantin BLAGOV1CI

Din noua arhitectură a municipiului Piatra Neamț

ATUNCI CÎND EXISTĂ INIȚIATIVĂ SI
a «

SPIRIT DE BUNI GOSPODARI...

la orașe pot fi puse in valoare largi posibilități 

de dezvoltare a producției agricole
Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere 

a mărfurilor Brăila cuprinde și o cooperativă care funcționează pe teri
toriul orașului. Nu o dată s-a ridicat întrebarea dacă această unitate este 
oportună Ia oraș, știut fiind faptul că, de regulă, cooperativele de acest tip 
ființează in mediul rural. Timpul însă a conturat un răspuns afirmativ, 
tot mai convingător, îndeosebi de cînd a început să se impună principiul 
autogospodăriril și autoaprovizionărli.

Iată, cooperativa la care ne referim dovedește, prin activitatea sa, prin 
rezultate, că este cu adevărat și, in primul rind, o cooperativă de producție. 
Să apelăm, in acest sens, la citeva argumente circumscrise in perimetrul 
inițiativei și eficienței economice.

...Ne povestește președintele coo
perativei, tovarășul Virgil Dumitres
cu : „Tocmai începuseră să fie popu
larizate inițiativele unora în organi
zarea de ciupercării, cind mă cheamă 
tovarășul primar și mă întreabă : 
«Oare noi sintem mai prejos decit 
alții 7» Firește, am considerat că nu 
sintem. Dar ca să preiei cu folos o 
experiență, trebuie s-o cunoști bine, 
să vezi cu ochii tăi. Și m-am dus să 
văd, să studiez în ce condiții se pot 
obține reușitele. în felul acesta, coo
perativa noastră a transformat in 
ciupercărie subsolul nefolosit al unei 
clădiri vechi, unde avem și. un ate
lier de lăcâtușerie. Prin autodotare 
ău fost confecționate stelaje supra
puse, precum și aeroterme necesare 
menținerii unui microclimat cores
punzător, s-a procurat miceliu. Con
comitent, a fost specializat un lucră
tor și s-au însușit tehnologii mo
derne de cultivare a ciupercilor. 
Astfel am reușit să producem ciu
perci albe pe o suprafață de circa 
170 mp. în luna mai s-a obținut pri
ma recoltă, iar de atunci se conti
nuă livrarea la unitățile de alimen
tație publică și la chioșcul de desfa
cere către populație pe care-1 avem. 
Tot aici este in curs de amenajare și 
un laborator propriu de producere a 
miceliului, care va fi gata in 
toamnă".

Acesta a fost doar începutul. Pen
tru ca, precum se știe. Brăila, fostă 
in trecut „raia". otomană, a rămas 
din acele timpuri cu o bogată rețea 
de galerii subterane, adevărate cata
combe. Or, cu ajutorul unui mai 
virstnic constructor și al unor spe

cialiști care cunosc bine istoria Brăi
lei, s-au continuat căutările pentru 
găsirea altdr Spații folosibile in bă-

AUTOAPROVIZIONAREA LA BRĂILA
© Contribuția cooperativei de producție, achiziții și 

desfacere a mărfurilor la aprovizionarea muni
cipiului

© O unitate, ieri contestată, asigură azi tone de 
ciuperci, legume și alte produse

© Galeriile subterane multiseculare ale Brăilei și-au 
găsit o nouă utilitate

trinele1 hrube ale orașului. Un ase
menea beci din strada- Plevnei, ade
vărat labirint care coboară pină la 
mari adîncimi, a oferit, la rindul său, 
adăpost unei ciupercării in suprafață 
de 800 mp — unde pregătirile de 
amenajare au fost încheiate. Se esti
mează că, în total, vor fi livrate, 
pină la sfirșilul acestui an, 7 tone de 
ciuperci. Totodată, prin identificarea 
unor noi subterane foloribile, coo
perativa va extinde, pină la sfirșilul 
anului viitor, spațiile de producere 
a ciupercilor la 5 000 mp. Iar pentru 
ca producerea acestui aliment atit 
de gustos și hrănitor să intre în tra
diție, și elevii grupului școlar coope
ratist din oraș și-au amenajat un 
spațiu de cultură pe o suprafață de 

60 mp, de pe care au și scos primele 
recolte, în avantajul îmbogățirii me
niurilor la propria cantină.

Aceeași idee, a eficienței, stă și la 
baza dezvoltării sectorului legumicol 
propriu al cooperativei brăilene de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor. Cooperativei i-a fost pus 
la dispoziție anul trecut un teren vi
ran, slab productiv, situat însă nu 
prea departe de Dunăre. Pentru în
ceput, s-au amenajat aici 3 000 mp 
de solarii in tunele, in care s-au ob
ținut răsaduri de tomate, ardei gras 
și iute, varză, salată. Așa s-a pus 

baza unei recolte de 15 tone legume, 
folosite pentru pregătirea meniurilor 
in unitățile proprii de alimentație 
publică și, în parte, va’orificate la 
populație prin chioșcul din piață.

Rezultatele, convingătoare din 
punct de vedere al eficienței econo
mice, i-au determinat pe oamenii 
muncii din cooperativa de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
să-și mărească anul acesta grădina 
in mod simțitor : au ajuns la 
13 000 mp de solarii, iar in cimp au 
alte 11 hectare (7.5 hectare cultivate 
cu porumb și 3,5 cu cartofi).

Am văzut culturile cu rod bogat — 
de vinete, roșii, ardei, dovlecei, varză 
etc. — răsplătind din plin munca 
oamenilor. O muncă bine și temeinic 
organizată, Ia care iau parte prin 

Economii 
de energie electrică
De la începutul anului și pină in 

pre-ent, in județul Vrancea s-a 
realizat o economie de energie e- 
lectrică de peste 2 599 MWh, can
titate ce echiva’ează cu 10 la s'Jt-ă 
din consumul industrial total pe 
timp de: o lună sau cu necma-.’.l 
de energie electrică pentru consu
mul ca; nic al județului ne timn 
de 15 zile. în mod deosebit s-au 
evidențiat in această acțiune colec
tivele de la întreprinderea de scu
le și elemente hidraulica. Fabrica 
de utilaje și piese de schimb pen
tru industria chimică, întreprin
derea de prelucrare a maselor 
plastice, întreprinderea de materia
le de construcții. întreprinderea 
viei și vinului. (Dan Drăgulescu, 
corespondentul „Scînteii").

rotație, conform programării stabilite 
de comun acord, oamenii muncii din 
unitățile cooperativei. Toate lucră
rile — de la insămințat la cele de 
întreținere și recoltare — sint efec
tuate, pe parcele, de echipe stabile. 
De exemplu, un hectar cu tomate, 
castraveți, ardei este in grija colec
tivului de la punctul de croitorie 
nr. I ; electricienii, lăcătușii și tlm- 
plarii — cu ajutorul cărora s-a ame
najat și o stație de udare cu apă din 
Dunăre — se ocupă de porumb. Și 
așa mai departe. Doar două persoane 
— Margareta Chirpac, responsabila 
grădinii, și Ecaterina Mușat, fostă 
brigadier legumicol la C.A.P.. azi la 
virsta pensionării — sint încadrate 
permanent. Și treburile merg cit se 
poate de bine : numai din solarii s-a 
preconizat obținerea unei producții 
de 50—60 tone de legume — sufi
cientă pentru a asigura întregul ne
cesar de consum al celor 7 unități 
proprii de alimentație publică, plus 
preparatele semiindustrializate pen
tru iarnă, răminind și un surplus de 
valorificat pe piață. Surplus, dealtfel, 
deloc neglijabil, in două luni — mai 
și iunie — el depășind 9 tone de le
gume diverse.

Sectorul z,oolehnic al cooperativei 
se află, la rindul său, intr-un accen
tuat proces de dezvoltare și moder
nizare. El cuprinde, la ora actuală, 
110 nutrii (numărul lor va ajunge, in 
acest an, la 250), 2 000 de păsări ouă- 
toare, o crescătorie de porci, crescă
torii de iepuri, gîște, rațe, porumbei.

Sint doar citeva argumente in 
sprijinul ideii de eficiență și spirit 
de inițiativă. Acțion.nd astfel, coope
rativa de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor Brăila a reu
șit sa-și sporească, în ultimii cinci 
ani, de nouă ori volumul activității 
economice — ajungind iu 1983 
la 114 milioane lei. Iar inițiativele — 
așa cum a ținut să ne precizeze pre
ședintele cooperativei — continuă să 
apară.

Maria BABOIAN 
Corncîiu IFRIM 
corespondentul „Scînteii"
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Azi, 
județul
Arad

INDUSTRIALIZAREA
opțiunea prezentului

și viitorului
Pavel ARON

prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.

Chiar dacă actul istoric al eliberării patriei a găsit județul Arad 
cu o poziție industrială telativ „de frunte", coloana vertebrală a 
dezvoltării multilaterale a acestoi străvechi meleaguri din vestul 
țării, a împlinirii aspirațiilor de civilizație și progres a constituit-o 
și o constituie piocesul revoluționar de industrializare socialistă 
conceput și condus de partidul nostru, in special modul îndrăzneț 
și echitabil în care acesta s-a înfăptuit după Congresul al IX-lea, 
de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, ■ 
ctitorul României socialiste multilateral dezvoltate.

Pornind de la semnătura pe actul de naștere al județului Arad, 
nu există: aproape domeniu de activitate care să nu poarte girul 

•’jindirii și acțiunii revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
întregul proces al dezvoltării economico-sociale a județului a 
fost susținut de un vast program de investiții, care însumează în 
perioada 1965—1982 peste 36 miliarde lei, de aproape 7 ori mai 
mult decit în perioada 1950-1965, cea mai mare parte a acestora 
fiind orientate spre industrie, spre ramura care asigură progresul 
multilateral al tuturor sectoarelor de activitate.

In cadrul industriei, cele mai înalte ritmuri de creștere au înre
gistrat construcțiile de mașini și chimia, care realizează astăzi peste 
45 la sută din valoarea producției marfă și 68 la sută din volumul 
exportului. Am putea spune că, din 1965 încoace, industria ară
deană s-a reconstruit, dacă ne referim la faptul că produsele exis
tente in nomenclatorul de producție al județului au fost complet 
reînnoite și modernizate. Alte mutații calitative in înfăptuirea indus
trializării vizează creșterea nivelului tehnic al producției și diversi
ficarea ei, repartizarea mai judicioasă a forțelor de producție în 
cadrul județului, valorificarea superioară a resurselor locale, folo
sirea mai eficientă a disponibilului de forță de muncă in condițiile 
asigurării stabilității și diminuării navetismului. Pe harta județului 
cu,apărut — în orcșe ca Lipova, Ineu, Sebiș, Pîncota, Chișineu Criș 
și comune ca Pecica, Sintana, Hălmagiu ș.a. - noi unități industriale, 
în care se produc, la un nivel tehnic remarcabil, strunguri și acce
sorii pentru strunguri, echipamente pentru vagoane, țesături și con
fecții, mobilier și încălțăminte, articole artizanale și de uz gospo- / 
dăresc, precum și alte produse s

Opțiunea industrializării socialiste iși dovedește justețea și in 
realizarea scopului fundamental al politicii partidului - creșterea 
bunăstării oamenilor muncii. Numai pe această bază, locuitorii 
județului Arad au putut beneficia de 43 000 locuințe în ultimii 17 
ani, de mii de săli de clasă și locuri în creșe și grădinițe, în 
spitole, de așezăminte de cultură, sportive și turistice, de noi dotări 
edilitai-gospodărești și comerciale, care au schimbat radical - la 
nivelul actualei civilizații socialiste - înfățișarea satelor și orașelor 
de pe aceste străvechi meleaguri românești.

In primul an al noii revoluții
agrare, locul intîi pe țară

cooperative 
dună

Vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu momente importante în dezvoltarea județului

machetei întreprinderii de mașini-unelte AradIn fața

Țara întreagă îi datorează tova
rășului Nicolae Ceaușescu promo
varea cu consecvență a unei poli
tici de dezvoltare armonioasă, echi
librată a tuturor județelor. O grijă 
dovedită, intre altele, și de nume
roasele vizite de lucru efectuate în 
județe, de dialogul permanent cu 
țara, cu poporul. Un dialog care 
are un singur scop ; binele țârii, 
binele oamenilor ei.

De la constituirea județelor, în 
1938, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
efectuat in județul Arad 9 vizite 
de lucru. Să le rememorăm. Pen
tru că ele reprezintă, cum spun lo
calnicii, nu simple date, ci momen
te de referință pentru dezvoltarea 
județului. Deci : septembrie 1963, 
iulie 1969. iulie 1970, februarie 1972, 
iunie 1975, ianuarie 1977, martie 
1979, noiembrie 1980, iunie 1982. In 
cele 9 vizite au fost cuprinse -22 de 
unități industriale — practic toate 
unitățile importante ale județului 
— 13 unități ale agriculturii de stat 
și cooperatiste, 2 unități de invă- 
țămint și cultură. Ce a însemnat 
prezența, de atitea ori, a secreta
rului general al partidului in viața 
acestui județ ? Ce rol au avut și au 
vizitele sale pentru prosperitatea 
acestor meleaguri ? Iată răspunsuri 
date de cei care au avut cinstea de 
a-1 fi primit in mijlocul lor.

Ing. Constantin Cornea, direc
torul Combinatului chimic Arad :

„Revăd și acum momentul cînd, la 
marginea orașului, pe un teren încă 
acoperit cu papură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus prima pia
tră la temelia combinatului nostru. 
După ce a cuprins încă o dată cu 
privirea locul, pe care urma să se 
inalțe combinatul, ne-a spus: «In
dustria Aradului s-a îmbogățit in- 
cepind de astăzi cu o nouă ramu
ră : chimia. Dv. sînteți — pentru 
dinsul combinatul nostru exista 
deja — al patrulea mare combinat 
specializat în producerea de îngră
șăminte chimice complexe. Țara 
are mare nevoie dc îngrășăminte 
pentru agricultură. Vă urez spor la 
treabă și să știți că vă voi vizita și 
după ce veți începe să produceți». 
Și peste cîțiva ani, ca un ctitor care 
simte nevoia să-și revadă opera, a 
revenit în mijlocul nostru. P.e locul 
viran de la marginea orașului șpl» 
înălța acum un adevărat colos, 
care are trei fabrici mari. După ce 
s-a interesat de mersul producției, 
ne-a intrebat : «V-ați asigurat for
ța de muncă de care aveți nevoie 
dc pe plan local ?» I-am răspuns 
că da. Dar mărturisesc că abia mai 
tirziu am înțeles sensul întrebării. 
Atunci, la deschiderea șantierului, 
ne recomandase să nu alergăm 
după forță de muncă din alte părți. 
Să ne-o asigurăm din județ. Veți 
spune că acesta este un amănunt. 
Ei bine, acest „amănunt" s-a dove-

r

luxmiit PRODUCȚIEI
INDUSTRIALE

IN 1982, PRODUCȚIA ANULUI 1965 SE REALI
ZEAZĂ IN 72 DE ZILE, IAR CEA A ANULUI 1950

IN NUMAI 12 ZILE

între primele 25 de 
agricole de producție, create 
istorica plena-ă a C.C. al P.C.R. din 
3—5 martie 1949, patru au fost din 
județul Arad. începutul rc’voluției 
socialiste in conștiința oamenilor 
de la sate găsea, așadar, țărănimea 
de pe aceste meleaguri în prima 
linie. Anul trecut, in primul an al 
• oii revoluții agrare, agricultura a- 
rădeană s-a situat pe locul întii in 
întrecerea socialistă dintre județele 
țării.

O simplă coincidență intre două 
date cu semnificație istorică ? Po
sibil. Există însă argumente și do
vezi care atestă in mod grăitor că, 
în toți anii de după cooperativiza
re. agricultura acestui județ s-a 
aflat intr-un permanent proces de 
modernizare, de creștere a produc
ției vegetale și animale. Nu e po
sibil și nu ne propunem să-i înfă
țișăm aici, în citeva rînduri. toate 
realizările. Vom contura, in mod 
bilanțier, pe cele mai importante.

în cadrul eforturilor depuse pen
tru dezvoltarea agriculturii s-a a- 
cordat prioritate, cum era și firesc, 
dotării unităților cu mijloacele ne
cesare mecanizării. în comparație 
cu anul 1962, cînd încărcătura pe 
un tractor fizic era de 160 ha teren 
arabil, astăzi fiecăruia dintre cele 
5 270 tractoare, de cite dispune a- 
gricultura județului, îi revine o su
prafață de 70 ha. Actuala dotare 
tehnică permite mecanizarea com
plexă a culturilor de cereale păioa- 
se. de leguminoase alimentare, 
floarea-soarelui. in. cinepă, plante 
furajere ș.a. Creșterea spectacu
loasă a gradului de chimizare (în 
prezent se aplică o cantitate de în
grășăminte chimice de opt ori mai 
mare decît în urmă cu două dece
nii), preocuparea temeinică pentru 
îmbunătățirea fondului funciar, 
creșterea potențialului de producție 
al pămîntului, executa-ea unor 
ample lucrări de desecări și com
batere a eroziunii solului sînt alte 
direcții prin care s-a acționat, con
comitent cu mecanizarea, pentru a- 
șezarea agriculturii pe baze indus
triale. Baze care s-au consolidat 
prin sprijinul substanțial pe care 
agricultura Aradului l-a primit din 
partea statului prin investiții. Fan-- 
tul că volumul investițiilor alocate 
agriculturii a snorit de la 299 mi
lioane lei în 1965 Ia 1 060 milioane 
lei în 1980 explică în bună măsură 
saltul calitativ înregistrat în ulti
mii ani.. Cincinalul 1076—’980. prin 
cele Dește 4,4 miliarde lei investi’ii 
alocate, a pregătit temeinic trece
rea la înfăptuirea noii revoluții 
agrare, Argumente ? Iată-le.

ÎN 1981, AGRICULTORII ARĂ
DENI AU OBȚINUT MAI MULT 
CU PESTE 137 000 TONE CEREA
LE FAȚA DE MEDIA CINCINA-

LULUI 1976—1580. Producțiile me
dii realizate de unele unități de
monstrează marile posibilități ale 
agriculturii acestui județ. Un nu
măr de 7 unități (C.A.P. Pecica, I- 
ratoșu, Peregu Mic ș. a.) au obținut 
între 5 00'1 și 6 700 kg gnu la hec
tar, iar 21 de unități au realizat 
peste 4 000 kg. La porumb, două u- 
nități au obținut producții medii 
intre 5 800 și 6 300 kg la hectar, iar 
un număr de 25 de unități peste 
5 000 kg. Anul 1981 a fost și PEN- . 
TRU LEGUMICULTURA un an- 
record. în acest sector au fost de
pășite de departe toate producțiile 
de pină acum. Stau mărturie ce'e 
228 687 tone legume produse in 
anul trecut și hotărîrea de a de
păși, in 1982, această performanță.

ZOOTEHNIA județului s-a afir
mat și se afirmă tot mai mult ca 
o ramură de inaltă eficiență a pro
ducției agricole. Mai ales în ulti
mii ani, cînd s-a acordat prioritate 
concentrării și specializării produc
ției, introducerii pe scară largă a 
mecanizării, creșterii efectivelor și 
producțiilor animaliere. Pe această 
bază, in 1981, în județul Arad s-a 
realizat o producție totală de 76.6 
mii tone carne, 1 176 mii hl lante 
de vacă, 1 445 tone lină, 206.6 mili
oane ouă. Desigur, rezultatele de 
mai sus s-au reflectat și in livrarea 
unor cantități sporite de produse la 
fondul de stat și, implicit, in creș
terea nivelului de trai al populației.

dit a fi hotărîtor atît pentru pune
rea in funcțiune a combinatului, cit 
și pentru crearea’ unei noi tradiții 
industriale in județ. Astăzi, peste 98 
la sută din muncitorii combinatului 
sint arădeni".

Tovarășul Ioan Hangar, secretar 
adjunct cu probleme economice al 
comitetului de partid din între
prinderea de vagoane, e pregătit să 
susțină o adevărată disertație pe a- 
ceastă temă. „Nu trebuie să vă mi
rați — ne spune. Noi, cei de la 
I.V.A., ne-am bucurat de prezența 
de 4 ori in mijlocul nostru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Fiecare 
vizită a însemnat o nouă cărămidă 
așezată la temelia renașterii uzinei. 
Noi il considerăm pe secretarul 
general al partidului adevăratul 
proiectant al noii noastre întreprin
deri. Pentru că două din orientări- 
le sale — întocmirea programului 
de dezvoltare și modernizare a pro
ducției de vagoane și stabilirea ce
lui de-al doilea profil al întreprin
derii, construcția dc utilaj tehnolo
gic pentru metalurgie — au dus 
practic la nașterea unei noi uzine". 
Interlocutorul, de profesie inginer, 
ne-a furnizat in continuare o mul
țime de argumente de ordin tehnic. 
Iată doar citeva. în ultimii 10 ani 
— respectiv de la prima vizită in 
această uzină — statul a alocat 
pentru dezvolta-ea și modernizarea 
ei circa 500 milioane lei.- Ca rezul
tat. capacitatea de producție a cres
cut de 2,4 ori la vagoanele de că
lători și de 1,4 ori la vagoanele de 
marfă. Ca rezultat, numărul per
sonalului muncitor a crescut de Ia 
5 000 la 11 634. Și tot ca rezultat al 
modernizării, 93,1 la sută din pro
ducția de vagoane pentru călători 
și 81,1 la sută din cea de vagoane 
pentru mărfuri sint destinate ex
portului.

Pentru arădeni toate vizitele 
cretarului general al pa-tidului 
înscrise, cum toți mărturisesc, 
„cartea de aur" a inimii, 
ric. ca om de 
Doru Bogdan, 
județean — 
bucurie cînd
Ceaușescu a fost prezent la aniver
sarea, in 1979, a 950 de ani de ates
tare documentară a municipiului 
Arad și 2 000 ani de la întemeierea 
cetății dacice Ziridava. Istoria este 
cea dinții carte de căpătîi a unui 
popor, iar noi avem in fruntea țării 
și a partidului un om care face to
tul să învățăm cit mai bine această 
carte. Atit a trecutului, cit și a pre
zentului".

De sute, de mii de ori ar putea fi 
rostite aceste ginduri și mărturii, 
pentru că ele aoa~țin în fapt fiecă
rui om al muncii din județul Arad ; 
aici, ca pretutindeni in țară, vizi
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
incheindu-se cu urări ce-i sint a- 
dresate din inimă de oamenii mun
cii : „Să ne trăiți intru mulți ani, 
conducător 
reveniți in 
zența dv.
ceea ce ne 
tuim miine. Prezența dv. in fruntea 
partidului și statului este certitu
dinea viitorului nostru comunist".

Cuvinte calde, ca toate adevăru
rile

se- 
sint 

in 
„Ca isto- 

cultură — ne spune 
directorul muzeului 

am simțit o mare 
tovarășul Nicolae

iubit. Vă așteptăm să 
mijlocul nostru. Pre- 
estc o garanție că tot 
propunem astăzi, infăp-

mari ale unui popor.

strunguri
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împliniri în viață oamenilor
• In invâțămintul arădean de toate gradele au fost 

cuprinși in anul școlar 1981-1982 circa 99 000 de elevi. 
Ceea ce înseamnă, raportat la populația județului, că 
fiecare al cincilea locuitor se află incâ pe băncile școlii. 
• In ultimii 17 ani, baza materială s-a dezvoltat pe mă
sura noilor cerințe determinate de generalizarea invăță- 
mîntului de 10 ani. in această perioadă au fost construite 
și date în folosință circa 1 400 săli de clasă, 137 labora
toare, 72 cabinete, 88 ateliere, 64 săli de gimnastică. 
® In aceeași perioadă au fost înființate 2 facultăți de 
subingineri - aparținînd de Institutul politehnic „Traian 
Vuia" din Timișoara — pe lingă Combinatul de prelucrare 
a lemnului și întreprinderea de vagoane Arad.

® Pentru dezvoltarea bazei materiale a sănătății, în 
perioada 1968—1982 s-au alocat investiții în valoare de 
peste 46 MILIOANE LEI, din care peste 35 MILIOANE 
LEI numai pentru dotarea unităților cu aparatură medi
cală. • In aceeași perioadă au fost date în folosință un 
spital județean (la Arad) cu 700 paturi, o stație de sal
vare, un centru de recoltat și conservat singe și 14 dis
pensare medicale de circumscripții rurale. ® Numărul 
total al locurilor noi din spitale și dispensare create în 
această perioadă depășește cifra de 1 500.

© in cadrul Festivalului național „Cîntarea Româ
niei" sporește de la un an la altul numărul formațiilor 
artistice, al participanților la creația tehnico-științifică de 
masă. De la 1 260 în 1976, numărul de formații artistice 
și cercuri de creație a crescut la peste 3 000 în acest an, 
iar numărul interpreților și creatorilor cuorinși în acestea 
s-a ridicat de la 16 500 la aproape 60 000. ® Cei peste 
60 000 de participanți în cadrul Festivalului „Cîntarea 
României" la creația tehnico-științifică de masă și-au 
propus să rezolve în acest an un număr de peste 4 000 
obiective. • Bilanțul celei de-a lll-a ediții a festivalului 
s-a concretizat, pentru județul Arad, în 116 premii repu
blicane, ceea ce reprezintă un număr aproape dublu 
față de ediția anterioară.

DOUA FAPTE DIN MII DE FAPTE POSIBILE

locuințe date în
'osințâîn 
perioada

A

Lecția tradiției
oame- 

o boga- 
de via- 

intotdeauna 
.....____ .__ Ca și

in cazul de față. „în 
anul 1949 mi-a fost în
credințată de către 
partid, in calitate de 
comunist, sarcina de a 
fi directorul primei fa
brici de mașini-unelte, 
«Victoria» Arad, care 
se înființa in Româ
nia. Nu se putea vorbi 
atunci de o întreprin
dere in adevăratul în
țeles al cuvintului. în
treprinderea «mea» era 
formată din mici ate
liere, care trebuiau a- 
dunate și sistematiza
te pentru a fi făcută o 
fabrică. Lucram 24 de 
ore din 24. Nu știam

Confesiunile 
nilor ajunși la 
tă experiență 
ță sint 
impresionante.

cînd începea și se sfir- 
șea ziua de muncă. 
Pentru noi nu a exis
tat niciodată cuvintul 
«imposibil». Imposibi
lul s-a transformat 
mereu in posibil pină 
am construit moderna 
fabrică de astăzi". Sub 
aceste rinduri — o 
semnătură : Lengyel 
Ștefan, pensionar.

„...Așa a gindit co
munistul Lengyel Ste
fan toată viața — ne 

Groza.
al 

par- 
lec-

spune Traian 
secretar adjunct 
comitetului de 
tid. Și această 
ție ne-a predat-o nu 
numai nouă, tovarăși
lor săi de muncă, ci și 
copiilor săi". Unul din 
comuniștii generației 
tinere a uzinei este

fiul său. îl cheamă 
Lengyel Zoltan și este 
inginer. Fiul primului 
director-muncitor al 
întreprinderii este as
tăzi șef al atelieru
lui de proiectare. Ate
lier creat abia acum 
citeva luni și care 
trebuie să execute ori
ce comandă a bene
ficiarilor la... comandă. 
Fie că aceștia solicită 

■ o singură mașină sau
mai multe. Alții ar fi 
refuzat poate o aseme
nea misiune grea. 
Zoltan n-a făcut-o. 
Poate și pentru că 
și-a adus aminte de 
cuvintele tatălui său : 
„Pentru noi n-a existat 
niciodată cuvintul im
posibil".

Un erou învață de la un Erou
...Stăteam impreună 

in mijlocul lanului de 
griu și aveam senza
ția că in palma bătăto
rită, obișnuită cu'mun- 
ca, boabele aurii înce
puseră să freamăte, 
de parcă ar fi știut că 
se aflau in mina unui 
vrednic gospodar cum 
este Eroul Munții So
cialiste Gheorghe Goi- 
na. tntr-un tirziu, pre
ședintele C.A.P. „Via
ța nouă" din Sintana 
iși ridică privirea și, 
cintărind in pumni 
greutatea celor citeva 
boabe de griu, spuse : 
„Orzul a fost bun ; am 
obținut, in medie, 4 950 
kg la ha. Să vedem

să-l ascult, 
acum să trea- 
la noi to- 
Ceaușescu, ce

nici nu știi ce 
preț pune secre- 
general al parti- 
pe munca noas- 
agricultorilor. De

ce-o fi la griu". Nu 
i-am tulburat deci 
gindurile și m-am mul
țumit 
„Ehe, 
că pe 
varășul
s-ar mai bucura! Dum
neata 
mare 
tarul 
dului 
tră, a
fiecare dată cind ne-a 
făcut cinstea să ne vi
ziteze, in 1955, in 1956, 
in I960, apoi in 1968 și 
in iunie anul acesta, 
întotdeauna a găsit 
pentru noi îndemnuri 
de mai bine, sfătuin- 
du-ne, ca și cum ar fi

fost un cooperator 
de-al nostru, ce și cum 
să facem pentru a a- 
vea producții cit mai 
mari. Astăzi, clnd mă 
uit in urmă la tot ceea 
ce am realizat 
tana, la averea 
rativei noastre, 
pășește 100 de 
ne lei, la titlul de Erou 
al Muncii Socialiste pe 
care l-a obținut coope
rativa „Viața nouă", la 
numeroase alte ordine 
și medalii ale Republi
cii, sint mindru că am 
avut cirmaci, in mun
că și in viață, pe cel 
mai înțelept și îndră
git fiu al neamului".

...Un erou invață de 
la un Erou.

la Sin- 
coope- 
ce de- 
milioa-
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;FÂPTUL
! DIVERS

CALITATEA ACȚIUNILOR EDUCATIVE
este hotărîtoare în formarea și dezvoltarea

convingerilor materialist-științifice
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Șoferița 
din Galați

Despre șoferițe s-a mai scris. 
Există și un film. Dacă revenim 
in acest fapt divers, o facem 
pentru a consemna un mic eve
niment din viața conducătoarei 
auto Ely Caraman din Galați : 
împlinind vîrsta de 26 de ani, ea 
a împlinit și 400 000 kilometri 
parcurși în numai opt ani de 
meserie. Tînăra șoferiță de la 
Întreprinderea județeană de 
transport local a schimbat, între 
timp, mai multe mașini : de 3, 
de 5 și de 20 de tone, un auto
camion de 5 tone cu remorță, un 
autobuz, iar acum lucrează pe 
microbuzul 31-GL-294, executing 
prestații la solicitarea organiza
țiilor socialiste. Are permis de 
conducere cu toate gradele. Si 
multe ambiții ! Vrea să termine 
liceul seral, iar apoi să lucreze 
pe autocar și la TIR. Să-i urăm 
succes pe drumul pornit. Ei și 
tuturor tinerelor ce . vor dori, 
eventual, să-i urmeze exem
plul. |

Amfiteatrul 
„Nâruja" i

Intr-o veche monografie a fos- I 
tului județ Putna scria negru pe 
alb : „Vrancea ăa deveni în pu- I 
fine decenii un cimitir etnogra
fic". Prezentul socialist a dat 1 
însă o altă replică acestei sum- . 
bre previziuni. Un exemplu din 
multe care s-ar putea invoca: In I 
Munții Vrancei, la Năruja, locui
torii comunei — renumiți păs- I 
trători ai bogăției folclorice și | 
neobosiți creatori de valori ar
tistice populare — și-au con- i 
struit din materiale locale un 
amfiteatru cu 1 500 de locuri I 
pentru desfășurarea manifestări
lor cultural-art.stice. Marea sce
nă a amfiteatrului poartă am- I 
prenta nesecatei bogății a crea
ției populare, fiind sculptată'in I 
lemn de către elevii școlii popu- | 
lare de artă din localitate, sub 
indrumarea consăteanului lor . 
Toma Rapa — meșter neîntrecut 
in arta înfrumusețării lemnului. I 

Sfatul unui medic |
Rog să publicați la „Faptul di- . 

vers" următorul sfat pentru co- l 
pii — ne-a solicitat doctorul Vlad | 
Tiberiu, medic in cadrul Spita
lului de recuperare din Iași : I 
„Sintem in sezonul cînd pionierii 
și elevii se cațără prin copaci 1 
pentru a culege diferite flori' 
medicinale și, bineînțeles,, sg 
mănince cireșe,, vișine și alte, 
fructe, bin:e,‘șaj,iier îndeaproape 
supravegheați. ! Dar dacă totuși 
se întimplă ca unii să cadă din 
copaci, e neapărată nevoie să se 
știe următoarele : cei accidentați 
mai grav (la coloana vertebrală 
sau alte fracturi de oase) tre
buie să fie lăsați nemișcați pină 
vine un medic ori, dacă trebuie 
transportați, să fie duși numai 
pe o targa cu suport dur (scin
dară) ; nesocotindu-se acest lu
cru și procedindu-se la transpor
tul accidentaților sprijiniți de 
subsuori sau ridicați pe brațelg 
colegilor, duși in spate etc., se 
poate ajunge la anchilozări fără 
recuperare".

...Publicăm acest sfat al medi
cului fiindcă ar putea fi de folos 
li nevoie. Dar mai bine e să 
fie evitate asemenea accidente !

I
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I
I
I
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Cam la jumătatea schimbului de 
experiență organizat de secția de 
propagandă a C.C al P.C.R. in ju
dețul Suceava pe tema conducerii de 
către organizațiile de partid a ac
tivității de educație materialist-stiin- 
tifică a maselor, după ce reprezen
tanții celor șapte județe participan
te comunicaseră din experiența pro
prie. un membru al prezidiului a 
adresat unor secretari adjuncti de 
comitete comunale de partid între
barea : „Ce metodă ce experiență 
deosebită aflată aici. în cadrul dez
baterilor, intenționați să aplicați în 
comuna dv.

Am retinut din răspunsurile lor 
următoarele : Anton Ilarion — co
muna Cacica : „Urmează să-mi re
văd toate notițele, să consult întreg 
activul de propagandă si să aprobăm 
un program de măsuri care să stea 
la baza activității viitoare" 1 Mihai 
Durla — comuna Moldova Sulița : 
..Eu plec cu un bogat buchet de idei, 
care ne vor călăuzi in activitatea 
noastră" ; Vicu loan — Minăstirea 
Humorului : „Întors acasă, imi pro
pun să adun întreg activul, 
revizuim programele, să ne : 
ficăm activitatea. în rîndul 
tului. pentru a-i determina ■ 
dintre tineri să renunțe la i 
tele lor religioase".

După cum se vede, 
moașe, dar răspunsul 
propriu-zlsă totuși nu 
întregime. Cu privire 
aspect vom reveni.

Pînă atunci să notăm 
rile de ansamblu pozitive sint înte
meiate. Intr-adevăr, in cadrul dez
baterilor au fost aduse la cunoștin
ța participanților o serie de expe
riențe demne de toată atentia. Iată, 
de pildă, chiar în județul Suceava 
participantii au putut vizita Obser
vatorul astronomic si laboratorul ju
dețean de educație materialist-știin- 
tifică. din cadrul său. unde s-au pu
tut consulta o serie de materiale do
cumentare în sprijinul • activității de 
educație materialistă si. de aseme
nea. observa. în cadrul planetarlu- 
lui. mișcările corpurilor cerești, care 
explică o serie de fenomene natu
rale. Demn de retinut ni s-a părut 
faptul că observatorul a fost vizitat 
pînă acum de zeci de mii de per
soane, cu deosebire de tineri și, mai 
ales, că in cadrul său s-au desfășurat 
— evident fără a pe-turba procesul 

lecții de clasă, care 
beneficiat de aparatele existen- 
aici.

„Noi am constatat că sălile sînt 
pline atunci cînd activitatea de e- 
ducatie materialist-stiintifică 
integrată in cadrul unor 
cultural-educative, cu o 
mai largă — sublinia 
Gheorghe Milca, secretar 
tetului județean de partid Neamț. 
De pildă. în localități ca Bodești, 
Zănești. Sălăoani etc. se organizea
ză sistematjc activități complexe al

cătuite din manifestări cultur^l-ar- 
tistice. expoziții de carte științifică, 
vizionarea unor filme adecvate, or
ganizarea unor întreceri sportive. 
Cum se poate observa, sînt prevă
zute si acțiuni care urmăresc în mod 
deosebit cultivarea unor ferme con
vingeri materialiste; concomitent, a- 
cest obiectiv complex se realizează 
si prin lărgirea orizontului de cu
noaștere. prin utilizarea unor forme 
atractive, care să asigure petrecerea 
ie mod instructiv a timpului liber".

La Bacău s-a acumulat o expe
riență bună în ceea ce privește 
crearea cabinetelor metodice specia
lizate pe probleme ale educației ma- 
terialist-șliințifice. „Dispunem în 
prezent, releva tovarășul Constantin 
Toma. secretar al comitetului iu-

de învățămînt 
au 
te

, să ne 
intensi- 
tinere- 

pe unii 
concep-

aprecieri fru- 
la întrebarea 

fost dat in 
acest ultim

a 
la

că aprecie-

este 
programe 
tematică 

tovarășul 
al Comi-
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I Vînâtorești, 
dar nu povești

Blănuri de predat : planificate 
300 ; predate 402. Vulpi : plan 
12 — împușcate 28. Ciori, grive 
și coțofene : plan 500 — distru
se 1 000. Iezi vii de căprioară : 
plan 1 — prinși 3. Frunzare pen- 
Pru animale : plan 6 tone -» rea
lizat 7 tone. Fier vechi: plan 2,5 
tone — realizat 3 tone. Ce sînt 
toate acestea ? Sint succese reu
șite in primul semestru d-> vină- 
torii Constantin Avărvării, Va- 
sile Pietraru, Alexandru Lupu 
și alți oameni ai muncii din 
punctul de lucru Tîrgu Frumos 
(județul Iași). lnformindu-ne 
despre toate acestea. Dumitru 
Păpwoiu ne precizează că nu-s 
povești vînâtorești, ci fapte con
crete de la Tîrgu Frumos. Foar
te frumos !

„Drogheria" 
de la domiciliu

Koncz lănos din satul Chendu 
— Mureș (in virstă de 70 dț ani) 

'era lacom ca un hîrciog. Cum
păra și depozita tot ce credea el 
că poate revinde la preț de 
speculă. Dar, deunăzi, a fost 
prins la Timișoara in timp ce 
transporta cu o mașină închiria
tă 33 litri rachiu, zeci de bucăți 
de ciocolată, becuri de bicicletă, 
șampon, săpun de rufe și, cite 
altele. La domiciliul său (o ade
vărată drogherie) organele de 
control au mai găsit, intre_ al
tele, sute de bucăți de gumă de 
mestecat, lame de ras, roți de 
bicicletă, caiele. Avea pină și 
460 tablete de antinevralgic — 
care abia acum ii vor folosi, 
fiindcă de dureri de cap nu va 
duce lipsă de acum incolo.

O întrebare
La 40 de ani', pe Ion Capătă 

din Buzău (str. Broșteni nr. 23) 
nu-l mai întreține mămica. 
Această „plăcută" atribuție a 
preluat-o soția sa. in îngrijirea 
căreia se află, pe lingă cei 4 co
pii, și tatăl lor — care din luna 
mai 1981 nu se ocupă decit de 
băutură, in special de alcoolurile 
de la 40 de grade in sus. Ba se 
mai ocupă cu ceva, cu scanda
lurile. De citeva zile insă, este 
acționat in judecată pentru tul
burarea liniștii și ordinii pu
blice. Cit va căpăta acum Ca
pătă ? Și dacă va căpăta se va 
convinge să fie om potolit și să 
se apuce de muncă ?

Rubricâ realizată de
Gheorqhe M1TRO1 
și corespondenții „Scînteii

Pe marginea unui schimb 
de experiență organizat 

la Suceava

detean de partid, de 12 ase
menea cabinete, unde cei interesați 
pot găsi tematici, bibliografii, sche
me, grafice, diapozitive, filme, dife
rite alte materiale documentare. Ra
țiunea creării acestor cabinete este 
aceea de a asigura pregătirea te
meinică a ■ activiștilor de pactul. și 
în primul rind a propagandiștilor, 
de a furniza materialul necesar pen
tru desfășurarea acțiunilor educati
ve. în același timp, cabinetele meto
dice răspund și cerinței de a forma 
un corp de propagandiști bine pre
gătiți, mai cu seamă la sate și în 
sectoarele forestiere. Tocmai de aceea 
vom acționa pentru cit mai buna lor 
dotare, pentru actualizarea perma
nentă a materialelor de care dis
pun !“.

O condiție de seamă a eficienței 
muncii de formare a convingerilor 
materialist-stiintifice este reprezen
tată de cerința ca acțiunile concre- 

. te să fie dublate de efortul de a 
lărgi orizontul de cunoaștere a oa
menilor. de a le transmite o serie 
de date, informații privind esența fe
nomenului religios, evoluția lui de-a 
lungul timpului, particularitățile pe 
care le îmbracă în zilele noastre, a- 
ceasta cu scopul de a adapta mai 
bine activitatea educativă Ia cerin
țele locale. însuși schimbul de ex
periență s-a constituit in această pri
vință intr-un exemplu, 
cătuit din două părți : 
rind cunoașterea unor 
deosebite organizate 
participante, cealaltă — îmbogățirea 
cunoștințelor participantilor în legă
tură cu fenomenul religios prin 
termediul unor expuneri făcute 
specialiști.

Am retinut si alte elemente

el fiind al
una urmă- 

actiuni mai 
în iudetele

in- 
de

de

>

a

Costineștila

acest 
recenta

limpezimea 
antifonic

Smaranda 
OȚEANU

Rășinari ; 
completate 
cimpoiului, 

ccarinei, 
(cîntece de

înțe-
personalitatea, 

anumitor
„La izvor de 

cîntec" va fi un 
al stagiunii es- 
bucureștene.

„Rapsodiei
române"

La izvor de dor și cîntec"
mânesc, înflorind gîn- 
duri și simțăminte. 
Astfel am înțeles vi
brația idilei maramu
reșene și 
colindului 
„Cunună de vinețăli" 
— o păstorească de 
mare frumusețe — și 
împletirea mișcărilor 
robuste cu cele domoa- 
le, legănate ale trono- 
titelor și vorbele cin- 
t.ecelor lui Gheorghe 
Turda : „Cine-o zis 
intîi Doina / Mîndru 
i-a cîntat gura".

Este în tradiția An
samblului „Rapsodia

Strădania realizate
lor spectacolului 

„folcloric muzical-co- 
regrafic" (cum se in
titulează premiera es- 
tiva’ă a ~ 
române") 
torie. Au

„Rapsodiei 
este meri- 

gindit o 
desfășurare pe un fir 
de poveste. în care să 
fie țesute cîntece, * 
dansuri, obiceiuri de 
pe tot întinsul țării. 
Chiar din primul ta
blou. un diapozitiv ce 
ne aduce aminte de 
legenda „Soarele și 
Luna" propune să fie-' 
răsfoită cartea minu
nată a poveștilor, a 
legendelor și miturilor 
— zestre de aur a po
porului nostru. Filele 
ei cuprind „Alaiul 
măștilor" de pe Valea 
Tazlăului — loc de 
pămint moldovenesc 
care adună cu mic și 
mare toată suflarea 
satului la prag de săr
bătoare, și „Anotimpul 
călușarilor", care por
nește de la jurămintiul 
steagului și jocul du
nărean cu cobilițe, și 
„Fecioreasca fetelor" 
din Crihalma-Făgă- 
raș (singurul loc din 
țară unde se află ast
fel de joc cu strigă
turi) ia altă cadență 
decit fecioreștile din 
Năsăud... Ca să înțe
legem „Jiana de la 
Foiana" sau o melo
die din Săliste. imagi
nea, adică diapozitivul, 
ne a"ată în toată fru
musețea ei. cu detalii 
de sculptură, o poar
tă din 
ca să fie 
melopeile 
cavalului, 
fluierului 
pe lunca Jiului), ima
ginea luminează o 
casă gorjeană... Fie
care moment muzical, 
coregrafic aproape este 
legat de imaginea lo
cului unde s-a năs
cut cîntecul, sau obi
ceiul, sau dansul res
pectiv. ca o ștafetă de 
prospețime și adevăr : 
de la casa părintească 
aflată undeva într-un 
capăt de țară, plină de 
flori, străjuită de fe
restre limpezi care 
privesc, fîntîna, poar
ta. toată vatra satului, 
prin cîntec, spre orice 
alt loc de pămint ro-

recu-_ 
mare 

variat 
pro

firele 
caro

Premiera 
estivală

română" să colabore
ze cu specialiști din 
diferite regiuni ale 
țării, pentru a ajunge 
mai lesne la adevărul 
folcloric și a evita 
„micile" erori care 
câteodată surnă o con
strucție solidă ; în a- 
celași timp, sint soli
citate toate forțele ar
tistice de care dispu
ne această cunoscută 
formație : compozito
rul și dirijorul Con
stantin Arvint,e. core
grafii Th. Vasilescu, 
V. Buciu, St. Gheor- 

dirijorul Ana- 
Goreaev-Sorocea-

nu, Angel Cîrstea, Ia- 
cob Ciortea și, nu în 
ultimul rind, un pa
sionat și înzestrat mu
zician — dirijorul Ni
colae Ghiță. Pentru 
că. firesc, fiecare spec
tacol, și cu atit mai 
mult acesta din urmă, 
trebuie să fie un in
spirat „ghid" pentru 
cel ce vrea să cunoas
că bogăția folclorului 
românesc și să 
leagă 
distincția 
zone, să facă legătura 
intre cintec, joc, obi
ceiuri, datină, legendă 
și pitorescul locurilor 
și numai puțin culoa-

rea. măiestria țesăturii 
costumelor sau cadrul 
în care obișnuiesc oa
menii să se adune 
pentru cîntec și joc... 
Și trebuie să 
noastem că în 
măsură 
tablou,
mieră, urmînd 
..cărții de aur" 
așteaotă rind pe rind 
să fie luminate și 
însuflețite, se consti
tuie într-un „docu
mentar" plin de inte
res. Da- a" putea să 
cîstige cu siguranță in 
pitoresc; să adânceas
că nota de autentici
tate, dacă ar ține și 
mai mult seama de un 
„mic amănunt" : evi
tarea excesivei simfo- 
nizări, care nu numai 
că obosește, dar depăr
tează prea mult audi
toriul de la adevărul 
cînteculul nostru popu- 
lar ! Trebuie să existe 
in cele aproape două 
ore de spectacol și 

' momente de respirație 
in care solistul să-și 
spună cîntecul (după 
zonă) în armonia, in 
ritmul doar al cîtor- 
va instrumente, 
care jocul 
întovărășit 
mic taraf, 
„Ciocîrlia1 
teieze singură 
rile, fără contribuția 
amplă și greoaie a 
arcușurilor... Bineîn
țeles că pe un astfel 
de podium trebuie să 
intervină și prelucra
rea și formula amplă 
care să puncteze mai 
bine un anume tablou, 
da"... a insista unilate
ral vreme de un întreg' 
spectacol numai și 
numai pe această for
mulă înseamnă a nu 
putea ocoli o anume 
uniformizare sonoră. 
De fapt, un retuș lesne 
de operat care se rea
lizează prin simplifica
re și nimic mai mult, 
întrucît această obser
vație nu implică efor
turi întru rezolvarea 
ei, nu avem nici un fel 
de motiv să nu spe
răm că 
dor și
succes 
tivale

experiență pozitivă. Ni se pare 
însă important să subliniem că 
schimbul de experiență a ous in lu
mină si unele deficiente în organi
zarea si desfășurarea activității 
practi.ce. concrete de educație mate
rialist-stiintifică. Chiar si prin acest 
fapt, schimbul de experiență și-a 
dovedit utilitatea, a conturat căi in 
măsură să asigure îmbunătățirea 
substanțială a activității de educație 
materialist-stiintifică.

Dezbaterile au dovedit că stăruie 
încă o 
munca 
ateiste, 
vitatea 
tiunilor 
de cuvînt din cadrul schimbului de 
experiență accentul a căzut De enu
merarea formelor si modalităților 
educative. Este demn de relevat că 
dună o asemenea prezentare bogată 
a acțiunilor, atunci cînd se adresa 
întrebarea privind evoluția fenome
nului religios, răspunsul era aproa
pe stas : „staționar" sau „ușoară 
creștere". Or. apare limpede că ac
țiunile înfățișate în mod amplu ar 
fi trebuit să se regăsească în acest 
„indicator" de bază al eficientei 
muncii de formare a convingerilor 
ateiste — anume diminuarea stării 
de religiozitate a oamenilor. Activi
tatea de formare si dezvoltare a 
conștiinței materialist-stiintifice a 
oamenilor se cere apreciată în mod 
firesc. Drin prisma rezultatelor con
crete.

Experiența unei organizații de 
partid este formată nu numai din 
acțiunile organizate, ci și am învă
țămintele pe care le degajă desfă
șurarea lor practică, a căror studie
re atentă este de natură să contri
buie la perfecționarea muncii vii
toare. Or, acest element prețios a 
fost insuficient prezent în dezba
teri. s-au enumerat mai mult acțiuni 
si mai outin s-a insistat asupra con
dițiilor metodologice care să garan
teze eficienta lor. Dacă cei solici
tat! să răspundă privitor la expe
riența pe. care intenționează să o 
aplice’ulterior nu au răspuns com- 
olet. explicația constă, dună părerea 
noastră, si in această realitate, că 
participantii au luat cunoștință mai 
mult de acțiuni decit de experiențe 
viabile.

în fine, mai poate fi relevată și 
o altă mentalitate care merită toată ate.iyia — aceea ue a luuumauzu 
semnificația activității unor secte. 
Directorul unei întreprinderi suce
vene — unitate cu rezultate econo
mice bune — întrebat asupra numă
rului celor care au aderat la secte, 
din unitatea respectivă, a răspuns 
cu seninătate : „Nu avem probleme, 
nu sint decit vreo cîteva zeci din- 
tr-un total de citeva mii". într-o 
comună bine gospodărită, cu o pu
ternică bază materială, propice unei 
activități intense de educație ateis
tă, factorii de răspundere apreciază, 
la fel. că „nu sint probleme". întru
cît la cîteva zeci de cetățeni se ri
dică numărul persoanelor religioase.

într-adevăr. dacă am judeca din 
perspectiva datelor statistice. s-ar 
părea că nu sînt probleme. Dar nu 
aceasta trebuie să fie perspectiva 
de analiză si apreciere. Pentru acti
vitatea de educație, fiecare din ase
menea cazuri trebuie să constituie 
o problemă, o preocupare de zi cu 
zi. în plus, o asemenea atitudine 
poate genera — si în unele cazuri 
chiar generează — stări de pasivi
tate într-un dublu sens. în primul 
rind. se așteaptă ca fenomenul; să 
capete anumite proporții pentru ca 
activitatea educativă să intervină 
energic — ceea ce este de natură 
să creeze greutăți în însăsi calea 
actului educativ propriu-zis : apoi, 
mentalitatea că „nu sint probleme" 
diminuează din spiritul ofensiv si 
combativ ce trebuie să fie propriu 
activității de formare a convingeri
lor materialiste și prin aceasta 
creează implicit teren favorabil afir
mării credințelor mistice.

înfăptuirea unor progrese efective 
in activitatea de făurire a conștiin
ței materialist-stiintifice implică în
lăturarea unor asemenea deficiențe 
care grevează asupra forței sale de 
înrîurire. Este tocmai ceea ce a 
ilustrat convingător ințilnirea de' la 
Suceava.

perspectivă cantitativistă în 
de formare a convingerilor 

care tinde să evalueze acti- 
mai ales după numărul ac- 
organizate. în multe luări

Paul DOBRESCU
Sava BEJ1NAR1U

La Costinești a avut loc festivita
tea acordării premiilor participanți- 
lor la Salonul republican de grafică 
satirică al tineretului, manifestare 
aflată la cea de-a doua ediție și care 
a reunit 96 de lucrări semnate de 38 
graficieni.

Juriul (președinte — criticul Va
lentin Silvestru) a stabilit următorul 
palmares : marele premiu al Salonu
lui Costinești 1982 — Pavel Constan
tin ; premiul 1 — Leonte Năstase ;

in 
să fie 

și de un 
în care 

să-și scîn- 
trilu-

/

premiul 2 — Ion Barbu și Gh. D. 
Constantinescu ; premiul 3 — Denes 
Molnar, Octavian Covaci și Daniel 
Ionescu.

S-au mai acordat, de asemenea, 
premii speciale : premiul revistei 
„Flacăra" — Anton Dragoș ; premiul 
revistei 
Nicolae 
„Scinteia 
madian ;
— Horia

„Viața studențească" — 
Ioniță ; premiul ziarului 
tineretului" — Aram Da- 
premiul stațiunii Costinești 
Crișan. (Agerpres)

Traian IANCU

în vers clasic și cu 
prozodie tradițională. 
Traian Iancu trasează 
idealurile perene ale 
țării, sublimează deve
nirile într-un model 
al viitorului, elogiază 
lupta legendară a îna
intașilor. imaginează 
punți între istorie si 
destinul de mîine. Nici 
o idee paseistă aici. 
Poemele nu fac nici 
profetism și nici nu au 
ținuta 
morale 
istoriei

Dacă 
iubit", 
ceea ce sintem si pu
tem deveni ceea ce 
astăzi idealizăm, dacă 
răminem in sfera bu
nului simt popular, cu 
virtuțile de compre- 
hensiune si toleranță. 

xnu se pot intimpla nici 
violări morale, nici ca
taclisme istorice. Deci,, 
în centrul universului" 
său poetic din volumul 
„Doină", apărut la Edi
tura „Eminescu", Tra
ian Iancu pune iubirea, 
starea de recunoaștere 
in sfera tuturor lucruri
lor — „rîul", „ramul" — 
idealul armoniei in di
versitatea celor exis
tente. Ca atare, iubi
rea are funcție de cu
noaștere. Poetul a a- 
juns la vîrsta bilanțu
rilor parțiale, propu- 
nîndu-și acest buchet 
de titluri optimist-exu- 
beranbe : Dragostele
mele, „Editura pentru 
literatură", 1969 ; Pun
tea soarelui. Editura 
„Cartea românească".

unor ghicitori 
cu premisele 
cunoscute.

„iubim ce-i de 
dacă sintem

I

EXPOZIȚII BUCUREȘTENE
GABRIEL CATRINESCU.

Noua expoziție de pictură 
deschisă de Gabriel Catri- 
nescu la Galeriile de artă 
ale municipiului București 
vine ca o confirmare în plus 
a calităților deja afirmate 
de acest înzestrat artist în 
cîteva anterioare manifes
tări de grup și personale. 
Ca și in acele manifestări, 
peisajele și naturile statice 
realizate in armonii sur- 
dinizate de violet, ocru și 
verde contrapunctate une
ori de rozuri și alburi dia
fane, folosirea fără orgo
liu, dar și fără ezitare a 
funcției constructive a 
minii (in bună tradiție 
presionistă) — atit de 
racteristice picturii lui 
trinescu — atestă lirismul, 
capacitatea de a transpune 
motivul studiat conform 
unei viziuni personale.

Revenirea obstinată asu
pra aceleiași categorii te
matice, reluarea și adînci- 
rea ei mereu altfel în fie
care nouă lucrare mărturi
sesc, totodată, și predispo
ziția de a capta ecourile 
armonice ale unei ambianțe 
familiare, pune în valoare 
calitățile de observator 
atent, de analist subtil ale 
pictorului. Crengile răsfi
rate ale unui filodendron, 
luciul stins al unui vas de 
metal, citeva corole dia
fane, peisajele cu largi cu
prinderi ale cîmpiei sint 
pentru Catrinescu prilejuri 
de a exprima același lirism 
cald, viu, echilibrat.

Noutatea expoziției de 
acum o constituie însă por
tretele — realizate în ca
drul acelorași determinări 
armonioase de ansamblu, 
care se disting prin prezen- 

■ ța unei lucidități ce tem
perează constant elanul li
ric. Remarcabile prin fine
țea observației, prin ace
eași folosire (pe care am 
numi-o impresionistă) a lu
minii, aceste portrete — 
mărturii ale capacității a- 
cestui inzestrat pictor de a 
fixa expresii, atitudini re
velatoare — rămin, ca și 
peisajele și naturile statice 
mărturii ale unei reale do- 
tații artistice.

ILEANA CEAUȘU PÂN
DELE. Cunoscută mai ales 
ca ilustratoare a unor foar
te apreciate cărți pentru co
pii, participînd anual cu 
cărți și ilustrații originale 
de carte la expozițiile de 
carte și ilustrație de carte 
românească de peste hotare 
(Moscova, Bologna, Brati- 

^slava, Varșovia, Berlin,

Belgrad, Miinchen, Leipzig, 
Nisa, Frankfurt etc.), dis
tinsă dealtfel cu importan
te premii pentru această 
activitate (medalia de aur si 
premiul pentru ilustrații la 
concursul „Cele rpai fru
moase cărți ale anului" — 
București), premiul Tirgu- 
lui internațional — Leipzig 
(„Cele mai frumoase

PROGRAMUL 1

ANTON și ARMENUI 
EBERWEJN. „Nu am' vrut 
să creăm cicluri ; nici de 
«■conac1.»", nici de «-medalii» 
și nici de altceva. Ne-a cap
tat infinita frumusețe a a- 
cestor teme care ne-a im
pus migala desâvirșirii lor" 
— mărturisesc soții Eber- 
wein in prefața catalogului 

expoziția 
deschisă la" galeriile Sime- 
za. Este desigur mai puțin 
obișnuită o expoziție ale 
cărei premise sint, in mod 
atit de'■declarat, cele ale 
unei munci colective, in 
care efortul creator a doi 
sculptori să ducă la o sin
teză organică între o evi
dentă capacitate de a con
strui, de a armoniza in spa
țiu volume și tendința de 
a le șlefui, de a le integra 
în contexte care să capete 
prețiozitatea unor orfăvre- 
rii de bună calitate.

Anton și Armenui Eber- 
wein, a căror munca se des
fășoară zilnic in același a- 
telier, au ajuns, se pare 
(cel puțin in această etapă 
a evoluției lor artistice), în 
urma unor ani de laborioa
se căutări, la o exprimare 
limpede și cursivă, la a- 
ceastă capacitate de a su
gera fine intuiții și obser
vații ale atașamentului de
clarat față de natură la care 
ne refeream'la începutul 
acestor rinduri.

Simple și învăluitoare in 
același timp, formele si
nuoase ale copacilor, fru
musețea lor stranie, tulbu
rătoare dezvăluie odată cu 
fiecare nouă lucrare, gustul 
pentru subtilitatea 
lor, pentru finețea 
turilor volumetrice, 
lele ocrotitoare ale 
lor au fost stilizate, 
în contexte artistice, dove- 
dindu-se ca și celelalte ci
cluri de „Medalii", „Coloa
ne", „Frunzare" sau „Vise" 
capabile să descopere ine
dite zone de poezie, orga- 
nizindu-se in acelașiytimp 
intr-un ansamblu 
înălțat pe o sobră arhitec
tură de idei. Odată cu fie
care lucrare aparținînd a- 
cestor cicluri (trebuie men
ționată in mod deosebit ex
celenta panotare care con
tribuie la p receptare activă 
a sculpturilor), privitorul 
descifrează parcă senzația 
de căutare, de freamăt in
terior pentru aflarea unor 
noi ipostaze sculpturale ale 
acestor preocupări.

acela al armoniilor croma
tice dezvăluie resursele 
expresive ale unei arte care 
exprimă cu claritate idealul 
estetic propus — acela de 
a releva frumusețea vizi
bilă a lumii, armoniile sua
ve ale primăverii sau 
transparența petalelor unei 
flori, nostalgiile unor pei
saje dominate de brunurile ce le însoțește

IUBIM FACEA Ileana Ceaușu Pândele

W'''7

■

relații- 
rapor- 
Coro- 

copaci- 
plasate

ale lumii") Ileana
Ceaușu Pândele desfășoară 
paralel o bogată activitate 
în domeniul graficii. Re
centa ei expoziție de la ga
leriile „Căminul artei" a 
adus in atenție acuarelele 
create de artistă in ultimii 
ani. De un delicat și echi
librat ritm cromatic, 
monsțrind o temeinică 
noaștere a efectelor 
spontaneitate obținute 
ajutorul culorilor 
lucrările expuse 
valori ale sensibilității, ale 
unei atitudini poetice in 
fața lumii. Eleganța cu care 
Ileana Ceaușu Pândele știe 
să mlădieze linia, rafina
mentul desenelor care se 
îngemănează melodic cu

de- 
cu- 
de 
cu 

de apă, 
asociau

aurii ale toamnei sau can
doarea unor chipuri de co
pii. Mai ales în această ul
timă categorie de lucrări — 
cu reminiscențe vizibile ale 
activității atit de plenar 
desfășurate in domeniul 
ilustrației de carte pentru 
copii — Ileana Ceaușu Ban
dele se dovedește a fi o 
artistă capabilă să exprime 
nuanțat limpezimea, expre
sivitatea privirii copiilor, 
să sugereze o întreagă 
lume a jocului și fanteziei 
lor. Sinteza expresivă a li
niei și petei de culoare 
creează o unitate (a fiecă
rei lucrări și a ansamblu
lui acestei expoziții) spe
cifică etapei actuale de 
creație a graficienei.

»' ‘tar

Marina PREUTU

Concurs de scenarii cinematografice inspirate 
din viața și activitatea clasei muncitoare

16,00 Telex I
16,05 Școala satului — școala pentru sat 
16,25
17,05
17,15

Stadion
Tragerea Pronoexpres 
Film documentar : 
prezent și viitor

17,30 Arc peste timp. 23 
1962. Semnături în

17,59 1001 de seri
18,00
20,03
20,25
20,35
20,55

22,20
22,30

Peru, trecut,

August 1944— 
cartea muncii

închiderea programului
Telejurnal
Pentru curtea șl grădina dv 
Civica „
Telecinemateca. Ciclul : „Mari re
gizori, mari actori". „Perseveren
ță". Premieră pe țară. Producție 
studiourilor americane
Telejurnal
închiderea programului

a

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Buletinul rutier al Capitalei
20,40 Formații de muzică ușoară
21,00
21.30
22,20
22.30

Viața economică a Capitalei 
Program Johannes Brahms 
Telejurnal
închiderea programului

„Doină“
1971 ; Noi, Editura 
„Dacia", 1972 ; Să iu
bim ce-i de iubit. 
Editura „Cartea ro
mânească", 1975; Bucu
riile noastre. Editu
ra „Cartea româneas
că", 1978. N-am fi 
enumerat această listă 
dacă''o carte a autoru
lui nu ar reprezenta 
mult mai mult decit 
suma poemelor care o 
compun ; și poemele 
înseși par a spune mai 
mult și chiar altceva, 
decit publicate dispa
rat în reviste. Cel mai 
mult poetul iubește 
amintirea, căci o me
morie colectivă nu 
poate să perpetueze 
decit adevărul : 
precum iubirea 
prinde-n flăcări 
dul. / Cum florile 
rii răsar pe-ntreg pă- 
mintul. / Frumusețe- 
mi dă în suflet, roșul 
din flamurile roșii. / 
Și simt in ele. tara, 
partidul și strămo
șii... / / Aș vrea să pun 
obrazul pe fiecare
steag. / De pe platfor
me. fabrici. palate,
cîmp. drumeag, / Ori 
cind le poartă brațe 
vinioase-n defilare, 1 
Să-i spun, că fiecare 
steag roșu e o-nălta- 
re !... / / De unde oare 
strînse atita roșu- 
aprins?... / Și cînd adie 
vintul, cuptor de-otel 
e-ncins !... I Și parcă-i 
mac din grîuri. din la
nul necuprins. / E-atîta 
dor de viată in roșul 
ce-a învins !... / / E un 
curaj în flamuri si ro-

..Așa 
cu- 

gîn- 
iubi-

șui lor. Erou. / Stră- 
bate-n lumea-ntreagă, 
înflăcărat ecou.... (Fla
murile roșii).

Că dincolo de texte 
nu se află o poetică 
propriu-zisă, ci o reto
rică. pare evident in 
mulțimea semnelor de 
punctuație, exclamație, 
interogație, care indică 
modelul recitării, ba 
chiar și dicția. Dispo
nibilitatea pentru orice 
fel de subiecte, so
lemnitatea discursului 
poetic constituie alte 
caracteristici ale uni
versului său liric. Ver
surile. in tipare folclo
rice. eminesciene sau 
maiakovskiene se in
dividualizează în exu
beranta irepresibllă și 
sinceritatea covirșitoa- 
re. Mai mult chiar de- 
cît starea de elogiu, 
poetului îi convine vi
rulenta pamfletară. 
Diatribele sale îndrep
tate împotriva trădă
rii. lașității, minciunii 
sint memorabile.

în virtutea obîrșiei. 
Traian Iancu face act 
de prezentă, „aicea 
printre ardeleni", cu 
aceeași vocație socială 
a tradiției, dar indi
vidualizată în conse
cințele intime ale ges
tului. Ca poetul G. Că- 
linescu ce iși tăia un 
fluier și gindea ..cîn
tece noi", nu îndeamnă 
pe altfl. ci pune umă
rul. se subordonează și 
se Implică potrivit ne
cesității asumate.

Aurel GOCI

Pentru constituirea unui portofoliu 
de scenarii necesare dezvoltării, în 
continuare, a producției naționale de 
filme, Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste organizează un concurs 
pentru scenarii de filme artistice de 
lung metraj inspirate din viața și 
activitatea clasei muncitoare.

Concursul are, orientativ, 
toarea tematică :

femeilor care fac parte din rînduri- 
le clasei muncitoare, desfășurîndu-și 
activitatea in unități industriale.

urmă-

modul 
în anii

— Mutațiile determinate în 
de viață al clasei muncitoare 
socialismului, ca rezultat al trans
formărilor înnoitoare ce se desfășoa
ră, sub conducerea partidului, în so
cietatea noastră.

— Portrete de muncitori, ale al
tor oameni ai muncii, situații repre
zentative, llustrind virtuțile educati
ve ale muncii și ale colectivelor de 
muncă, lupta pentru afirmarea in 
viață a principiilor umanismului re
voluționar, a idealurilor și aspirații
lor poporului nostru.

— Preocupările, eforturile, proble
mele care apar (inclusiv de natură 
cohflictuală) in procesul realizării e- 
xigențelor noului mecanism econo- 
mico-financiar, a cerințelor autoges- 
tiunii și autoconducerii muncito
rești.

— Probleme specifice tineretului și

ca

Violeta ZAMFIRESCU

Concursul vizează exclusiv proble
me de actualitate. în acest cadru te
matic general, fiecare concurent se 
poate opri și la alte aspecte, feno
mene, situații care se referă la uni
versul complex al preocupărilor de 
azi ale clasei noastre muncitoare.

Concursul este deschis atit scrii
torilor și scenariștilor profesioniști, 
cit și celorlalte categorii de oameni 
ai muncii.

Lucrările vor fi depuse pînă la data 
de 31 decembrie 1932 (data poștei) 
pe adresa Consiliului Culturii și E- 
ducațfei Socialiste : București, Piața 
Scinteii nr. 1, cu mențiunea „Pen
tru concursul de scenarii".

Lucrările, dactilografiate, fără a fi 
semnate, vor purta un moto. îm
preună cu scenariul, vor fi trimise 
iiumele și adresa autorului, intr-un 
plic inchis, care va purta același 
moto ca și scenariul.

Cele mai valoroasă lucrări, selec
ționare de un juriu- numit in acest 
scop de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, vor fi achiziționate im 

. vederea valorificării lor cinematogra
fice. , c

„Incandescența miezului
Cel mai recent vo

lum al poetei Viole
ta Zamfirescu, „Incan
descența miezului", a- 
părut in Editura „E- 
minescu", adună acea 
parte a liricii sale cu 
evidente implicații ci
vice și patriotice. în 
continuarea unei che
mări firești, afirmată 
și în alte volume, ca 
o constantă definito
rie a poeziei saie, 
Violeta Zamfirescu se 
face ecoul problemati
cii omului contempo
ran. de la opțiunea 
pentru,«un anumit mod 
de viață pină la ape
lul solemn sau cutre
murat pentru apărarea 
păcii, trecind. între a- 
cești poli de maximă 
atracție, printr-o mul
țime de stări și atitu
dini născute din pal
oarea realului infinit 
și contradictoriu.

Poezia exprimă, 
ritmuri personale, i 
rea de îneîntare 
fața descoperirii 
versului armonic 
pledează pentru nece
sitatea de a atinge ar
monia deplină. Reali
tatea se impune ca o 
„frumusețe", „văzdul^ 
afund" de armonii ce 
se răsfring într-o na
tură neîntrerupt rege
nerată- de puterea 
„fără sfirșit a astru
lui zilei, miezul incan
descent", „esența" lu
mii. Ivită din mate
ria solară, poezia de
vine immcă. preamă
rind imaginare cimpii 
eleusine. insă, cel mai

în 
sta

in 
uni- 
sau

adesea, cîntă „prispa 
pămintului arat", năs
cătoare de eroi deve- 
niți deopotrivă mate
rie și spirit : „părea 
cuvint, părea pămint, / 
sămința din alt veac 
țișnită , / rotind mari 
visuri pe orbită". Un 
pămint legendar, „ro
tind mari visuri pe or
bită", trimite spre noi. 
ca într-o pînză țucu- 
lesciană, „ochii eroilor, 
ochii victoriei / nu au 
odihnă în cuibul me
moriei / Păsări cu 
nume și fără nume I 
ochii din aer te jude
că. lume / / Uneori vin 
la piciorul din plai / 
sus — să-i mai lege
ne gura de rai / unde 
și iarna din urși o 
desface / fluierul dra
gostei. fluier de pace", 
în această solară pro
iecție, pastelul devină 
expresia elocventă a 
comuniunii cu natura, 
unde „poți învia și 
poți muri / de-atita 
dragoste și floare". 
Spațiul floral vesteș
te primăvăratece ges- 
tații : „Grădină-i grea, 
însămînțări și floare, / 
Brazda respiră cerul 
de cu noapte, / Lumi
na. șoaptă în labora
toare / Cuprinde-n a- 
ripi frunți imacula
te. / / Iubirile de fru
musețe ară / aer pes
te pridvoare suspen
date. / văzduh albas
tru aburind străbate / 
sufletul mirosind a 
primăvară". Pretutin
deni poeta descoperă

suflul armonic al na- 
. turii cu oameni „lumi
nați de armonie", cău- 
tind „cerul lumini’" 
dinlăuntru. Regăsim, 
ca laitmotiv romantic, 
transferul de tărie și 
lumină între astrul zi
lei și astrul universu
lui, omul, capacitatea 
acestuia de a fi el în
suși astru iradiant de 
lumină. Este deopotri
vă un crez și o spe
ranță, un indemn și o 
cerință, deoarece, ne-o 
spune poeta, lumea, 
mișcată de atîtea pa
timi oarbe, poate că
dea în propria sa 
nepăsare. Asemenea 
multor confrați ai săi, 
care și-au alăturat 
glasul milioanelor de 
oameni cerînd dreptul 
la viată, poeta desco
peră pericolul ce pin- 
deste armonia univer
sului și a lumii, dar 
vestește. deopotrivă, 
„răsărirea păcii drep
te". adusă de un „soa
re de pace".

„Incandescența mie
zului", in tot ceea ce 
are mai izbutit arti
culat poetic, devine un 
mod aparte de pre
zență a poetei în fră- 
mintările timpului său. 
o afirmare a speran
ței și încrederii in pu
terile omului de a se 
înălța deasupra timpu
lui. de a-i modela chi
pul după cele mai fru
moase aspirații ale 
sale.

Emil VASIIESCU

\
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Incheierea lucrărilor celei de-a XII-a sesiuni 

a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare 

economică, științifică și tehnică româno-franceză

Cronica zilei Plenara Consiliului Uniunii scriitorilor ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre-, 
ședințele părții române în Comisia 
mixtă, guvernamentală de cooperare 
economică, științifică și tehnică 
româno-franceză, a avut, marți, di
mineața, o întrevedere cu Michel 
Jobert, ministru de stat, ministrul 
comerțului exterior al Franței, pre
ședintele părții țării sale in comisia 
mixtă.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția reciprocă față de modul 
cum s-au desfășurat lucrările celei 
de-a XII-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale, subliniindu-se con
vingerea că hotărîrile sesidnii vor 
conduce la impulsionarea și mai sus
ținută a schimburilor comerciale, a 
cooperării economice și industriale 
bilaterale și pe terțe piețe.

Au luat parte Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Paris, și 
Marcel Beaux, ambasadorul Franței 
Ia București.

★
Marți, la București, s-au încheiat 

lucrările celei de-a XII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică româno-franceză.

Președinții celor două părți in co
misie au semnat Protocolul sesiunii, 
care stabilește modalitățile concrete 
de aprofundare, pe baze echilibrate, 
a cooperării economice șl industriale 
bilaterale și pe terțe piețe.

Cu ocazia celei de-a XII-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, științifică șl 
tehnică româno-franceză, ambasado
rul Franței la Bucurâști, Marcel 
Beaux, a oferit un dejun.

★
Tovarășul Nicolae Constantin, mi

nistrul comerțului exterior șl coope
rării economice internaționale, a 
avut, ma"ți dimineața, o întrevedere 
cu Michel Jobert, ministru de stat, 
ministrul comerțului exterior al 
Franței.

în timpul convorbirii au fost abor
date probleme ale dezvoltării schim
burilor comerciale, adincirii și diver
sificării colaborării și cooperării în 
domenii de interes comun dintre 
Franța și România.

★
In aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe, Ștefan Andrei, s-a întîlnit 
cu Michel Jobert, ministru de stat, 
ministrul comerțului exterior al 
Franței.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte ale extinderii conlucrării 
româno-franceze in domeniile econo
mic, tehnico-științific, cultural și în 
alte sectoare de activitate. De aseme
nea, a avut loc un schimb de păreri 
asupra evoluției situației internațio
nale actuale.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
‘de marcarea „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", amba
sadorul R.P.D. Coreene lâ București. 
Sin In Ha, a organizat, marți, o gală 
de filme la sediul ambasadei.

Au participat tovarășii Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului Național a! Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, Stan 

•Soare, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Constantin Oahcea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, general-colonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, generali 
ziariști. Și ofițeri superiori,

(Agerpres)
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SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂCampionatele naționale de atletism
Simbătă și duminică, pe stadionul 

„23 August" din Capitală se vor des
fășura campionatele naționale de 
atletism. In fiecare zi întrecerile vor 
începe dimineața la o-a 10 și dună- 
amiaza de la ora 17,30. Printre par
ticipant! figurează Vali Ionescu, 
Anișoara Cușmir, Doina Melinte,

Puică, Gh. Cojocaru, 
B. Bedroslan, Sorin Matei

Maricica'
I. Nagy. 
și alții.

Campionatele din acest an consti
tuie un criteriu de verificare și se
lecție în vederea balcaniadei de la 
13—15 august (București) și a cam
pionatelor europene de la Atena 
(6—12 septembrie).

în citeva
O în „Sala sporturilor" din Bistri

ța s-a disputat cel de-al doilea meci 
amical dintre selecționatele mascu
line de volei ale României și Polo
niei. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 3—2 (12—15, 15—11, 13—15, 15—2, 
15—11) in favoarea voleibaliștilor po
lonezi. "i primul joc, desfășurat du- 
minier .a Tg. Mureș, echipa Româ
niei a ciștigat cu scorul de 3—0.

© După 11 runde și disputarea 
partidelor întrerupte în turneul in
terzonal masculin de șah de la Las 
Palmas' (Insulele Canare), în clasa
ment conduce fostul campion mon
dial Vasili Smîslov (U.R.S.S.) cu 8 
puncte, urmat de Ribli (Ungaria) 7,5 
puncte, Tukmakov (U.R.S.S.) 7 punc-

rînduri
te. S-'bă’ (R-rriânia), T. Petrosian 
(U.R.S.S.) cite 6,5 puncte etc.

® In runda a 12-a a turneului in-' 
terzonal feminin de șah de la Bad 
Kissingen (R.F.G.), marea maestră 
româncă Marina Pogorevici a remi
zat cu vest-germana Hund, după ce 
anterior inregistrase, de asemenea, 
un rezultat de egalitate în partida 
cu iugoslava Maximovici. în clasa
ment conduc Pogorevici, Klimova și 
Hund, cu cite 9 puncte, urmate de 
Lemaciko 8.5 puncte (1).

O Campionatul mondial studențesc 
de fotbal, competiție ce se desfășoa
ră în aceste zile in Mexic, a progra
mat alte două meciuri : Canada — 
Madagascar 3—2 ; Uruguay — Belgia 
2—0.

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație
Npritpntin în conducerea .autovehiculelor la intersecțiileneatenția in conaucerea „ti,.;iauirile' principals; deplasarea 

pe drumurile publice
O privire asupra 

rutiere petrecute în ultima săptămi- 
nă scoate în evidență că. dincolo de 
cauzele nemijlocite. — viteză excesi
vă, depășirea neregulamentară, nea
cordarea priorității vehiculelor și 
pietonilor etc — multe accidente se 
datorează neatenției omului de la vo
lan. Nu rareori, unii automobiliști iși 
găsesc în timpul conducerii alte mici 
„ocupații" care le diminuează atenția 
(aprinsul țigării și fumatul, conver
sații cu ceilalți ocupanți ai mașinii și 
chiar... servitul mesei). Recent, șofe
rul autoturismului l-GJ-324, Gheor
ghe Militaru, preocupat să caute un 
obiect căzut pe podeaua mașinii, a 
pierdut controlul volanului. Autove
hiculul a părăsit șoseaua și s-a iz
bit de un copac. Alteori, cei de la 
volan pierd din vedere elemente și 
circumstanțe de trafic. loan Satmar, 
de exemplu, a ieșit cu autoturismul 
l-CJ-951 dint.r-o parcare în drumul 
public exact in fața unei motociclete. 
Conducătorul motocicletei nu a mai 
reușit să evite tamponarea și răni
rea gravă a unei persoane.

De cele mai multe ori, neatenția 
se asociază neîndemînării in condu
cerea autovehiculului. în asemenea 
cazuri, șoferul respectiv nu poate 
contracara efectele pericolului creat, 
în timp ce Roman Nechit cobora pe 
o pantă <;u autoturismul l-GJ-2 305, 
după. a ,, a încercat — fără rezultat 
— să introducă maneta schimbătoru
lui intr-una din viteze (de fapt, acest 
lucru trebuia efectuat înainte de a 
ajunge la coborire), a pierdut 
trolul volanului, iar mașina s-a 
turnat. în aceste împrejurări,, o 
soană s-a accidentat.

CU 
cu 

bicicletaui unor persoane aflate sub 
evenimentelor " * palltea stingă a drumurilor. în timp ce 

rula pe șoseaua din comuna Ber- 
zeasca, județul Caraș-Severin, bici
clistul Petru Bîtea nu s-a putut în
scrie într-o curbă și, ajungînd pe 
sensul opus, a fost lovit de un auto
camion. Imprudența l-a costat viața. 
Sint insă cazuri, destul de frec
vente, c;nd șoferii, în loc să 
ia în considerare orice pericol 
decurgînd din imprudențele btcicliș- 
tilor, comit ei înșiși abateri care pun 
în primejdie partenerii de drum. A- 
semenea situații au Ioc, de regulă. în 
cazul depășirilor in care cei de la vo
lan, avind o distanță laterală insufi
cientă, acroșează și accidentează bi
ciclistul ori ignoră faptul că, chiar 
dacă este vorba de un vehicul pe 
două roți, acesta are prioritate cind 
circulă pe un drum principal. Bună
oară, conducătorul autofurgonetei 
31-DJ-7407, Fănică Trașcă, în timp 
ce se deplasa pe șoseaua Craiova — 
Calafat, s-a angajat in depășirea 
unui biciclist. Nepăstrind o distanță 
laterală de siguranță față de acesta, 
l-a lovit, accidentîndu-1.

con- 
răs- 
per-

Bicicliștii și siguranța 
circulației

Cele aproximativ 2.5 milioane de 
biciclete existente astăzi in țara 
noastră constituie o prezență masivă 
pe drumurile publice. Ele oferă po
sesorilor avantaje importante, cu 
condiția insă ca aceștia să circule co
rect. în caz' contrar, urmările pot fi 

. dramatice. într-o singură zi. 21 iulie, 
bicicliștii au fost implicați in șase ac
cidente cu consecințe grave. în patru 
dintre aceste cazuri, bicicliștii sînt în 
exclusivitate răspunzători de acci
dentele săvirșite. Cele mai frecvente 
abateri generatoare de accidente con
stau in neasigurarea înainte de 
schimbarea direcției de mers prin 
viraj. în folosirea pe timpul nopții a 
bicicletelor lipsite de mijloace de 
semnalizare, neacordarea priorității

© INSTRUMENTE PER
FECȚIONATE PENTRU 
PROGNOZA VREMII. ° 
firmă engleză a experițneptat 
cu succes un aparat radăr îm
bunătățit pentru prognoza me
teorologică. Aparatul furnizează 
date privind nu numai distanța, 
înălțimea și debitul norilor de 
ploaie, ci și alte informații im
portante referitoare la natura 
precioitațiiior sub formă de 
ploaie, zăpadă sau grindină. 
Acest lucru a devenit posibil 
datorită unui nou procedeu de 
măsurare, care permite perce
perea senarată a polarizării ori
zontale și verticale a undelor 
radar. în cădere, sore deosebi
re de grindină, picăturile de ană 
nu au o formă perfect sferică 
din cauza rezistenței aerului.

La Academia 
politice a avut 
rea volumului 
României"

★ 
de 
loc,

științe 
marți, 

„Scurtă
sociale și 
prezenta- 
istorie a 

recent apărut in editura 
Academiei naționale de istorie din 
Caracas. Cu acest prilej au rostit 
a'ocuțiuni prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, și acad. 
Guillermo Moron, președintele Comi
siei de istorie a Institutului Paname
rican de Geografie și Istorie, directo
rul publicațiilor Academiei naționa
le de istorie din Caracas.

în cuvîntul său, oaspetele venezue- 
lean — care semnează și prefața vo
lumului — și-a exprimat deosebita 
satisfacție pentru apariția acestei 
valoroase cărți (autori : Mihnea 
Gheorghiu, Florin Constantiniu, Dan 
Berindei, Gh. Buzatu și N. S. Ta- 
nașoca), primită cu mare interes "de 
oamenii de știință și cultură, pre
cum și de către cititorii din țara sa. 
Au fost scoase în evidentă bunele 
raporturi de cooperare pe multiple 
planuri dintre cele două țări, senti
mentele de stimă și prietenie, cu 
profunde rădăcini in latinitatea co
mună, ce leagă poporul român și 
popoarele Americii Latine, atenția 
deosebită acordată de președintele 
Nicolae Ceaușescu bunelor relații cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toate 
țările iubitoare de pace și progres 
social. Evocind succesul lucrărilor 
celui de-al XV-!ea Congres /interna
țional de științe istorice desfășurat 
la București sub înaltul patronaj al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, isto
ricul venezuelean a mulțumit, în a- 
cest context, conducerii, României 
socialiste pentru pregătirea sărbăto
ririi în țara noastră, anul viitor, a 
bicentenarului lui Simon Bolivar, ex- 
primindu-și recunoștința față de 
prețuirea de care se bucură aici 
operele inspirate din lupta popoare
lor pentru apărarea ființei proprii, a 
ființei lor naționale.

La manifestare au participat aca
demicieni, alți oameni de știință și 
cultură, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ziariști. Au fost 
de față Olga Lucila Carmona, amba
sadorul Venezuelei la București, 
membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Peru, marți după-amiază a 
avut loc in Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de priete
nie româno-peruană. Ziarista Anca 
Voican a prezentat impresii de că
lătorie din Peru, după care a fost 
proiectat un film documentar pe
ruan. » -

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.Ș., Asociației de priete
nie româno-peruană, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Roger Eloy Loa- 
yza Saavedra, 
Dlicii Peru la 
ai ambasadei.

Marți, 27 iulie, s-au desfășurat lu
crările Consiliului Uniunii scriitori
lor.

în cadrul plenarei au fost dezbă
tute sarcinile ce revin Uniunii scrii
torilor in lumina Expunerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iu
nie 1982 și a documentelor celui 
de-al doilea Congres al educației po
litice și 
spirit de 
ticipanții 
portanța 
prinse în 
neral al 
zanța și esența lor novatoare, se im
pun ca documente programatice pen
tru cei ce slujesc spiritualitatea so
cietății socialiste. Vorbitorii au sub
liniat necesitatea ca literatura să se 
inspire din 
porane. din 
le societății 
oglindească 
porului nostru, trecutul ’ său' glorios 
de luptă, să contribuie la formarea 
omului nou, la educarea patriotică și 
revoluționară a maselor, la cultiva
rea și îmbogățirea limbii române.

Scriitorii s-au angajat ca prin 
creațiile lor și prin implicarea direc
tă in viața social-politică a tării să-și 
sporească aportul la traducerea 
fapt a programului ideologic al 
tidului, la' îmbogățirea culturii 
mânești.

Consiliul a adoptat un amplu 
gram de măsuri in vederea transpu
nerii in viață a sarcinilor ce revin 
Uniunii scriitorilor in spiritul expu
nerii secretarului general al partidu
lui la plenara lărgită a C.C, a! P.C.R., 
precum și hotăririlor celui de-al doi
lea Congres al educației politice și 
culturii socialiste.

Intr-o atmosferă entuziastă, la În
cheierea lucrărilor a fost adoptată 
o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, în care se spune :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

întrunit pentru a dezbate sarcinile 
ce revin Uniunii scriitorilor in lu
mina strălucitei dumneavoastră Ex
puneri la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie 1982 și a docu
mentelor celui de-al doilea Congres 
al educației politice și culturii so
cialiste, Consiliul Uniunii scriitorilor 
iși exprimă deplina adeziune la a- 
cest program de importanță decisivă 
pentru activitatea ideologică și poli
tică a întregii țări, pentru munca de 
educație cultural-artistică a maselor 
largi, pentru creația literară a tutu-

culturii socialiste. Intr-un 
înaltă responsabilitate, par
ia plenară au relevat, im- 
excepțională a ideilor cu- 
expunerile secretarului ge- 
partidului, care, prin cute-

realitățile vieții contem- 
probiemele și fenomene- 

noastre socialiste, să 
munca și aspirațiile po

in 
par- 

ro-

pro-

ror scriitorilor din România socialis
tă. Prin cutezanța ideilor și prin am
pla analiză a fenomenelor specifice 
societății noastre, insuflețitoarele o- 
rientări pe care ni le-ați dat și cu 
acest prilej redimensionează rolul 
educației și al culturii in practica 
făuririi socialismului, ne înarmează 
cu o mai profundă înțelegere a pro
blemelor realității noastre 
tr-un proces de continuă 
revoluționară.

Exprimîndu-nc profunda 
ne pentru aprecierea dată 
noastre contemporane, pentru actul 
de inalt patriotism prin care ați pus 
în lumină rolul hotăritor al creșterii 
limbii românești, fără de care înseși 
existența și ’dezvoltarea națiunii 
noastre ar fi de neînchipuit, vă în
credințăm că vom acționa prin m’j- 
loacele specifice profesiei noastre 
pentru continua îmbogățire a acestui 
neprețuit tezaur strămoșesc.

în efortul de pătrundere a înțele
surilor istoriei milenare a poporului 
nostru, a luptei duse în trecut pentru 
afirmarea și păstrarea ființei națio
nale, pentru eliberarea socială și edi
ficarea unei lumi noi, am primit de 
la dumneavoastră fierbintele îndemn 
de a sorbi numai din izvorul curat 
care se naște din pămintul țării, pen
tru ca in tot ceea ce scriem să vi
breze munca eroică, preocupările și 
năzuințele constructorilor socialismu
lui.

Răspunzind acestui îndemn vom 
face totul, prin creația literară, fără 

• deosebire de limba In care scriem, 
prin dezbaterile pe care le vom or
ganiza, prin contactul direct și per
manent cu făuritorii de bunuri ma
teriale și spirituale din fabrici și 
uzine, de pe șantiere, din unității ■ 
agricole, din institutele de cercetări, 
din școli și facultăți, prin participa
rea activă la Festivalul național 
„Cintarea României", pentru a înde
plini programul ideologic al parti
dului.

Sintem cu trup și suflet 
generoasa dumneavoastră 
de construire și de apărare a păcii, 
convinși fiind că aceasta este condi
ția fundamentală a salvgardării cuce
ririlor civilizației, a împlinirii nă
zuințelor legitime de libertate și pro
gres social ale tuturor popoarelor 
lumii.

Desfășurîndu-ne activitatea in uni
versul fertil deschis de Congresul 
al IX-Iea al partidului, vom milita, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu în
tregul nostru popor, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului pe pămin
tul românesc.

aflate in- 
prefacerc

gratitudi- 
literaturii

alături de 
inițiativă

■

Excelenței Sale
Domnului FERNANDO BELAUNDE TERRY

Președintele Republicii Peru

\ LIMA
Cu ocazia celei de-a 161-a aniversări a proclamării independenței țării 

dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporu
lui român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală, de pace și prosperitate poporului peruan.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România 
și Peru se vor dezvolta mai intens, în continuare, în interesul celor două 
popoare, al păcii, înțelegerii și respectului independenței naționale a tuturor 
popoarelor.

Modernizarea capitalei peruane, 
Lima, a dus cu timpul la extinde
rea perimetrului ei urban spre li
toralul oceanic, adăugindu-i noi 
cartiere, unde predomină edificiile 
din beton și sticlă. Dar fascinația 
pentru construcțiile moderne nu a- 
junge să umbrească farmecul apar
te pe care il păstrează oazele ar
hitecturii tradiționale, cum este cea 
din Piața armelor, unde se află 
Palatul prezidențial, păzit de pito
reasca sa gardă cu căști aurite și 
uniforme in culori vii.

In orașul de pe malul riului Ro- 
mac — de la care se spune că Lima 
iși trage numele — există un șir de 
monumente dedicate unor date me
morabile ale istoriei naționale pe
ruane, incepînd cu cel înălțat în 
memoria luptătorilor contra domi
nației coloniale, ale căror biruințe 
de la Ayacucho și Junin au pe
cetluit independența țării — pro
clamată acum 161 de ani.

Cind sînt evocate frumusețile pă-, 
mintulul peruan, de regulă atenția 
este atrasă de partea sa muntoasă, 
pe care ghidurile turistice au bote
zat-o „Elveția peruană", datorită 
văilor înverzite și torentelor ce co
boară din culmile veșnic înzăpezi
te ale Anzilor. Timp de secole, co
morile munților peruani — aur, 
argint, plumb, zinc, cupru, cărbune 
etc. — au folosit mai mult străini
lor. Din miinile foștilor coloniza
tori, ele au trecut, mai tirziu, in 
stăpinirea monopolurilor străine, 
care dețineau poziții dominante în 
industria minieră a țării.

Acestei situații i s-a pus capăt în 
ultimul deceniu și jumătate prin 
promovarea unei orientări-hotărite 
in direcția recuperării bogățiilor na
turale și a valorificării lor in inte-

ambasadorul Repu-
București, și memo.’i

★
La Suceava și-a inceput activitatea 

o Tabără națională de folclor orga
nizată sub egida Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
in colaborare cu Societatea studen
țească de etnografie și folclor, la 
care iau parte tineri din centrele 
universitare» București, Iași, Cluj- 
Napoca, Brașov, Craiova, Satu Mare 
șl Suceava.

Timp de trei săptămîni, cei veniți 
aici vor efectua, sub îndrumarea 
profesorilor de specialitate, deplasări 
de documentare in principalele zone 
etnografice din nordul Moldovei în 
vederea cunoașterii și descoperirii de 
noi Valori ale artei populare bucovi- 
nene. (Agerpres)

în atenția depunătorilor 
pe librete de economii 

și obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează depunătorii că 
t-azerlle la sorți pentru acordarea 
cîștigurilor pentru trimestrul II 
1982 la unele librete de economii 
'i tragerea la sorți' pentru luna iu- 
'ie a.c. a obligațiunilor C.E.C. cu 
cîștiguri vor avea loc in Capitală, 
‘n sala Casei de cultură din str. 
Zalomit nr. 6. după cum urmează :

— Joi 29 iulie, ora 13,30, tra
gerile la sorți pentru atribuirea 
cîștigurilor la libretele de economii 
pentru construirea de 'locuințe, cu 
cîștiguri în materiale de construc
ție și pentru turism, precum și la 
libretele de economii cu dobindă și 
cîștiguri în autoturisme emise de 
■unitătî’e C.E.C. .din Canitală ;

— Vineri 39 iulie, ora 13,39, tra
gerea la sorți pentru atribuirea 
cîștigurilor la libretele de economii 
cu dobindă. și cîștiguri în autotu
risme emise de unitățile C.E.C. din 
țară ;

— Simbătă 31 iulie, ora 13,30, 
tragerea Ia sorți lunară a obliga
țiunilor C.E.C. cu cîștiguri.

Cu prilejul acestor trageri Ia 
îorți. Casa de Economii și Consem- 
națiuni va acorda numeroase ciști- 
guri in bani, autoturisme și 
excursii organizate prin O.N.T.

Tragerile la sorți fiind publice, 
toți cei interesați sint invitați să 
ia’ parte la efectuarea acestora.

Listele oficiale cu rezultatele tra
gerilor la sorți menționate pot fi 
consultate de către depunători la 
oricare unitate C.E.C. din țară.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

resul dezvoltării de sine stătătoare. 
Adinei^ transformări s-au produs :n 
structurile economice, social-poli- 
tice și culturale, factorul primordial 
al programului fiind procesul in
dustrializării, chemat să creeze ca
drul propice valorificării potenția
lului material și uman al țării. în 
cadrul amplelor programe de in
dustrializare, un loc deosebit a fost 
rezervat extracției și prelucrării cu
prului și petrolului. Eforturi deose
bite au fost consacrate altor două 
obiective de însemnătate națională: 
reforma agrară, care a dus la li
chidarea sistemului latifundiar și la 
crearea de cooperative, inclusiv în 
zona plantațiilor cu trestie, de za
hăr din apropierea 
precum și reforma 
destinată să pună 
de carte.

încadrindu-se in 
al extinderii continue a relațiilor de 
prietenie și conlucrare ale Româ
niei cu statele latino-amerlcane, in 
general cu țările in curs de dez
voltare, raporturile româno-perua- 
ne au cunoscut in ultimii ani o 
considerabilă lărgire și diversifi
care. O contribuție de cea mal mare 
însemnătate la amplificarea cola
borării reciproc avantajoase a adu
s-o vizita efectuată în Peru de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, vizită 
care a deschis noi și largi perspec
tive colaborării pe multiple planuri 
dintre cele două țări. Se poate a- 
precia că extinderea in continuare a 
raporturilor 
tuoasă între 
respunde pe 
belor țări și 
totodată, un 
progresului, 
colaborării în lume.

litoralului, 
invățămintului, 

capăt neștiinței
contextul larg

ds conlucrare fruc- 
România și Peru co- 
deplin intereselor am- 
popoare, reprezentind, 
aport cert la cauza 
păcii, înțelegerii și

de prelungire a vieții
® Unii oameni de știință americani iși concentrează în prezent 
atenția asupra regimului alimentar rațional ca o cale de 
prelungire a vieții și de aminare a îmbătrînirii ® Potrivit 
unor studii recente, un regim alimentar cu un aport limitat de 
proteine a prelungit semnificativ viața animalelor studiate în 
Iqborator €>• în cazul cind se va constata că reacția organismului 
uman la un regim alimentar limitat va fi similară cu cea a 
animalelor studiate în laborator, longevitatea maximă la om ar 
putea fi extinsă la 140 de ani, iar media de viață ar crește Ia 

peste 120 de ani

ali-

do- 
lon-

în căutarea căilor de a prelungi 
viața omului și a preveni maladiile 
senectuții, unii oameni de știință iși 
concentrează atenția asuora limitării 
și nu a îmbogățirii regimului 
mentar.

Această abordare are Ia bază 
vada tot mai convingătoare că
gevitatea poate fi simțitor sporită 
printr-o nutriție mai restrinsă — 
adică o alimentație care să cuprindă 
toate elementele nutritive necesare, 
dar cu mai puține calorii decit au in
trat în obiceiurile alimentare.

Studii efectuate pe animale arată 
că, mincind mai puțin, se poate ob
ține o prelungire a vieții mamifere
lor cu echivalentul a 40 de ani de 
viață umană. Aceasta poate, de ase
menea, întîrzia scăderea, datorită 
vîrstei, a reacției imunologice și 
pogte reduce riscul unor maladii aso-

■ Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda 
scriitorilor din Clșmigiu) : Pămint de 
pace șl iubire — 21.
H Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Nu ne naștem toți la aceeași 
virată — 19,30.
■ Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, 
stelele și Boema — 19,30; (grădina 
Batiștei) : Funcționarul do la Do
menii — 20.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
EX - 18.30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; La izvor de dor șl etntec 
— 18,30.

cinema
■ Trandafirul galben: LIRA (317171) 
- 15,30; 17,45; 20. la grădină — 21, 
PACEA (60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
■ Calculatorul mărturisește : BU
ZEȘTI (50 43 58) - 15; 17; ”
E Nea Mărin miliardar : GIULEȘTI 
(17 55 46) - 9; 11.15: 13.30; 15.43; 18; 20. 
B lancu Jlanu zapciul ; Iancu Jlanu

Aceasta se reflectă și In modul 
de polarizare a undelor radar.

• FILTRE NUCLEARE. 
Specialiștii de la Institutul uni
ficat de cercetări nucleare de la 
Dubna au realizat filtre nuclea
re capabile să separe virusurile 
de impurități și să sporească 
proprietățile curative ale vacci
nurilor. Astfel crește considera
bil eficiența luptei împotriva u- 
nor asemenea boli vi’■otice cum 
sint gripa, poliomielita, encefa
lita. rabia și altele; Asemenea 
filtre se utilizează și pentru pu
rificarea unor med’i tehnologice 
lictede sau gazoase de praf sau 
de alte particule străine. Ele 
îmbunătățesc tehno’ogia sterili
zării la rece a alimentelor reți- 
nind toate bacteriile care pro
voacă perisabilitatea produselor.

19.

haiducul : FLACARA (20 33 40) —
15,30; 19.
B Provocarea dragonului : SALA 
MICA A PALATULUI — 11; 14,30;
17,15; 20.
■ Vâslii și Vasilisa : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Găinușa de aur : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
S Bobby Deerfield — 9; 11,30; 14; 
Intlmplarc pe muntele Tlen Yiun San
— 16,45; 19,15: TIMPURI NOI (15 61 10).
■ Contrabandiștii din Santa Lucia :
FESTIVAL (15 63 84) — 8,30; 10,30;
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, FAVO
RIT (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.
■ Europenii : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18; 20.
S Sfinx: PATRIA (11 86 25) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,30; 10,45; 13;
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 88) - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARE
NELE ROMANE — 21,15.
B Pledone în Egipt : Atenție la pana 
de vultur : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII (75 77 20) - 18,30.
B Apașii: GRIVIȚA (17 08 58) - 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
H Strada pe care locuim : DRUMUL 
SĂRII <3128 13) — 18; 18; 20.
■ Mephisto : COTROCENI (49 48 48) 
— 15,30; 19.

H Madona păgînă: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30;- 19,33.
H Secretul jurnalului Intim : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,3Q.
H Comoara din lacul dc argint : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
H Apa vieții : PROGRESUL (23 94 10)
— 16: 18; 20.
■ Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,30; 10.
B Bătălia de pe Neretva : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19.
H Bunul meu vecin Sam : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9,30 ; 12,30;
15,30: 19.
H Aventurile ursuleților polari — 
9,15; 11; 12,45; 14,30; Iphigenia —
16,15; 18,45: DOINA (16 35 38).
E Frontiera: FEROVIAR (53 51’40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13,15: 15.30;
17,45; 20, GRĂDINA BUZEȘTI 
(53 43 53) — 21.
B O fată fericită : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, CULTURAL '83 59 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
■ Lanțul amintirilor: DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19.
B Cat Ballou : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15.45; 18; 20.
B Tora 1 Tora ! Tora ! : GLORIA 
(47 46 75) - 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30. 
B In arșița nopții: AURORA <35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

EI Toată lumea este a mea : MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 12,30; 16
K Trei oameni periculoși : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19.30, ARTA (213186) - 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21.
H Atac împotriva tui Rommel : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21, GRĂDINA 
GLORIA <47 46 75) — 21.
(J Campioana mea : GRADINA CA
PITOL (16 29 17) — 21.
13 Pilot de formula 1 : PARC HOTEL 
(17 03 53) — 21.
E Atenție la pana do vultur : GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

19.

expoziții
E Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România : Desene de Theodor 
Pallady din colecția C. Răut.
S Galeria Galateea : Lucia Teodores- 
cu Maftei, ceramică.
□ Galeria Căminul artei (parter) : 
Gh. Boțan, pictură ; (etaj) : expozi
ția „Tabere de vară ’81", pictură.
H Galeria Eforie : Constantin Ra- 
dincschi, grafică (din 30 VII).
O Galeria Simeza : Jănos Bencslk, 
graf'că.
13 Galeria municipiului București : 
Gabriel Catrinescu, pictură.

• UZINĂ ACȚIONA
TĂ DE... SOARE. în s U A- 
a fost construită o întreprindere 
industrială in care întreaga can
titate de energie electrică nece
sară proceselor tehno'ogice (in
clusiv încălzitul și iluminatul) 
este asigurată de baterii solare, 
însumind o suprafață de 2 400 
metri pătrați. bateriile sint in
stalate în caries sudică a aco
perișului. în zilele noroase uzfna 
va consuma din „rezerva" de e- 
nergie adunată în acumula
toare in zilele cu soare puternic.

• UN CEAS PUS ÎN 
FUNCȚIUNE CU AJU
TORUL APEI reprezintă una 
din curiozitățile Romei. Din- 
tr-un rezervor, aflat în partea de

D
RETUTINDEIMI

sus a corpului aparatului, apa 
cade picătură cu picătură pe un 
ax miniatural care acționează 
intregul mecanism. Instalat încă 
în secolul trecut într-unul din 
parcurile „cetății eterne", neo
bișnuitul ceas cu apă merge și 
azi foarte precis.

® ORAȘUL TOKIO 
SE AFUNDĂ ÎN PĂMÎNT. 
Procesul fiind incet — anul 
trecut, de exemplu, cu un cen
timetru, iar pe alocuri cu 2,5 
cm — nu este dramatic, dar, 
dună cum demonstrează măsu
rătorile efectuate în ultimele

trei decenii, continuă fără în
trerupere. Specialiștii consideră 
că de vină este scăderea nive
lului apelor freatice utilizate 
intens in scopuri industriale. 
Există o legislație specială care 
limitează consumul apei freati
ce, dar, firește, o asemenea le
gislație 'se dovedește neputin
cioasă în. perioadele de secetă, 
cind orașul se afundă mai repe
de decit in mod obișnuit. <,

® RADIAȚIILE GAM
MA Șl CĂPȘUNILE. pînă 
de curind. nimeni nu se gîndea 
că intre radiațiile gamma și căp

ciate cu îmbătrînirea, cum sînt bolile 
de inimă, cancerul, bolile de rinichi, 
artritele. în loc să se îmbolnăvească, 
multe din animalele supuse regimu
lui alimentar limitat, rațional, tră
iesc mai mult.

Deși toate cercetările de laborator 
au fost făcute pe mamifere, oamenii 
de știință, sint convinși că rezultate
le lor ar putea fi, de asemenea, apli
cabile la oameni.

Potrivit unor studii recente, redu
cerea conținutului in proteine al ali
mentației, chiar și fără scăderea 
caloriilor, poate constitui o „teh
nică" eficientă pentru aminarea im- 
bătrînirii. Dr. Edward J. Masoro, 
președintele' secției de psihologie a 
Universității medicale din San Anto
nio (Texas), a arătat că reducerea la 
jumătate a aportului de proteine a 
prelungit semnificativ viața cobailor 
de laborator.

în afară de aceasta, dr. Masoro și 
dr. Roy Waldorf au arătat recent că 
avantajele nutriției mai restrinse 
(dar nu malnutriției) pot fi. după 
cit se pare, obținute chiar dacă li
mitarea regimului alimentar nu în
cepe înainte de virsta mijlocie. Dr. 
Waldorf, patolog și specialist in pro
blemele îmbătrînirii la Școala de 
medicină a Universității 
Angeles, a semnalat, la 
anului acesta, că reducerea 
lui de alimente incepînd 
mijlocie a avut drept rezultat la două 
specii de cobai o prelungire cu 10— 
20 la sută a duratei vieții.

Studii anterioare efectuate de Wal
dorf au arătat că, supunind încă de 
Ia naștere cobaiul unui regim ali
mentar conținînd 60 la sută din calo-

din Los 
Începutul 
consumu- 
cu virsta

riile consumate în mod normal, s-a 
realizat aminarea scăderii, din cauza 
virstei, a capacității animalului de a 
rezista la infecții și de a respinge țe
suturi străine. Regimul alimentar li
mitat a dus. de asemenea, la întir- 
zieri in apariția ..erorilor" imunolo
gice, ^pțp^ere^larea, j imunologică< 

r.prin cară organismul' se>„ăutoatacă“.
Studiile efectuate de către dr. 

Gabriel Fernandes, specialist in 
imunologie la „Memorial Sloan-Ret- 
tering Cancer Center", din New 
York, au arătat că reducerea procen
tajului de grăsimi in alimentația ani
malelor a micșorat riscul de apari
ție a unor ma'adii datorate unor 
deficiențe imunologice, ca și riscul de 
cancer. Reducerea grăsimilor și a ca
loriilor a protejat, de asemenea, a- 
ceste animale împotriva unor boli 
cardiovasculare. Fernandes și colegii 
săi au descoperit, totodată, că limi
tarea caloriilor poate împiedica — și, 
uneori, preveni'complet — dezvolta
rea cancerului toracic la o specie de 
animale predispusă la această ma
ladie.

Dr. Robert A. Good, imunolog la 
„Oklahoma Medical Research Foun
dation", din Oklahoma City, afirmă 
că „in prezent există destule dovezi 
că pină și maladiile cu determinare 
genetică pot fi modificate sau chiar 
complet prevenite prin limitarea 
conținutului de proteine, calorii sau 
grăsimi ale regimului alimentar". El 
preconizează folosirea unor regimuri 
alimentare modificate după principii 
științifice, pentru a combate mala
diile datorate unor deficiente imuno
logice. cancerul, tulburările de cir
culație, bolile de rinichi și alte dife
rite boli de autodereglare a imuni
tății organismului, cum/sînt a-tritele.

Subliniind că longevitatea maximă 
la om, încă de la începutul istoriei 
cunoscute, a fost cam de 100 de ani, 
Waldorf și Masoro afirmă că dacă 
s-ar constata o similitudine intre 
reacția oamenilor la restricțiile ali
mentare și cea a animalelor de la
borator, longevitatea maximă a omu
lui ar putea fi extinsă la 140 de ani, 
iar media de viață ar crește la peste 
123 de ani. în același timp, o mai 
mică proporție din populația virst- 
nicâ ar fi afectată de boli cronice, 
debilitante.

e a
Timpul probabil pentru intervalul 28 

Iulie, ora 21 — 31 iulie, ora 21. tn țară: 
Vreme răcoroasă la Începutul Interva
lului, apoi in Încălzire ușoară. Cerul 
va £1 schimbător. Vor cădea ploi tem
porare care vor avea și caracter de 
averse, mai frecvente in zonele de deal 
șl de munte. Vint moderat cu lntensi-

ficări. Temperaturile minime vor oscila 
între 10 șl 20 de > grade. Iar cele maxime 
intre 18 șl 23 de. grade. local mal ri
dicate la sfirșltul Intervalului, tn zo
nele de munte, la altitudinea de peste 
2 000 metri, izolat averse sub formă de 
lapoviță. tn București : Vreme răco
roasă' la inceput, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va ti schimbător. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vint mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 16 și 18 grade, iar cele 
maxime între 26 și 23 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

șuni ar putea exista o legătură. 
Agronomii bulgari au demon
strat că există și încă una foar
te importantă : tratind răsadu
rile de căpșuni cu radiații gam
ma. ei au obținut un spor dc 
recoltă de 25 la sută și maturi
zarea mai devreme a fructelor 
cu o săptămînă.

© CARTE METALICĂ. 
Colecția „Casei umorului și sa
tirei" din orașul bulgar Gabrovo 
a fost completată de curind cu 
un exponat original: o carte din 
meta’. executată de Anghei Kos
tov. forjor din orașul Vrața. 
Cartea are 22 de pagini din me
tal, de format 18/20 cm și cîn- 
târeste patru kilograme. în pa
ginile cărții sint încrustate nu
meroase aforisme cu caracter 
satiric.

® ORIGINEA ARAHI- 
QELOR Cercet^rile specialiș
tilor confirmă că arahida — 
„arrachis nypogaea", plantă din 
ordinul leguminoaselor, răspin- 
dită astăzi in toate zonele tro
picale — provine din America de 
Sud. Ea era cunoscută incă di
naintea sosirii conchistadorilor 
iberici, care au contribuit ta 
cultivarea și apoi la răspândi
rea ei pe glob. în secolul al 
XVI-lea. spaniolii au transpor
tat arahide în Europa și in nor
dul Africii. în multe părți ale 
lumii, această plantă este cu
noscută sub numele de „ca- 
cahuete", derivat din cuvîntul 
aztec „tlacacahuatl" — cacao de 
pămint — în timp ce termenul 
de arahldă vine de la cuvîntul

grec „arakos", care denumea o 
altă leguminoasă. Arahidele, bo
gate in uleiuri vegetale, consti
tuie o parte importantă a hra
nei pentru numeroși africani și 
sud-americani.

© TRACTOR DE 1200 
CP. Compania „Air France" a 
realizat un tractor gigant, al 
cărui motor diesel de 1 200 CP 
dezvoltă o viteză de 40 km/h, 
permitted deplasarea pe distan
ta dintre hangarele de întreține
re și aerogara a avioanelor de 
pină la 300 t. în ciuda dimen
siunilor sale, tracto-ui poate e- 
fectua cu ușurință toate mane
vrele complicate specifice acti
vității din incinta unui aero
port.



SE EXTIND ACȚIUNILE ÎN FAVOAREA PĂCII, MOSCOVA Festivitatea de Bayamo

PENTRU DEZARMARE Expoziția internațională „tlektro ’82“
cu prilejul Zilei insurecției naționale cubaneze

ITALIA : Amplă demonsiraȘie de protest împotriva 
insteiării de eurorachete în zona Comiso

ROMA 27 (Agerpres). - In Sicilia . a' început o amplă demonstrație 
de protest împotriva instalării de rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune în zona Comiso. Comitetul sicilian pentru paCe, care 
a organizat această acțiune, a anunțat că demonstranții italieni, cărora 
li s-au alăturat participant! din alte țări ale Europei occidentale, vor 
parcurge în fiecare zi, timp de două săptămini, în marșuri de protest, 
distanța dintre aeroportul militar Magliocco, unde ar urma să fie in
stalate rachetele americani, și tabăra pe care și-au stabilit-o la Vittoria. 
Vor avea loc, de asemenea, demonstrații de protest în localitatea Co- 
nnîso, iar la 7 august participanții vor organiza un seminar pe proble
mele păcii și ale dezarmării, informează agenția Associated Press.

AUSTRMIIÂ : Erairtem 
sudică - zosiâ liberă 

de arme nucteaire
CANBERRA 27 (Agerpres). — 

L. Bowen, adjunct al liderului 
Partidului laburist din Australia, 
s-a pronunțat pentru proclamarea 
emisferei sudice drept zonă liberă 
de arme nucleare. La un simpozion 
organizat de Institutul aust-alian 
pentru probleme internaționale, el 
a arătat că, in cazul că Va veni Ia 
putere un guvern format de Parti
dul laburist, acesta va lua inițiativa 
convocării unei conferințe a țărilor 
din zonă in problema menționată.

Pavilionul României a fost vizitat
de președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S

HAVANA 27 (Agerpres) — în lo
calitatea Bayamo, din Cuba, a avut 
loc, luni, o festivitate ca“e a marcat 
împlinirea a 29 de ani de la Asaltul 
asupra ca -armii Moncada — Ziua 
insurecției naționale cubaneze. Cu

acest prilej a rostit un amplu dis
curs Fidel Castro Ruz, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Republicii Cuba.

SUEDIA : Pentru crearea unei zone denuclearizate 
în nordul Europei

JAPONIA : Panîm 
interzicerea îuîuror 

armelor atomice

MOSCOVA 27. Trimisul Agerpres, 
I. Dumilrașcu, transmite : In capi
tali Uniunii Sovietic? s-a inch s 
expoziția internațională de electro
tehnică „Elekt.ro 82". Prezente la a- 
c astă ediție cu o gamă reprezen
tativă de produse noi, realizate in 
bună parte in ultimii doi ani, cele 
patru întreprinderi de comerț exte
rior din țara noastră, Electroex
portimport", „Electronum", „Rom- 
electro" și „Mașiniexportimport", au 
fost distins? cu diplome de partici
pare pentru buna organizare a ex
poziției din pavilionul României.

In perioada de două săptămini, 
cit a fost deschisă expoziția, pavi
lionul țării noastre a fost vizitat de 
N. A. Tihonov, președintele Consi-

liului de Miniștri al U.R.S.S., V. I. 
Dolghih, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., N. K. Baibakov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, V. E. 
Dîmșiț, V. N. Makeev, N. V. 
Martinov, T. Novikov, Z. N. Nuriev, 
L. V. Smirnov, N. V. Talizin, vice
președinți al Consiliului de Miniștri. 
N. D. Komarov, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
miniștri, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere șl instituții, specia
liști sovietici și străini.

Exponatele românești au fost a- 
preciate șl primite cu atenție și 
interes.

TOKIO; Lucrările Congresului 
Partidului Comunist Japonez

TOKIO 27 (Agerpres!. — Cel de-al 
13-lea Congres al Partidului Comu
nist Japonez și-a deschis, marți, Iu- 
c’ările in orașul Atârni, la sud-vest 
de Tokio — t-ansmite agenția 
Kyodo. La lucrări pariicipă 1 047 
de delegați, reprezentînd pe 
480 009 de membri ai pa-tidului.

După referatu’ introductiv prezen
tat de Kenji Miyamoto, președinte
le Prezidiului C.C. al partidului, ra
portul de activitate a fost prezen-

cei

tat de Tet-uzo Fuwa, șeful Secreta
riatului C.C. al P.C.J.

in cent-ul dezbaterilor se află lupta 
Partidului Comunist Japonez pentru 
pace, imootriva pericolului unui 
război nuclear, precum și pentru în
tărirea bazei de masă a pa-tidului.

Congresul se desfășoară sub 
semnul ce’ei de-a GO-a aniversări a 
întemeierii Pa-tidului 
ponez, care a fost 
acest an.

Comunist Ja- 
celebrată in

j.

(Agerpres). — 
al Comisiei in- 
dezarmare și

ziarului suedez „Arbetet", el a apre
ciat că proclamarea nordului conti
nentului nostru drept zonă liberă 
de arme nucleare ar constitui un 
important pas spre dezarmare, ar 
contribui Ia slăbirea încordării in 
Europa.

TOKIO 27 (Agerpres). — In ve
chiul oraș ■ japonez Kyoto a avut loc 
„Congresul mamelor", la care cele 
peste ,600 de participante s-au pro
nunțat pentru interzicerea tuturor 
armelor nucleare. Ele au cerut ca 
prefectura Kyoto să fie declarată 
zonă denuclearizată.

STOCKHOLM 27
Secretarul executiv 
dependente pentru 
problemele securității, Andres Ferm,
s-a pronunțat in favoarea creării 
unei zone denuclearizătc in nordul 
Europei. într-un interviu acordat

„Europa, liberă de 
; monstrație —\

arme nucleare — ACUM". Sub aceas'.ă deviză s-a desfășurat la Londra o mare de- 
una din multiplele acțiuni de masă organizate de mișcarea antinucleară britanică

Crește mișcarea antinucleară din Olanda

Situația
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Guvernul Libanului a acuzat Is
raelul că-i subminează autoritatea 
prin instaurarea, in zona ocupată, a 
unor administrații locale, controlate 
de trupe israeliene. hărțuirea autori
tăților libaneze existente și împiedi
carea funcționării instituțiilor legale 
respective, informează agențiile Reu
ter, U.PrI, și France Presse.

într-o notă oficială adresată Con
siliului de Securitate, prin interme
diul reprezentantului său la O.N.U., 
Ghassan Tueni, guvernul libanez ara
tă că „după ce a provocat distrugeri 
extraordinare și nenumărate victime, 
Is-aelul procedea-ă la stabilirea de 
administrații locale paralele, igno- 
rind autoritățile legitime libaneze in 
diverse orașe și comune. Drept ur
mare, autoritățile libaneze sint con
stant hărțuite și. adesea, împiedicate 
fizic să-și îndeplinească funcțiile11. Se 
reamintește, de asemenea, că preșe
dintele Elias Sa-kis și-a exprimat 
îngrijorarea cu privire la „răpirea 
unui membru al parlamentului liba
nez. atacarea cazărmi’or a’-matei li
baneze. arestarea si dezarmarea mi
litarilor armatei libaneze și a unor 
elemente ale forțelor libaneze de 
securitate11.

din Liban
periferiile sale sudice, care s-a sol
dat cu numeroase victime în rind-’l 
populației civile șl pagube materiale 
uriașe. Au fost lovite zonele Ouzai, 
Fakhani, o-așul sportiv, Shatila, 
Sab-a. Bir Hassan, Bir Abed, Bourj 
AI Barajneh, Lailaki și Hai Al-Sil- 
lun.

Atacurile masive de marți urmea
ză bombardamentelor combinate ae
riene, navale și te-estre efectuate în 
timpul nopții de forțele israeliene. 
Forțele comune palestiniano-libane- 
ze progresiste au respins, de aseme
nea. o tentativă de deba-care între
prinsă de trei nave israeliene în 
zona complexului turistic Summer
land.

Pe de altă parte, postul de radio 
oficial Beirut a anunțat că forțele 
israeliene au întrerupt luni seara 
aprovizionarea cu apă și energie 
electrică a cartierelor din Beirutul de 
vest asediat, măsură de natură să 
agraveze condițiile deosebit de grele 
ale celor aproximativ 609 000 de lo
cuitori ai acestei părți a capitalei 
libaneze.

Pe fundalul dezbaterilor generate 
de căutarea unor soluții pentru pro
blemele economice și sociale cu care 
este confruntată in prezent Olanda, 
acțiunile in sprijinul păcii și dezar
mării, pentru preintimpinarea unei 
catastrofe nucleare se desfășoară in 
continuare cu intensitate. Ele urmea
ză să ciștige și mai mult in amploare 
in perspectiva alegerilor parlamen
tare anticipate, programate pentru 
8 septembrie. Astfel, mai multe 
organizații antirăzboinice au inițiat 
pentru ziua de 4 septembrie o ma
nifestație națională de protest împo
triva planurilor N.A.T.O. de amplasa
re pe teritoriul țării a rachetelor cu 
rază medie de acțiune. Se apreciază 
că preconizata manifestație va fi la. 
fel de impunătoare ca aceea din 
toamna trecută, de la Amsterdam, Ia 
care au participat 400 000 de per
soane.- „i_c ....... . ...

După cum remarcă observatorii sce
nei politice olandeze, mișcarea pentru 
pace din această țară și-a conturat, 
in ultimii ani, un profil propriu, do- 
bindind o influență crescindă în 
rindurile tuturor partidelor politice 
naționale. Ea acționează atit în afara 
parlamentului, cit și în interiorul lui, 
unde a reușit să reunească denutați 
din diferite partide pe o platformă 
comună de împotrivire față de spo
rirea cheltuielilor militare. „Olanda 
— constata fostul prim-ministru Ba- 
rend W. Beishenvel — a jucat un rol 
esențial in campania contra bombei 
cu neutroni și ulterior împotriva de
ciziei atit de controversate a N.A.T.O. 
din decembrie 1979, privind amplasa
rea de rachete nucleare cu rază me
die de acțiune". Indiferent de orien
tarea partidelor care au participat de 
atunci la formarea guvernelor de 
coaliție, nici unul nu a mers pină 
acolo incit să susțină pină la capăt 
proiectele N.A.T.O., intrucit a deve
nit clar de la început că există o lar
gă împotrivire pe scară națională față 
de aceste proiecte.

Alinierea la hotărîrea N.A.T.O. ar 
implica, in mod automat, sporirea

cheltuielilor militare, într-un mo
ment cind, cum relevă presa olande
ză, „industria luptă din răsputeri 

'cu dificultățile, falimentele au deve
nit evenimente curente, șomajul de
pășește 10 la sută din forța activă de 
muncă". Or, un buget militar majorat 
ar accentua și mai mult aceste feno
mene negative.

în pregătirea alegerilor parlamen
tare, pozițiile principalelor grupări 
politice în problema proiectelor nu
cleare ale N.A.T.O. par a rămîne 
neschimbate. Partidul „Apelul Creș- 
tin-Democrat11, al actualului prim-mi- 
nistru Andreas Van Agt, a preferat 
să nu adopte o atitudine clară — amî- 
nînd in continuare luarea unei deci
zii ferme în legătură cu amplasărea 
în Olanda a noilor rachete de croa
zieră. Social-democrații refuză ferm 
să dea curs hotărîrli N.A.T.O. Recen
tul congres al „Partidului Muncii11 a 
reafirmat opoziția categorică a aces
tui partid față de amplasarea noilor 
rachete nucleare în Olanda, adresind 
celorlalte partide de centru și de 
dreapta apelul de a urma o orientare 
similară spre a contribui astfel „la 
încetarea înarmărilor nucleare". în 
general, social-democ-ații s-au decla
rat, prin purtătorul lor de cuvint în 
parlament, adepții denuclearizării în
tregii Europe occidentale. Partidul 
„Democrații — 66“ și partidul comu
nist se împotrivesc, de asemenea, spo
ririi arsenalului nuclear staționat în 
Olanda. Numai liberalii se arată 
dispuși să aprobe decizia N.A.T.O.

în ansamblul mișcărilor pentru 
oprirea cursei înarmărilor, o largă 
audiență au dobîndit în rindurile 
populației olandeze acțiunile organi
zate de „Consiliul interbisericesc 
pentru pace11 (I.K.V.), sub deviza 
„SCAPAȚI OMENIREA DE ARMELE 
NUCLEARE, ÎNCEPÎND CU OLAN
DA !“ Obiectivele acestei organizații, 
cu aproximativ 400 de filiale în 
întreaga țară, sint insă mult mai cu
prinzătoare. I.K.V. consideră denu- 
clearizarea Olandei un pas necesar

spre denuclearizarea Europei. Consi
liul sprijină „inițiativele unilaterale11, 
care ar putea duce la un proces ge
neral de dezarmare.

Totodată, există in mișcarea pentru 
pace olandeză și grupări cu caracter 
neconfesional, cum este „COMITE
TUL UNIT OPRIȚI BOMBA CU 
NEUTRONI — OPRIȚI CURSA 
ÎNARMĂRILOR NUCLEARE11, care 
a dobindit, în ultimul timp, o au
diență tot mai largă.

Sub aspect practic, acțiunile mișcă
rilor pentru pace din Olanda se re
marcă de pe acum prin eficiența lor 
crescindă. „Guvernul olandez — scrie 
ziarul britanic «Econom’st» —a amâ
nat adoptarea unei hotăriri în legă
tură cu amplasarea rachetelor de 
croazieră. Hotărîrea urma să fie luată 
în luna decembrie 1981. Cu o lună 
înainte, I.K.V. mobilizase pe străzile 
Amsterdamului sttle pe miț de oa
meni pentru a protestă împotriva ar
melor nucleare. In decembrie, gu
vernul olandez i-a informat pe parte
nerii săi din N.A.T.O. că fou este pre
gătit sâ accepte rachetele de croa
zieră. Aminarea a reprezentat un 
succes categoric pentru I.K.V".

Orașul Amsterdam este și inițiato
rul unei acțiuni simbolice, dar cu 
mare răsunet in rindul populației : 
proclamarea unor municipalități drept 
„zone denuclearizate11. După Amster
dam, alte aproape 50 de municipali
tăți olandeze au decis să adopte sta
tutul de „oraș denuclearizat11.

„Modul de a gindi al olandezilor — 
conchide ziarul britanic mai sus ci
tat — reflectă opinii influente și în 
alte țări ale Europei — în Scandi
navia și in cadrul unor partide din 
R.F.G., Marea Britanie și Belgia. In 
toate aceste țări există de pe acum o 
mulțime de oameni care consideră că 
dialogul poate și trebuie să ia locul 
eforturilor in direcția sporirii arsena
lelor, că problemele nu pot fi soluțio
nate niciodată prin forță".

BEIRUT 27 (Agerpres). — Marți, 
sectorul de vest al capitalei Libanu
lui a fost ținta unor raiduri aeriene 
de o violență fără precedent. A fost 
cea de-a șasea I zi consecutiv 
avioanele milita-e israeliene an ata
cat intinse zone dens populate ale 
acestei oărți a capitalei libane-e ase
diate. După cum re’evă agenția pa
lestiniană de știri W.A.F.A.. avica- 
ne’e milita-e is-aeliene au atacat î i 
valuri succesive in special districtul 
de locuințe Ra’ache. de De malul 
mării, și alte zone apropiate de cen
trul orașului. După primele estimări, 
pierderile provocate in rindurile
populației sint grele. Agenția
W.A.F.A., reluată de agențiile France 
Presse și A.P., relevă că numai în
tr-un singur imobil distrus în aceste 
raiduri au fost ucise 81 de persoane 
și alte 142 au fost rănite.

Apărarea antiaeriană a forțelor co
mune palestiniariorlibaneze progre
siste a ripostat atacurilor avioanelor 
israeliene.

Raidurile aeriene au fost susținute 
de un bomba-dament neîntrerupt, 
încă din cursul dimineții de marți, 
al forțelo- navale și artileriei is-ae
liene, dirijat spre nume-oa.se zone 
din sectorul de vest al Beirutului și

ci nd

Vizita unor nave militare

CIUDAD DE MEXICO

Petrș STĂNCESCU

românești la Sevastopol
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Un 

detașament de nave al Marinei mili
tare românești a făcut, in perioada 
22—26 iulie, o vizită in portul Sevas
topol, unde a participat la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea Zilei 
Flotei maritime militare a U.R.S.S. 
Marinarii militari români s-au intil- 
nit cu Marinari militari sovietici și 
au vizitat obiective istorice și turis
tice. De asemenea, cu acest prilej a 
fost depusă o c.oroană de flori Ia Mo
numentul eroilor din Sevastopol.

AGENȚIILE DE PRESĂ
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PRELUNGIREA STĂRII DE 

URGENȚA ÎN NICARAGUA. Jun- I 
ta Guvernului de Reconstrucție 
Națională din Nicaragua a emis un 1 
decret prin care se prelungește cu , 
incă o lună starea de urgență in
stituită pe întreg teritoriul țării in | 
martie acest an, informează agen- 

Latina. în decret se j 
luată I 
gru- 
aduc | 
pre-

REDUCEREA ASISTENȚEI TEHNICE PENTRU ȚĂRILE SĂRACE. Țările 
sărace care beneficiază de asistență tehnică din partea Programului 
O.N.U. pentru Dezvoltare (FjNUD) au fost avertizate să-și elaboreze 
proiectele viitoare avînd in vedere o reducere de 20 la sută a acestor 
ajutoare, au declarat, potrivit agenției Reuter, oficialități ale PNUD. 
Bradford Morse, director general al PNUD, a declarat că aceasta se în- 
tîmplă datorită diminuării substanțiale 
o oficialitate a agenției a arătat că 
din Marea Caraibilor vor pierde, diept

AMBASADA ROMANA DE LA 
CANBERRA a oferit, marți, Biblio
tecii Universității Naționale Austra
lienii, din localitate, lucrări româ
nești din domeniile social-politic, 
istoric și artistic.

ția Prensa 
precizează că decizia a fost 
ca urmare a acțiunilor unor 
puri contrarevoluționare care 
prejudicii ordinii, securității, 
cum și economiei țării. Unul din 
aceste acte este și masacrarea de 
către contrarevoluționari a 14 per
soane in localitatea San Francisco 
del Norte, precizează agenția.

a contribuțiilor țărilor bogate, iar 
numai statele latino-americane și 
urmare, 64 milioane dolari.

ÎNTREVEDERE LA SOFIA. După 
cum anunță agenția B.T.A., Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P.B., a avut o întrevedere 
cu Georges Marchais, secretar ge
neral al P.C. Francez, care se află 
la odihnă in R.P. Bulgaria. S-a 
procedat la un sphimb de vederi 
asupra activității celor două partide. 
O atenție deosebită a fost acordată 
examinării principalelor probleme 
ale situației internaționale actuale.

EXPERIENȚA NUCLEARA
FRANCEZA ÎN ATOLUL MURU- 

fROA. Institutele seismologice și 
meteorologice ale Noii Zeela.nde și 
Olandei au anunțat că Franța a e- 
fectuat duminică, în atolul Muru- 
roa din Pacific, o nouă experiență 
nucleară — cu o bombă avind o 
putere de aproximativ, 70 kilotone, 
informează agenția France Presse, 
Potrivit institutului 
este a patra 
întreprinsă de Franța in Mururoa 
în mai puțin de o lună.

NEGOCIERILE SOVIETO—AME
RICANE DE LA 
Geneva 
ședință 
U.R.S.S. 
privind
mamentelor strategice 
mează agenția T.A.S.S.

GENEVA. La 
a avut Ioc marți o nouă 

plenară a delegațiilor 
și S.U.A. la negocierile 

limitarea și reducerea ar- 
— infor-

DATORIA EXTERNĂ A SUE
DIEI, relevă ziarul „Dagens Nyhe- 
ter“, a depășit suma de 320 miliarde 
coroane (aproximativ 53 miliarde 
dolari). Se menționează, astfel, că 
in cursul primei jumătăți a acestui 
an datoria externă a crescut cu 11 
miliarde coroane, 
ziarul, fiecare suedez 
creditorilor 
coroane.

Activitate științifică în
neozeelandez,

experiență nucleară

CONGRESUL MONDIAL DE POEZIE
MADRID 27 (Agerpres). — Intre 

19 și 25 iulie la Madrid a avut loc 
cel de-al Vl-lea Congres mondial 
de poezie, la care au participat 
poeți din peste 50 de țări. Au fost 
examinate^ probleme legate de ro
lul și funcția poeziei în epoca re
voluției tehnico-științifice, s-a făcut 
o trecere în revistă a poeziei din 
ceie cinci continente, cu accent pe 
aspecte ale poeziei latino-america- 
ne contemporane. Țara noastră a

fost reprezentată de poetul Marin 
Sorescu, care a și prezidat una din 
ședințele congresului și a cărui 
creație a trezit un deosebit inte
res in rindurile delegaților la con
gres și ale publicului spaniol. Con
gresul a adoptat un document prin 
care poeții din întreaga lume sînt 
chemați ca, prin metode proprii ar
tei, să militeze în favoarea înalte
lor idealuri de pace și umanism.

MOSCOVA 27 (A-
gerpres). — Cosmo- 
nauții sovietici Ana
toli BerețovOi și Va
lentin Lebedev și-au 
început marți cea de-a 
75-a zi de activitate la 
bordul 
științific orbital 
liut-7“. T 
zbor din 
a cuprins 
experimente astrofizi- 
ce și biologice, obser
vații vizuale și foto
grafierea unor supra
fețe ale Terrei și 
oceanului planetar, 
testarea unor instru
mente și a aparaturii 
științifice.

Totodată, a fost 
efectuat un ciclu de

complexului 
„Sa- 

Programul de 
ultimele zile 

î o serie de

cercetări 
depistării 
surse de 
gen de 
galactică 
lactică, 
noi date 
asupra unor stele cu
noscute.

In cadrul programu
lui de cercetări biolo
gice, pe instalația „Bio- 
gravistat" de la bor
dul stației orbitale s-a 
urmărit, timp de patru 
zile consecutiv, evolu
ția dezvoltării unor 
plante mari in condiții 
de gravitație artifi
cială.

Cosmonauții au veri
ficat fotometrul elec
tronic destinat studie-

Practic, 
este 

străini cu peste

Cosmos

relevă 
dator
7 000

in vederea 
unor noi 

raze Roent- 
proveniență 

și extraga- 
s-au adunat 
suplimentare

prafrii stratului de 
din atmosfera Pămin- 
tulul, format din par
ticule meteoritice.

Marți, cea mai mare 
parte a programului a 
inclus verificarea func
ționării sistemelor și 
agregatelor stației, uti- 
lizmdu-se documen
tația tehnică de la 
bord

Potrivit datelor trans
mise de membrii echi
pajului, programul de 
zbor se îndeplinește 
conform previziunilor. 
Starea sănătății 
monauților 
și Lebedev 
transmite 
T.A.S.S.

cos- 
Berezovoi 

este bună, 
agenția
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• •Angola denunță pregătirea unei noi invazii 
de către regimul rasist de la Pretoria

LUANDA 27 (Agerpres) — Minis
trul angolez al apărării, Padro Ma
ria Tonha, a denunțat regimul ra
sist de la Pretoria pentru pregăti
rile pe care le face in vederea undi 
noi agresiuni împotriva Angolei. 
Vorbind la o conferință de presă or-

Luanda, el a precizat că
R.S.A. au masat la gra-

ganizată Ia 
autoritățile 
nița cu Angola o importantă canti
tate de a-mament, mercenari de 
verse naționalități și unități ale 
mutei S'-d-africane, 
unei noi invazii.

ca preludiu
di- 
ar- 
al

LONDRA

americane
(Agerpres) — LuîndLONDRA 27 . _ .

cr.vlntul în cadrul unor dezbateri pe 
teme economice in Camera Lorzilor, 
ministrul de stat britamc pentru co
merț, lordul Cockfield, a declarat că 
embargoul instituit, de S.U.A. asupra 
livrărilor de echipament pentru con
struirea conductei de gaze Siberiâ- 
Europa occidentală este „eronat și 
neprincipial11 și că tentativa de a 
împiedica realizarea unor contracte 
deja existente „reprezintă o extin
dere inacceptabilă a suveranității

de teritoriulamericane dincolo
S.U.A.11. în declarația pe care agen
ția Associated Press o califică drent 
„cel mai puternic atac11 Ia adresa 
măsurilor restrictive americane din 
partea guvernului britanic, lordul 
Cockfield sublin'ază că, in cazul in 
care se va dovedi imposibil să se 
soluționeze problema ..de o manieră 
reciproc acceptabilă11, Marea Britanie 
„este hotărită să-și apere interesele 
naționale11.

< •

Deschiderea Conferinței mondiale
asupra politicilor culturale

CIUDAD DE MEXICO 27 (Agerpres). — La Ciudad de Mexico au în
cepui lucrările cel ti de-a doua Conferințe mondiale asupra politicilor cul
turale organizată sub auspiciile UNESCO, la care iau parte reprezentanți 
din 119 state membre ale organizației, intre care și România, precum și 
personal.tăți prestigioase ale lumii artelor din diferite țări ale lumii.

Deschizînd lucrările, directorul ge
neral al UNESCO, Amadou Mahtar 
M’Bow, a arătat, intre altele, că ex
tinderea cooperării pe plan cultural 
intre popoarele lumii capătă un rol 
tot mai important in relațiile inter
naționale. Este necesar ca la această 
reuniune, a spus M’Bow, să găsim 
căi noi care sâ permită consolidarea 
dimensiunii culturale a dezvoltării*.

în intervenția sa, ministrul mexi
can a! culturii, Fernando Solana, a 
subliniat necesitatea ca fondurile 
uriașe irosite pentru înarmare să fie 
folosite pentru educație, invățămînt 
și cultură. Nu se mai poate admite — 
a subliniat vorbitorul — să Se chel
tuiască -pentru1 arme peste* 509 tni- 
liarde dolari anual, in timp ce in 
lume există'800 de milioană de'ah'al-

fabați. Este inadmisibil ca peste 
400 009 de oameni de știință să lu
creze in domeniul militar, lipsind 
omenirea <ie talentul .și creativitatea 
lor, care trebuie să fie puse în slujba 
progresului și păcii.

în cadrul lucrărilor, care se vor în
cheia. la 6 .august, participanții vor 
dezbate o serie de documente elabo
rate in cadrul UNESCO privind acti
vitatea trecută și programele de 
perspectivă ale organizației, extinde
rea colaborării pe plan cultural, pre
cum și in ce privește protejarea pa
trimoniului cultural și istoric al po
poarelor.*

Cultura — mijloc de 
și cunoaștere între

în aceste zile se desfășoară la Ciu
dad de Mexico a doua Conferință 
mondială asupra politicilor culturale 
„MONDIACULT ’82“. Cu 12 ani în 
urmă a avut loc la Veneția prima 
conferință mondială de acest gen. în
tre „Veneția“ și „Ciudad de Mexico*1 
s-au ținut conferințele regionale pen
tru Europa și America de Nord (Hel
sinki, 1972), Asia (Djokjakarta, 1973), 
Africa (Accra, 1975), America Latină 
și zona Caraibilor (Bogota, 1978) și 
țările arabe (Bagdad, 1981). La Vene
ția și în celelalte orașe care au găz
duit conferințe asupra politicilor cul
turale s-au dezbătut numeroase pro
bleme de fond, cu deosebire cele re
feritoare la definiția și aprofundarea 
noțiunii de cultură, dreptul la cultu
ră, dezvoltarea culturală ca o com
ponentă esențială a dezvoltării ge
nerale, raporturile intre cultură și ce
lelalte domenii ale vieții: sociale, co
laborarea culturală internațională, ca 
factor, important de înțelegere, secu
ritate și pace.

Conferința de la Ciudad de Mexico, 
'convocată de'UNESCO pentru peri
oada 26 iulie — 6 august a.c., este 
chemată să continue dezbaterea asu
pra preocupărilor statelor, și guverne
lor privind cultura, accesul maselor 
largi la valorile culturale, identitatea 
culturală a popoarelor, egalitatea 
culturilor și respectul demnității fie
cărei culturi, dimensiunea creșterii 
culturale în condițiile celui de-al 
treilea deceniu al dezvoltării, promo
varea colaborării și cooperării cultu
rale internaționale și alte probleme 
de interes comun.

Toate problemele înscrise pe ordi
nea de zi s!nt de mare actualitate și 
ele constituie un cadru propice pen
tru exprimarea celor mai variate 
puncte de vedere, cu o convergență 
unică — aceea de a favoriza progresul 
cultural in toate țările, pe întreaga 
planetă, sporindu-i contribuția de 
preț la bunăstarea și pacea po
poarelor.

România, a cărei cultură a cunos
cut in ultimele decenii o dezvoltare 
fără precedent, scoțind din anonimat 
va’ori inestimabile și punindu-le la 
îndemîna întregii societăți, este deți
nătoarea unei bogate și originale ex
periențe de construcție și activitate 
culturală, pe care o va împărtăși la 
Conferința de la Ciudad de Mexico. 
Cu dezvoltarea ei dinamică în toate 
domeniile, inclusiv al culturii, Româ
nia este ța-a în care rapo-tul cul- 
tură-societate a devenit esențial in 
toate componentele Iui. în ultimii ani, 
din inițiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au avut loc congresele 
educației politice și culturii socialiste, 
care, la sca-a întregii țări, in prezen
ta, de fiecare dată, a peste 6 009 de 
delegați, a i ana’i-at profund si mul
tilateral complexitatea Drocese’o- cul
tural care an loc în ta-a noast-ă și 
care cont"ibuie. în mod efectiv, la ri- 
di-a-ea gene-a’ă a societății româ
nești pe noi culmi de progres și civi- 
li-at'e.

Evidențiind 
a culturii. 
CEAUȘESCU 
de-a lungul

însemnătatea deosebită 
tovarășul NICOLAE 
a-rita : ..întotdeauna, 

milenarei istorii a po-

poarelor, marea cultură și știință 
umanistă s-au afirmat ca instrument 
al cunoașterii și apropierii intre na
țiuni, ca factor de seamă in promo
varea idealurilor nobile ale popoare
lor. Noi dăm o inaltâ apreciere acti
vității slujitorilor inaintați ai științei 
și culturii de pretutindeni care mili
tează pentru progres social și o viață 
mai bună, contribuției lor la promo
varea ințelegerii și colaborării din
tre națiuni, la lupta popoarelor îm
potriva politicii de agresiune și 
război, pentru îndreptarea forțelor 
creatoare ale lumii de azi nu spre 
distrugere, ci spre făurirea fericirii 
omului, spre dezvoltarea civilizației".

Democratismul culturii noastre se 
manifestă cu vigoare la toate eșaloa
nele vieții social-culturale, de la că
minul cultural și biblioteca sătească, 
de la clubul muncitoresc și cercurile 
de creație pină la formele institu
ționale profesioniste cele mai înalte, 
cu toată suita de manifestări, desti
nată, prin creație și scop, celor mai 
largi mase de oameni ai muncii. Fes
tivalul național „Cintarea României11, 
ca expresie profund grăitoare a de
mocratismului culturii noastre, care a 
descătușat energii și talente de 
neimaginat, a atras spre acțiunile ei 
creatoare milioane și milioane de oa
meni, se constituie într-o experiență 
unică, pe care străinătatea începe să 
o recepteze cu tot mai mult interes.

Cu scopul ei declarat de a sluji edi
ficării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, cultura românească de azi 
reprezintă, in toate componentele ei, 
o importantă dimensiune a dezvoltă
rii generale. Fără îndoială, această di
mensiune va fi receptată 'cu interes 
la Ciudad de Mexico, deoarece toate 
popoarele lumii, cu deosebire ce'.e in 
curs de dezvoltare, sînt profund inte
resate să transforme cultura intr-un 
puternic resort al dezvoltării, al de
pășirii stadiului de răminere în 
urmă, în care au fost ținute decenii 
și secole de-a rîndul.

Dintotdeauna, arta, cultura au avut 
o misiune profund umanistă, vocația 
lor a fost aceea a păcii și înțelegerii 
între popoare. Pentru a se dezvolta și 
înflori, cultura are nevoie de pace și, 
invers, războiul duce la involuția 
culturii. „Inter arma, silent musae" 
— acest vechi adagiu este mai ac
tual decît oricind astăzi, cind primej
dia unui holocaust nuclear se profi
lează atît de puternic. în același timp 
insă, cultura este o armă viguroasă a 
luptei pentru pace. Aceasta se poate 
vedea din numeroasele creații artis
tice — mai trebuie să amintim de 
vestitul porumbel al păcii al lui Pi
casso ? — care iși propun să mobi
lizeze conștiințele în numele scopu
lui suprem al salvgardării civilizației 
umane ; aceasta se poate vedea, de 
asemenea, din participarea largă a 
oamenilor de artă și cultură la marile 
acțiuni pentru pace, imootriva înar
mărilor nucleare, care se desfășoară 
pe întreg globul. A deschide. în con
dițiile actuale de intensificare fără 
precedent a cursei înarmărilor, mi 
orizonturi rolului pe care cultura este 
chemată să-1 joace în promovarea 
idealurilor de pace, ințelegere, co
laborare ale tuturor popoarelor este

apropiere
popoare

fără îndoială, una din cerințele fun
damentale care se ridică in fața 
participanților la reuniunea din ca
pitala mexicană.

Faptul că aceste popoare ale „lumii 
a treia11 au fost deposedate cu forța 
de multe din valorile culturale pe 
care le-au creat, cu mintea și cu bra
țele lor, va constitui un motiv dintre 
cele mai temeinice pentru a cere de 
la tribuna conferinței ca aceste va
lori să le fie restituite, să ajungă la 
stăpînii lor de drept. Păstrarea, con
servarea și punerea in valoare a co
morilor patrimoniului cultural națio
nal, grija față de bunurile cele mai 
de preț făurite de generațiile prece
dente vor fi, fără îndoială, discutate 
cu simțul profund al răspunderii și 
respectului față de memoria trecutu
lui, cu gindul ia permanenta revalori
ficare a tezaurului de cultură și civi
lizație al fiecărui popor, la înscrierea 
lui adecvată in actualitatea, zilelor 
noastre și transmiterea nealV^ată ge
nerațiilor viitoare. ,jri

Conferința va dezbate, de’ aseme
nea, problemele stimulării creației 
artistice și inte'ectuale și ale promo
vării educației estetice și va prilejui, 
totodată, un larg schimb de opinii cu 
privire la legăturile ce trebuie să 
existe între politicile statelor și gu
vernelor in domeniul culturii și cele 
din domeniile educației, științei și co
municației. în concepția României, 
aceste legături sînt și trebuie să fie 
din cele mai strinse, deoarece cul
tura, elementele ei fundamentale se 
propagă in primul rind prin școală, 
iar știința și tehnica modernă creează 
condițiile necesare pentru ca arta și 
cultura să ajungă prin rețeaua de 
„mass-media11 (mijloace de comuni
cație în masă) la cunoștința maselor 
largi populare. Relația cultură — edu
cație — comunicare este, în fond, 
relația creație — recepție, cu tot ceea 
ce poate implica, in fiecare etapă a 
dezvoltării ei, pe plan spiritual și 
material.

Conferința se va ocupa și de unele 
aspecte tehnice și administrative ale 
culturii, ca : producția și difuzarea de 
bunuri și servicii culturale și „indus
triile11 culturale, precum și de admi
nistrarea, planificarea și finanțarea 
activităților culturale. Pe eșichierul 
conferinței vor apărea experiențe din 
cele mai variate și nimeni nu va 

•avea decît de cîștigat de pe urma 
acestui bogat și multiform schimb de 
experiență.

In toată varietatea și specificitatea 
lor, cu amprenta secolelor și uneori 
a mileniilor, cu identitatea națională 
bine definită, in expresia proprie a 
fiecăreia din ele, culturile lumii își 
dau intîlnire la această nouă confe
rință mondială a politicilor culturale. 
Deschise spre universalitate, recen- 
tive, reciproc, la marile valori ale 
creației umnne, culturile reorezen- 
tate la reuniunea de la Ciudad de 
Mexico vor face ca dialogul lor să 
continue calea sore înțelegere și co
laborare,' securitate și pace, pentru 
crearea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Vasile ILEASA
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