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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, va efectua, îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie îri Re
publica Populară Mozambic, la invi
tația tovarășului Samora Moises

MOZAMBIC
Machel, președintele Partidului 
FRELIMO , președintele Republicii 
Populare Mozambic, în perioada 
18—20 iulie 1983.

Ieri, în cadrul unui amplu și fructuos dialog de lucru

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a examinat mașini și utilaje destinate realizării 
lucrărilor din Programul national de irigații, desecări și 

combaterea eroziunii solului
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a vizitat, 
sîmbătă dimineața, o expozi
ție organizată la Complexul 
expozițional din Piața Scînteii, 
unde a examinat mașini și 
utilaje din dotarea agricultu
rii, care concură la realizarea 
lucrărilor din Programul na
țional de irigații, desecări și 
combaterea eroziunii solului, 

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, la aceas
tă amplă analiză au parti
cipat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Ion 
Dincă, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Ștefan 
Bîrlea, Richard Winter, 
Gheorghe Stoica, precum și 
miniștri, alte cadre și spe
cialiști.

întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu specialiștii din aceste 
sectoare importante ale economiei 
naționale, care are loc la puțin timp 
de la adoptarea de către Plenara 
C.C. al P.C.R. și de către forumul 
legislativ suprem al țării a Progra
mului național pentru asigurarea 
unor producții agricole sigure și sta
bile prin creșterea potențialului pro
ductiv al pămintului, mai buna orga
nizare și folosire in mod unitar a 
terenurilor agricole, a întregii su
prafețe a țării, realizarea, irigațiilor 
pe circa 55—60 la sută din suprafața, 
arabilă, a lucrărilor <le desecări' ‘ șl 
combaterea eroziunii solului, a avut 
drept obiectiv stabilirea măsurilor 
menite a duce la realizarea, de către 
industria noastră constructoare de 
mașini, a necesarului de utilaje soli
citate de marile lucrări prevăzute în 
acest program, asimilarea în fabrica
ție de noi mașini și echipamente 
necesare acestor lucrări.

înscriindu-se în seria analizelor 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vederea adoptării 
celor mai potrivite măsuri me
nite a ridica pe noi trepte de 
eficiență și calitate întreaga noastră 
activitate, noua întîlnire de lucru a 
secretarului general al partidului re
flectă preocuparea șa permanentă 
pentru înfăptuirea mărilor obiective 
prevăzute în documentele Congresu
lui al Xll-lea și Conferinței, Națio
nale ale partidului vizînd dezvolta
rea mai accelerată în agricultură — 
sector de bază al economiei națio
nale.

Secretarul general al partidului a 
examinat, împreună cu specialiștii 
prezenți, diferite tipuri de utilaje 
de săpat și transportat pămînt, de 
încărcat și ridicat, de compactare, 
precum și nțașini de betonat și mij
loace de transport realizate de în
treprinderi constructoare de mașini 
din țară și folosite în lucrările de 
hidroameliorații. Secretarul general, 
al partidului a subliniat că înfăptui
rea programului de irigații și de 
creștere a suprafeței agricole și ara
bile a țării, prin-desecări-și comba
terea eroziunii solului, care repre
zintă cea mai amplă lucrare realiza
tă vreodată în România, cu implica
ții profunde asupra organizării te
ritoriului țării, nivelului de viață

material și spiritual al oamenilor i 
muncii, impune conceperea și exe
cuția unei sisteme de utilaje și ma
șini speciale de înalt randament, 
capabile să execute volumele de; 
lucrări prevăzute.

In acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se treacă la; 
asimilarea unor mașini cu dotări. 
multiple, capabile să execute prin
cipalele lucrări de irigații și dese
cări — săparea de canale mari, a- 
menajarea albiilor rîurilor, nivela
rea terenurilor. în acest context, s-a: 
cerut Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, specialiștilor 
din această ramură să proiecteze 
utilaje cu motoare mai puternice, cu 
randamente ridicate cu consumuri de 
materiale și de combustibili dimi
nuate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că se impune ca noua sistemă de 
mașini să fie realizată, intr-un nu-, 
măr restrîns de tipuri și pe cit po
sibil pe același gen de șasiu, acestea 
urmînd a fi dotate cu echipamente 
multiple, în funcție de lucrările la1 
care vor fi utilizate. S-a arătat, în 
acest sens, că trebuie restrînsă ac
tuala gamă de utilaje, iar viitoarea 
sistemă de mașini să fie concepu
tă pe grupe de lucrări în ve
derea obținerii unei productivități 
ridicate și a unei eficiențe mărite. 
De asemenea, s-a evidențiat necesita
tea tipizării tractoarelor pe două-trei 
variante, pe care să se poată monta 
echipamente multifuncționale, solici

tate de un număr cit mai mare de 
lucrări. In acest mod, se va realiza 
atit gama de utilaje necesare, cit și 
o ieftinire a producției de asemenea 
agregate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat specialiștilor ca gama de ma
șini să se stabilească în funcție de lu
crările ce trebuie realizate, potrivit 
programului de irigații, desecări și 
combaterea eroziunii solului.

Exami.nindu-se grupa mașinilor de 
drenaj, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca acestea să fie folosite și la 
săparea canalelor de irigații, subli
niind necesitatea de a se realiza, tot
odată, utilaje în măsură să asigure 
săparea de canale cu adîncimi de 2—3 
m și o lățime la bază de 4—5 m, ca
pabile să asigure transferul debitelor 
de apă între diverse bazine hidro
grafice, să protejeze terenurile de 
inundații și de exces de umiditate, și 
care să constituie, în același timp, o 
sursă pentru irigații în perioadele cu 
deficit de precipitații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a tre
cut apoi în revistă tipurile de bul
dozere, screpere și autoscrepere exis
tente în dotare, arătînd că și aici se 
impune o tipizare a utilajelor și echi
parea lor multifuncțională, înzestra
rea acestora cu lame de dimensiuni 
mai mari pentru a spori volumul de 
lucrări, executarea lor pe șenile, pen
tru a fi în măsură să realizeze lu
crări cu randamente superioare.

Secretarul general al partidului a 
cerut conducerii ministerelor indus
triei construcțiildt de mașini, agri

culturii și industriei alimentare, pro- 
ie'ctanților, specialiștilor din aceste 
sectoare să grăbească conceperea și 
asimilarea noilor utilaje și agregate.

Cei prezenți s-au angajat să ac
ționeze pentru înfăptuirea în viață 
a acestor indicații, pentru a-și aduce, 
în acest mod, contribuția la creșterea 
potențialului, productiv al pămîntu- 
lui, la asigurarea de producții agri
cole stabile, la mai buna folosire a 
terenurilor agricole.

Vizita t o v a r'ă ș u 1 u i Nicolae 
Ceaușescu la Complexul expozițio- 
nal, analiza măsurilor ce se impun 
pentru transpunerea în viață a Pro
gramului național de irigații, dese
cări și combaterea eroziunii solului 
reflectă însemnătatea pe care con
ducerea partidului, personal secre
tarul său general o acordă înfăptui
rii obiectivelor acestui program, care 
are un rol determinant în dezvol
tarea puternică a agriculturii, a în
tregii noastre economii. Elaborat 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, programul se înscrie în 
amplul proces 'de dezvoltare a unei 
agriculturi moderne, intensive, de 
mare productivitate, corespunzător 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
Xll-lea și Conferința Națională ale 
partidului, constituind o parte inte
grantă a înfăptuirii noii revoluții 
agrare, dovedindu-se a fi o acțiune 
economică și politică de importanță 
națională, o operă de mari proporții 
de transformare a naturii în slujba 
omului. \

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe campionul mondial de șah Anatoli Karpov

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă, pe 
marele maestru internațional sovie
tic Anatoli Karpov,' campion mon
dial de șah, care ne vizitează țara, 
la invitația Federației române de 
șah.

La întrevedere a luat parte Petre

Gigea, ministrul finanțelor, președin
tele Federației române de șah.

A participat E.M. Tiajelnikov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în timpul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej au fost evidențiate 
bunele relații statornicite între 
România și Uniunea Sovietică în

sfera mișcării sportive și a fost sub
liniat rolul important al competiți
ilor internaționale, al schimburilor 
din domeniul sportului, care contri
buie la întărirea prieteniei, înțele
gerii și conlucrării între popoare.

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

SUB PRMINIIA TOVARĂȘULUI ECU CEAUȘII
s-a constituit, ieri,

Comandamentul National pentru înfăptuirea Programului national 
de asigurare a unor producții sigure si sttOe prin creșterea 
potentiaiuliu productiv al pămintului, mai buna organizare si 
folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe 

a tării, realizarea lucrărilor de desecări și combaterea 
eroziunii solului

In ziua de 9 iulie a.c., sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
avut loc ședința de constituire a Comandamentului Na
țional pentru înfăptuirea Programului național privind 
asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin 
creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna 
organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, 
a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe 55-60 
la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și 
combaterea eroziunii solului.

în conformitate cu hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1983 și ale Marii Adunări Naționale, președintele 
Comandamentului Național este tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Sociali-ste România.

Din componența Comandamentului Național fac parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, membru ql Comitetului Po
litic Executiv al C.C. aj. P.C.R-., prim viceprim-ministru a! 
guvernului, tovarășii Constantin Dăscălescu, membru q| 
Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., prim-mlnistru 
al guvernului, Emil Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
•prim-ministru al guvernului, Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheorghe Oprea, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Constantin Olteanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apă
rării naționale, Ion Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Bîrlea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Plani
ficării, Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al șefului Secției pentru problemele 
muncir de partid în agricultură a C.C. al P.C.R., loan 
Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. 
Alexandru Necula, ministrul industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică, Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, Trandafir Cocârlă, 
ministrul energiei electrice, Ion Cioară, ministrul silvicultu
rii, loan Folea, ministrul geologiei, Petre Gigea, ministrul 
finanțelor, George Homoștean, ministrul de interne, Ion 
Teșu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ion 
Iliescu, președintele Consiliului Național al Apelor, 
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.,

Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., Ferdinand 
Nagy, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Marin Vasile, președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Tiberiu 
Mureșan, președintele Academiei de științe agricole și 
silvice, Ion Ceaușescu, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, general-colonel Vasile Milea, prim- 
adjunct al ministrului apărării naționale, general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, 
Neculai Mantz, adjunct al ministrului agriculturii și indus
triei alimentare, Ion Rușinaru, președintele Băncii pentru 
agricultură și industrie alimentară, Petre Leca, secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Virgil Dobre, director al Institutului de studii și proiectări 
îmbunătățiri funciare, general-locotenent Vasile Dragomir, 
șeful Direcției topografie militară, general-locotenent 
Constantin Antoniu, Nicolae Popescu, director al Institu
tului de geodezie, fotogrametrie, cartografie și organizarea 
teritoriului - M.A.I.A., Silviu Curticeanu, șeful Secției 
cancelarie a C.C. al P.C.R., și Gheorghe David, consilier al 
secretarului general al partidului - iedrâtari ai comaH’»' 
damentului.

Ca vicepreședinți ai Comandamentului Național au fost 
aleși tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu și Ion Dincă.

Din Biroul Executiv al Comandamentului Național fac 
parte următorii tovarăși : Ion Dincă, președintele Biroului 
Executiv, Ion Pățan, Constantin Olteanu, Gheorghe Stoica, 
Nicu Ceaușescu, Ion Teșu, George Homoștean, Ion Iliescu, 
Ion Ceaușescu, Ion Rușinaru, Neculai Mantz.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
stabilit măsurile organizatorice și sarcinile imediate ce 
revin Comandamentului Național în legătură cu mobili
zarea tuturor forțelor materiale și umane pentru folosirea 
cu maximă eficiență a întregii suprafețe agricole a țării, 
realizarea într-o concepție unitară a lucrărilor de irigații, 
desecări, combaterea eroziunii solului și de gospodărire 
a apelor, creșterea potențialului agricol al pămintului, 
obținerea unor producții agricole superioare, în concor
danță cu hotăririle Congresului al Xll-lea și Conferințai 
Naționale ale P.C.R.

De asemenea, au fost stabilite măsuri privind : înfiin
țarea comandamentelor județene ; constituirea grupei 
centrale de proiectanți și a colectivelor de specialiști pe 
județe și pe principalele obiective ; organizarea șantie
relor și trecerea la execuția lucrărilor ; stabilirea sistemei 
de mașini pentru lucrările de îmbunătățiri funciare, tipi
zarea acestora și sarcini concrete în această privință pen
tru uzinele producătoare ; obligațiile ce revin Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Academiei de științe 
agricole și silvice, unităților de cercetare pentru stabilirea 
tehnologiilor adecvate culturilor irigate, organizarea 
teritoriului și creșterea potențialului productiv al pămîn- 
tului.

In timpul vizitei efectuate ieri la Complexul expozițional din Piața Scînteii
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FAPTUL1' --------- CAMPANIAi AGRICOU DE VARĂ Șl URGENȚELE ACESTOR ZILE:

I
I DIVERS

I GRIUL - recoltat mai repede și depozitat cu grijă gospodărească!
și întreținute exemplar!

I Bicicleta cu ataș

I
I
I
I

I

I

I
I
I
I
I

De prisos să mai spunem că 
bicicleta cîștigă tot mai mult... 
teren, dovedindu-se cel mai ief
tin, economicos și sănătos mij
loc de transport. Dar ați auzit 
și de un anume tip de bicicletă 
cu... ataș ? N-aveați de unde, 
pentru că ea abia a fost con
cepută și realizată de pionierii 
Dorinei șl Ervin Tănăsoaia, îm
preună cu alți colegi de la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Rm. Vilcea. Bicicleta lor 
este accesibilă pentru transpor
tul a două persoane. Micii con
structori o supun atenției ma
rilor producători. Mai știi de 
unde sare... bicicleta cu ataș ?

Ați auzit de 
..Floarea zeilor?

I

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Am mai scris in rubrica noas
tră despre o varietate de cactuși 
crescuți nu numai in seră, ci Și 
afară, în incinta Grădinii bota
nice din Iași. Era vorba de 
cactuși comestibili, cu fructe 
ca prunele roșioare, zemoase Și 
gustoase.

De data aceasta, coresponden
tul nostru pentru județul Iași, 
Manole Corcaci, ne semnalează 
încă o reușită a specialiștilor 
de aici : aclimatizarea unei spe
cii de cactus fără țepi, care 
poate fi folosit cu succes în 
hrana animalelor, fiind foarte 
bogat în substanțe nutritive. 
Este originar din podișurile me
xicane și pe-acolo i se zice 
„Floarea zeilor". Ca să vezi!

Alo?

I

I
I
!

O imagine surprinsă pe peli
culă de Petru Aoșan din Baia 
Mare. Pe o cutie poștală din 
fața hotelului „București" a po
posit, pentru cîteva clipe de 
odihnă, un porumbel voiajor, de 
cursă lungă, sub privirea trecă
torilor și a aparatului de foto
grafiat, exact in momentul in 
care la recepția hotelului se 
primea mesajul unui călător 
dornic de odihnă, care ruga Să 
i se rețină o cameră.

Porumbelul n-are nevoie de 
hotel. El vrea și trebuie să 
zboare mereu liber, în liniște, 
sub cer senin.

I Fluturi și... fluturi
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Sînt fluturi și... fluturi. Bio
logul Horațiu Mazilu, de la In
spectoratul din Galați pentru 
protecția plantelor, ni-i prezintă 
pe cei dăunători. De vreo 
cîțiva ani, în această instituție 
se folosește o capcană lumi
noasă cu sursă de radiații ul
traviolete, cu care s-au „cap
turat" peste 10 000 de lepidop
tere din 15 familii, 150 genuri, 
260 specii.

Ce se urmărește ? Se urmă
rește stabilirea dinamicii zboru
lui acestor specii dăunătoare și 
gradul lor de nocivitate, pentru 
a se putea lua măsuri de apă
rare a plantelor. Exemplarele 
prinse au fost reunite intr-o in
teresantă colecție, un adevărat 
instrument de lucru pentru spe
cialiștii din agricultură.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii

I
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timiș : întrajutorarea cu combine 
sporește ritmul secerișului

Pînă vineri seara, în județul Ti
miș griul a fost strins de pe 114 500 
hectare, reprezentind 81 la sută 
din suprafața cultivată. Producția 
de griu din acest an este bună și, 
de aceea, în unitățile agricole se 
depun eforturi stăruitoare pentru 
a încheia cit mai repede secerișul, 
spre a se evita orice pierdere de 
recoltă. Cum se acționează in acest 
sens ? De la. bun început trebuie 
spus că în toate unitățile agricole 
combinele sînt folosite . la întreaga 
capacitate. La I.A.S. Grabaț, bună
oară, cu cele 35 de combine, griul 
a fost strins pînă seara de pe 200 
hectare, depășindu-se norma de 
lucru planificată'pe o combină.

O altă constatare cu caracter ge
neral : alături de mecanizatori și 
cooperatori, în lanuri se află per
manent și specialiștii. Pe inginerul 
Tache Iova, președintele C.A.P. 
Checea, l-am găsit, împreună cu 
inginerul mecanic Viorel Ignat și 
maistrul mecanic Cornel Fericea- 
nu, in lanul unde lucrau 21 de com
bine. „Rolul nostru — ne spune 
președintele cooperativei — este 
să asigurăm toate condițiile pen
tru a se evita orice stagnare în 
funcționarea combinelor". In aceas
tă unitate, pentru a se urgenta 
încheierea secerișului au fost tri
mise în ajutor 14 combine de la

cooperativa vecină din Otelec. De
altfel, în această ultimă etapă a 
secerișului, comandamentul jude
țean pentru agricultură a inițiat o 
amplă acțiune de întrajutorare cu 
mijloace mecanice între unități 
vecine sau între consilii agroin
dustriale. Bunăoară, de la C.A.P. 
Comloșu Mic au fost mutate la 
unitatea vecină din Comloșu Mare 
cinci combine ; de la C.A.P. Tere- 
mia Mare — 11 combine la C.A.P. 
Cenad, iar de la C.A.P. Nerău — 
13 combine la C.A.P. ' Sînnicolau 
Mare. Concomitent, a început 
„mișcarea" de combine între con
silii agroindustriale, de la cele 
avansate la seceriș — Genei și Va- 
riaș la cele cu suprafețe mari 
de recoltat — Cărpiniș și Recaș. 
Este însă necesar să fie urgentată 
transferarea combinelor din unită
țile din zona de cîmpie, care au 
încheiat sau sînt pe cale să în
cheie secerișul, în zona colinară a 
județului, în special în consiliile 
agroindustriale Făget, Belinț, Be- 
thause, Buziaș, Jamu Mare, Gă- 
vojdia și altele, pentru ca și in 
unitățile <Jin aceste consilii griul 
să fie pus la adăpost cît mai re
pede.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

cat că într-un mare număr de uni
tăți agricole recoltarea griului s-a 
încheiat sau este în stadiul final.

Am urmărit, pe parcursul unei 
zile, cum este organizat și cum se 
desfășoară secerișul în consiliul 
agroindustrial Vinga, unde această 
lucrare este mult avansată. Aici, 
formațiile de combine de la coope
rativele agricole Mănăștur și Vinga, 
care au încheiat primele recoltarea 
griului, au fost imediat trimise la 
cooperativele agricole Cruceni și 
Firiteaz, pentru a urgenta și în 
aceste unități secerișul ! Și la 
C.A.P. Mailat recoltarea se desfă
șura pe ultimele suprafețe. O do
vadă că s-a muncit bine : mulți 
mecanizatori din cooperativele agri
cole Vinga,. Mănăștur, Mailat și 
Cruceni au beneficiat, și in seara 
respectivă, de premiile acordate 
pentru depășirea cu 17—30 la șută a 
normei zilnice de lucru.

Nu numai în acest consiliu agro
industrial, ci și în alte consilii agro
industriale din județ se desfășoară

în bune condiții secerișul. Sînt însă 
și consilii agroindustriale — Chiși- 
neu Criș, Ineu, Lipova, Săvîrșin — 
unde lucrările decurg anevoios, 
pină joi seara grîul fiind strins abia 
de pe jumătate din suprafața cul
tivată. Pentru intensificarea la 
maximum a recoltării este nevoie 
ca și în aceste consilii agroindus
triale să se muncească întreaga zi- 
lumină și bine organizat, pentru a 
se atinge eși depăși vitezele de lu
cru stabilite. In același timp trebuie 
asigurate mijloacele de transport 
necesare, astfel incit combinele să 
nu mal staționeze timp îndelungat, 
așa cum se întîmplă adesea în mul
te unități agricole din aceste con
silii agroindustriale. Aceasta se 
impune cu atît mai mult cu cît în 
aceste consilii agroindustriale vor fi 
trimise în ajutor combinele din 
unitățile care au încheiat recoltarea.

Tristan MIHUȚA
■corespondentul „Scînteii"

satu mare : Ama cu inițiativă 
găsesc soluții pentru grăbirea 

lucrărilor

arad: Rezultatele la recoltare - 
pe măsura organizării

Agricultorii arădeni au intensifi
cat in ultimele zile ritmul seceri
șului. Ca atare, pînă vineri seara ei

au recoltat grîul de pe 88 la sută 
din suprafețele cultivate in I.A.S. și 
73 la sută în C.A.P. Este de remar

Pînă în seara zilei de vineri, în 
unitățile agricole din județul Satu 
Mare au fost insâmînțate cu cul
turi duble 11 500 hectare, din 33 500 
hectare planificate. în vederea in
tensificării ritmului de însămința- 
re a culturilor, imediat ce recolta 
este adunată se trece la pregătirea 
terenului prin arat și discuit, în 
cazul terenurilor mai grele, și nu
mai prin discuit pe terenurile mai 
ușoare, care n-au fost îmburuie- 
nite. Este de relevat in acest sens 
că la C.A.P. Craidorolț, se folosesc,

în funcție de starea solului, am
bele modalități de pregătire a te
renului. Pe solurile mai dificile, 
opt pluguri ară fără intrerupere. 
Tractoarele sînt conduse atît de 
mecanicii de la S.M.A. Moftin, cît 
și de lucrătorii încadrați la alte 
unități din subordinea direcției 
agricole județene, care au domici
liul in raza comunei Craidorolț. 
Pînă în prezent, în această unitate 
au fost semănate 280 hectare cu 
culturi duble.

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

în ultimii ani, accidentele, în special cele rutiere, au făcut să crească, 
în toată lumea, solicitările unor domenii medicale. Dr. NICOLAE BUR- 
GHF.LE, laureat al Academiei Republicii Socialiste România, medic pri
mar la Spitalul de urgență din București, cu o activitate de aproape trei 
decenii în chirurgie, din care 20 în domeniul ortopediei și traumatologiei, 
este autorul unor metode originale de tratament chirurgical, dar și al 
unor aparate cu ajutorul cărora rezultatele obținute sînt mai bune și sur
vin în perioade de timp mai scurte, în comparație cu metodele curente.

—• Ce v-a Condus la aceste rezulta
te apreciate in țară și aplicate și in . 
alte țări ?

— Spitalul de urgență are un anu
mit profil și o frecvență mai mare a 
internărilor cu cazuri care ne obligă 
să. găsim rezolvări cit mai,rapide și 
mai ăd.ecvato. O soluție care.nu este 
'ctfroSpttnzătoare, adică Ia nivelul ce- 
-rințelor -ăctuale, din traumatologie 
mărește durata de spitalizare și scoa
terea din producție pe o perioadă 
mai lungă, ca să nu mai vorbim și de 
suferința mal îndelungată a celui 
operat. De aici preocuparea noastră, 
a tuturor specialiștilor din acest do
meniu, de a găsi metode și soluții 
tehnice mai eficace.

— Tocmai în legătură cu aceste so
luții tehnice Vă rugăm Să ne spuneți, 
în citeva cuvinte, care sînt avantajele 
fixatorulut extern, apărat brevetat și 
solicitat de Clinici pentru calitățile 
lui,

— în comparație cu alte accidente, 
cele rutiere sînt nu numai cele mai 
frecvente, dar și cele mai grave, pen
tru că lâ același organism sînt aso
ciate mai' multe leziuni : fracturi la 
diferite segmente ale membrelor în. 
special, dar și la nivelul craniului, 
toracelui, cu leziuni pulmonare, ale 
abdomenului (ficatului, splinei) etc. 
în cadrul acestor politraumatisme, 
foarte dificile sînt fracturile deschise 
ale membrelor, acele fracturi cu dis
trugeri mari ale pielii și mușchilor, de 
cele mai multe ori expuse să se in
fecteze. în aceste cazuri, aparatul fi
xator extern are rolul de a -fixa oa
sele fără gips și permite, totodată, 
tratarea leziunilor pielii. Prin asimi
larea in țară a fixatorului extern se 
va reduce importul unor aparate si
milare.

— La ce nivel se situează în gene
ral metodele noastre operatorii și ale

dv. în comparație cu cele care se 
practică pe plan mondial ?

— în activitatea de cercetare pe 
care o desfășor și în lucrările pe care

tineri dornici să se dedice acestui do
meniu ?

— Față de cerințele mari avem pu
țini specialiști în acest domeniu,- cu 
adevărat mai dificil. Dificultatea vine 
de la faptul că rezultatele nu sînt 
atît de spectaculoase și imediate ca . 
în alte domenii ale chirurgiei. O in
tervenție pe cord durează ore, o ex- 
trauterină citeva zeci de minute, pe 
cînd rezolvarea unei fracturi de fe
mur durează luni de zile pină la 
consolidarea ei. Totuși, cei care vin 
la noi se conving că este un dbme-

■— ------------------------------------------------------*—;  ------------------------------------ .——■-------------------------------------------------------------

Orice accident rutier 
poate fi prevenit, dacă...
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Stadiul recoltării griului în seara zilei de 8 iulie. Cifrele înscrise pe hartă 
reprezintă, in procente, suprafețele de pe care a fost strîns grîul in între
prinderile agricole de stat (sus) și în cooperativele agricole (jos). In județele 

notate cu o liniuță nu începuse secerișul griului la data respectivă

Cooperatorii din Acîș și-au pro
pus să insămînțeze în această vară, 
în a doua cultură, 600 hectare cu 
porumb și 60 hectare cu legume. 
Pînă acum ei au semănat doar 200 
hectare. Ritmul lucrărilor a înce
put să fie încetinit odată cu trece
rea la recoltarea griului. Conduce
rea cooperativei invocă unele 
greutăți la eliberarea terenului, 
generate de lipsa de motorină. In 
aceste condiții, de nepermisă re
semnare, primarul comunei Acîș, 
A. Szabo, a mobilizat de urgență 
la strîngerea și transportul paielor 
peste 20 de cooperatori din satul 
Unimăt, care dispun de atelaje.

Aceasta a permis crearea unui 
front larg la arat, după care s-a 
trecut la discuit și însămințarea 
culturilor duble.

Consemnăm inițiativa primarului 
din Acîș nu numai pentru a arăta 
ce se poate realiza atunci cînd 
există asemenea oameni cu ini
țiativă, ci mai ales pentru că acest 
exemplu ar putea sau, mai bine 
zis, ar trebui să fie preluat și de 
primarii din Supur, Ardud, Moftin, 
unde lucrările sînt mult rămase in 
urmă.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Pentru membrii A.C.R., în sezonul estival

le-am publicat am făcut cunoscute 
rezultatele mele, iar cei care le con
sideră utile le aplică. Am avut sur
priza să constat Că și specialiști din 
alte țări s-au interesat de unele din 
lucrările mele și așa a apărut în Ita
lia o monografie, publicată și în țară 
apoi, despre fracturile de calcaneu. 
Lucrării i s-a acordat în anul 1980 
Premiul Academiei Republicii Socia
liste România și este Gonsiderată 
prima monografie completă, în do
meniu, publicată în lume. La un re
cent congres internațional de ortope
die și traumatologie care a avut loc 
la Roma, raportul pe care l-am pre
zentat (referitor la osteosinteza mem
brelor) a stîrnit interes și este un lu
cru cert că șl celelalte lucrări româ
nești prezentate sînt competitive cu 
cele mai moderne pe plan mondial. 
Sigur că ar fi de dorit ca să le apli
căm cît mai puțin, în sensul de a 
avea cît mai puțini accidentați.

— Intr-adevăr, o profesie solicita
tă I Pentru că desfășurați și o acti
vitate didactică, de îndrumare a stu
denților, vă rugăm să ne spuneți de 
ce credeți că sînt atît de puțini

'niu care îți dă mari satisfacții pro
fesionale, readucînd la o viață nor
mală oameni care altfel ar putea ră- 
mîne toată viața infirmi.

— Peste 90 la sută din accidente 
Slut datorate greșelilor oamenilor de 
la volan și numai 10 la sută stării 
tehnice a mașinii. Ce trebuie să știe 
un conducător auto pentru a preveni 
un accident care pune în pericol atît 
viața lui, cît și a celor din jur ?.

— în primul rînd să aibă o stare a 
Sănătății corespunzătoare, situație re
glementată prin lege, care nu per
mite anumitor suferinzi să primească 
un carnet de conducere. Cel mai im
portant lucru rămîne echilibrul gene
ral, nervos și psihic al conducătoru
lui auto. Să nu conducă încordat, 
pentru că această stare se adaugă la 
solicitarea nervoasă inerentă activi
tății de la volan, care cere o atenție 
distributivă, concentrare și prompti
tudine, adecvate evenimentelor ru
tiere. încordarea nervoasă duce la 
instalarea mai repede a oboselii și 
pierderea controlului volanului. Ma
șina trebuie privită ca un mijloc de

relaxare, deși este o activitate din
tre cele mai utile și necesarei Pen
tru ca să îți asiguri un confort psi
hic optim, pentru a evita starea de 
oboseală nervoasă este bine șă nu 
iți planifici timpul de deplasare în 
limite foarte strinse — se constată , 
că accidentele sînt provocate în ma- 
rea lor majoritate de cei foarte gră
biți, de cei care vor să ajungă foar
te repede.

•— Pentru că în acest sezon se cir
culă pe distanțe mai mari decît cele 
cotidiene, obișnuite, ce recomandați 
conducătorilor auto ?

— Același lucru: să nu se grăbeas
că. Apoi să nu consume alcool în, 
ajunul unei deplâsări mai lungi. O 

i.,pai)titatfe' mare nu..se eliminăSdin. or- .; 
gatiism pină dimineața. Alcoolul este 
a patra cauză de accidente, după vi
teza excesivă, neatenția și neacorda- 
rea priorității. Să nu plece la drum 
nemincat, dar nici după o masă co
pioasă, pentru că o digestie mai grea 
obosește organismul și influențează 
nefavorabil (încetinind) reflexele. 
După 100 km să facă mici întreruperi 
de 10—15 minute, timp în care să exe
cute cîteva mișcări de gimnastică : 
rotații ale capului pentru a debloca 
musculatura încordată a gîtului, de 
■respirație cu rotiri ale mîinilor, apoi 
genuflexiuni, joc de glezne, rotații de 
trunchi, aplecări, alergări de 3—4 mi
nute alternate cu mers liniștit și in
spirații profunde etc. Această pauză 
de Înviorare este foarte necesară 
pentru refacerea condiției fizice, dar 
și pentru relaxare, făcînd călătoria 
mai plăcută. Un om odihnit, relaxat, 
este și mai înțelegător față de cei
lalți, acordă prioritate pietonului 
chiar cînd acesta nu trece pe unde 
trebuie, nu se mai ambiționează să 
îi întreacă pe ceilalți, are înțelegere 
pentru începători, adică are un com
portament civilizat, elegant, ceea ce 
ar trebui să constituie nota domi
nantă a traficului nostru auto. în 
aceste condiții, și specialitatea noas
tră ar fi mai puțin solicitată de ac
cidentați.

Convorbire realizată de
Elena MANTU

în plin sezon estival, turismul 
automobilistic capătă arii largi; a- 
matorli de drumeție și excursii 
pornesc către zonele cele mai pi
torești, unde, o dată ajunși cu au
tovehiculele, își continuă călătoria 
urcînd pe cărări de munte sau mer- 
gînd pe jos către alte atrăgătoare 
zone ale naturii. în acest context, 
Automobil Clubul 'Român vine în 
întîmpinarea membrilor săi, oferin- 
du-le servicii corespunzătoare? Am 
adresat această întrebare ingineru
lui Constantin Niculescu, vicepre
ședinte al A.C.R.

— La atelierele de specialitate 
ale tuturor filialelor și cercurilor 
A.C.R., cei interesați pot face îna
inte de-plecare nu numai verifica
rea tehnică anuală (obligatorie, 
cum se știe, în luna de înmatricu
lare a autovehiculului), ci și con
trolul și reglările necesare în vede
rea unei călătorii agreabile. Preci
zez că o serie de lucrări se fac 
gratuit, în baza cupoanelor din car
netul de asistență tehnică (testarea 
electronică a motorului, verificarea 
și reglarea farurilor, analiza gaze
lor de eșapament etc). Automobiliș- 
tilor care vor să plece în străină
tate, cit și celor ce doresc să ur
meze cursurile de inițiere pe ma
șina proprie sau a familiei li se 
asigură, de asemenea, gratuit, o re
vizie tehnică generală a autoturis
mului respectiv, în baza unui cupon 
special. Devenind membri ai A.C.R., 
posesorii de motociclete sau moto
rete beneficiază și ei de asistența 
tehnică necesară. Toți membrii aso
ciației pot solicita la aceleași ateliere 
întreținerea și reparația bicicletelor, 
mijloc de transport util și re
confortant oriunde și oricind — la 
serviciu sau în timpul liber. Prezintă 
interes — și-1 subliniem ca atare — 
faptul că, recent înființat, centrul 
A.C.R. de pregătire profesională și 
documentare tehnică auto-moto (si
tuat in Capitală, str. Lunii nr. 4, 
telefon: 14 36 70) acordă tuturor ce
lor interesați consultații tehnice la 
sediu sau prin telefon, în fiecare 
zi de lucru între orele 11—13.

— Despre activitatea instructiv- 
educativă, despre posibilitățile de

cazare pe trașeu, despre alte ac4 
țiuni de sezon ale A.C.R.-ului, ce 
ne puteți spune ?

— Activitatea iristructiv-educati*  
vă este pentru noi o preocupare 
permanentă. Menționez că, acum 
cîteva zile, a ieșit de sub tipar — 
și se găsește de vînzare la filialele
A. C.R. — cea de-a doua broșură 
din colecția „Biblioteca automobi
listului". Ea se intitulează „Drum 
cu prioritate", prețios îndrumar 
pentru cei ce vor să se inițieze 
în conducerea automobilului.

La bazele proprii sau în spații 
rezervate special, prin colaborarea 
eu; organizațiile locale de turism,
B. T.T. și CENTROCOOP, Automobil 
Clubul Român asigură membrilor 
săi loctlrl de odihnă pentru perioa
da concediilor sau la, sfîrșit de săp- 
tămînă. Excursiile prin A.C.R., în 
Delta Dunării sînt în plină desfă
șurare, ele efectuîndu-se cu hote
luri plutitoare, gabare și șalupe pe 
unele dintre canaturile și lacurile 
cele mai atrăgătoare ale Deltei. Pe 
litoral in stațiunea Neptun, la 
popasurile turistice „Culmea Pri- 
copanului" din Măcin și „Valea 
Chioșculei" din Babadag, la com
plexele tehhico-moteliere de la 
Rădăuți și Cîmpuiung Moldove
nesc, dar și în spațiile proprii de 
Ia Bacău, Craiova, Piatra Neamț, 
Turda, Tîrgu Jiu, Mediaș, Slatina. 
Dej, Vaslui, filialele A.C.R. pun la 
dispoziția membrilor săi locuri de 
cazare atît pentru cei aflați în 
excursii în circuit, cît și Celor in in
teres de serviciu.

în tot sezonul estival, depanarea 
auto-moto pentru membrii A.C.R. 
este asigurată după ttn program 
prelungit (zilnic, între orele 7—23). 
în cîteva mari orașe de pe princi
palele șosele cu trafic internaț'onal 
(București, Brașov, Cluj-Napoca, 
Oradea, Timișoara, Constanța) ser
viciile de depanare ale A.C.R. 
funcționează și duminică noaptea, 
în condițiile acestea — a ținut să 
spună in încheiere interlocutorul 
nostru — îmi permit să urez tuturor 
automobiliștilor „Drum bun !“

Ion DUMITRIU
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Rafala 
eliminatorie

în ziua de 19 noiembrie, la cunoscuta 
braserie „Triumf" s-âu adus țigări, prin
tre care și 500 de pachete marca „Golden 
Deer". Peste 24 de ore, responsabilul Va
sile Florian declara :

— Azi dimineață a venit la mine ospă
tarul Raiciu Gheorghe, care era liber. M-a 
rugat să-i vînd 20 de cartușe întrucit avea 
mașina defectă și îi trebuiau la „Ciclop" 
pentru a-și repara mașina. Eu l-am înțeles 
și i-am vîndut 20 de cartușe la prețul de 
12 lei pachetul, deci în total cu 2 400 lei, 
la prețul legal, după care l-am văzut că a 
piecat din unitate. în jurul orei 13,00 au 
venit mai mulți lucrători de miliție care 
mi-au adus la cunoștință că l-au surprins 
pe ospătarul Raiciu în unitate, la vestiar, 
vinzînd unei persoane 4 cartușe de țigări 
cu suprapreț, respectiv cu suma de 20 lei 
pachetul, adică 200 de lei cartușul.

Să luăm de bună mirarea naivă care l-a 
cuprins pe responsabilul braseriei, cînd a 
aflat că, la cîțiva pași de el, tot în brase
rie, un subaltern specula, dar în afara orelor 
de program, marfa pe care el i-o oferise, 
candid, la preț legal. Mai semnificativ de
cît incapacitatea responsabilului de a „pre
veni" un act de speculă în unitatea pe 
care o conducea ni se pare finalul decla
rației. El sintetizează o anumită concepție 
despre corectitudine și Incorectitudine, 
despre cinste și necinste, despre colegiali
tate și necolegialitate, exprimă perfect o 
anumită morală care încearcă să se infil
treze în marea noastră morală comună :

— Precizez că îl cunosc pe Raiciu Gheor
ghe, pe care îl am în subordine, de trei 
ani, ca un element corect, cinstit, colegial 
și m-a surprins fapta sa. Eu nu am cu

noscut nici o clipă că Raiciu, Gheorghe in
tenționa să revindă cartușele de țigări la 
preț de speculă, altfel nu 1 le dădeam. 
L-am crezut și știam că are mașina la re
parat. „întregul colectiv de muncă — va 
adăuga Vasile Florian, ca martor și în in
stanță •— și-a manifestat părerea de rău cu 
privire la fapta comisă de inculpat, care; 
înainte de săvîrșirea faptei, avusese o com
portare bună, fiind corect, fiind unul din
tre cei mai buni din unitate".

Care or fi criteriile axiologice ale res
ponsabilului braseriei „Triumf" ? De trecut 
nu-i trece nici o clipă prin gind că a forța 
bunăvoința mecanicilor de la „Ciclop" cu o 
cantitate copleșitoare de 
pe un plan mai larg, 
imoral ca. și a le specula 
direct. Diferența e că se 
răspunderea penală pentru 
incorectitudine asupra altuia. în ,
de jecmăneală și de „dat din coate" e vor
ba. Ce sacrificii făceau mecanicii auto în 
jurul mașinii chelnerului ? Făceau ceea ce 
trebuiau să facă : o reparau. Iar pentru ca 
aceia să-și onoreze obligațiile, eventual 
dind de-o parte pe un alt solicitant, res
ponsabilului de restaurant i se părea cît se 
poate de normal ca ospătarul lui model să 
impună un preț eliminatoriu. Aproape ju
mătate din rația de țigări alocată întregu
lui local pentru vînzare curentă.

în fața atitor „cartușe" — trase... fără 
să-și atingă ținta — nu mai trebuia să su
fle nimeni în front. în primul rînd, nu mai 
putea să sufle... CONȘTIINȚA.

țigări 
tot

este, 
de 

mod
atît
în 
transferă 

actul de 
esență, tot

Dintr-un condei
...Totuși nu am terminat nedumeririle pe 

care ni le-a suscitat cazul ospătarului Rai- 
ciu, din însemnarea anterioară. Oare s-o fi 
întrebat șeful de unitate cum își poate 
permite exemplarul său subaltern să 
arunce cu dezinvoltură mecanicilor care-i

reparau mașina o „atenție" de 2 400 lei ? 
Peste tariful de rigoare ? De unde resurse 
pentru atita filotimie ? Am căutat răspun
sul in alte săli de judecată ; s-ar putea să-l 
fi găsit la procesul lui Pascu. Gheorghe, 
fost ospătar, model și el, tot la o braserie, 
ba încă din același cartier, la „Clăbucet".

Pascu Gheorghe a fost trimis in judecată 
pentru șansa (șansă pentru legalitate și 
pentru corectitudine) de a fi fost vizitat 
într-o seară de reprezentanți ai. circum- ■ 
scripțiel 4 de miliție. Prieteni ai matema
ticii, milițienii au verificat notele de plată 
întocmite consumatorilor de la două mese. 
Pentru moment, au crezut că au în față pe' 
creatorul unei noi aritmetici. La prima 
masă, 5 persoane mîncaseră 3 porții de 
creier, una de ficat, una de rinichi, salate, 
chifle și băuseră 5 sticle de vin, 4 de 
peosi și una de apă ; P. Gh. ceruse la plată 
497,60 lei (ca să fie „în rînd cu lumea", să 
dea un bacșiș, mesenii ar 
scoată din buzunar mai mult de cinci sute). 
Nota de plată refăcută de același P. Gh. 
după chemarea miliției totaliza numai 372 
lei ; cu 125 lei mai puțin. La a doua masă, 
o pereche de tineri fuseseră taxați cu 304,70 
lei ; nota de plată refăcută în fața miliție
nilor a ajuns la numai 202,70 lei. Așadar, 
228 lei în plus de la numai două mese !

Cum să nu se năpustească asemenea oa
meni în sfera repartiției, a serviciilor, să 
împroaște îr stingă și în dreapta cu peș
cheșuri, să arunce cu bancnotele! Sfidînd pe 
ceilalți zi de zi și ceas de ceas, făcindu-și 
o profesie din incorectitudine, o morală din 
„datul din coate", un crez din abuz, ei ajung 
să impregneze cu suficiența lor arogantă 
fiecare atitudine, fiecare gest. Cum de s-au 
deranjat consumatorii din acea seară să 
cheme miliția S-au deranjat pentru că, în
drăznind să roage chelnerul să reverifice 
el nota,, au fost potooiți de individ cu vor
be și atitudini insultătoare, inclusiv prin 
azvîrlirea cu dispreț a unei sute, apoi a 
încă uneia, pe masa lor.

Nu s-ar simți mai descurajați acești na
babi impertinențl dacă s-ar aoela mai des 
la organele de ordine ? Și dacă ele s-ar de-

fi trebuit să

XJ
plasa întotdeauna cu aceeași promptitudi
ne șl eficiență ca iubitorii calculului exact 
de la circa 4?!

Nerecunoștința

ponsabilul de braserie menționat in prima 
notă a acestui grupaj, l-ar fi copleșit cu o 
plantație întreagă de tutun 1

Numai că omul adevărat nu își condi
ționează și nu își precupețește acțiunile lui 
umane sau, pur și simplu, de serviciu.

La polul opus concepției responsabilului 
de braserie Vasile despre gratitudine și ae 
practicile ospătarului Pascu, despre plată 
și răsplată, se situează stupefianta nerecu
noștința a părții vătămate Ailesei ,Elena. 
Faptul reclamat de ea s-a petrecut nu în
tr-un restaurant, nu la un 
parat mașini, ci la bariera de cale ferată , 
de pe strada Morarilor.

Se manevra o garnitură de tren, 
mulți pietoni nedisciplinați se buluceau să 
treacă pe dinaintea vagoanelor în mișcare, 
în ariergarda acestei coloane dezordonate 
s-a repezit și reclamanta de astăzi. Apre
ciase însă greșit timpul și distanța. Șansa 
ei sigură era să ajungă sub roți. A fost 
salvată de acarul Candale Ion. Cu un gest 
prompt și ferm, acesta a apucat-o zdravăn 
de veșminte și ă tras-o de pe linie, salvîn- 
du-i viața.

Prima reacție de recunoștință a trecătoa
rei a fost să-l boscorodească pe ceferist 
pentru că, în acțiunea-i temerară, i-ar fi 
rupt îmbrăcămintea. Cum acela își vedea 
mai departe de schimbarea macazului, 
proaspăt salvata de la moarte a pus mîna pe 
o piatră de pe terasament și i-a aruncat-o 
în cap. Feroviarul, uluit de atîta ingratitu
dine, nu s-a mâi gîndit la eleganță și i-a 
croit cîteva cu bățul fanionului galben 
peste partea corpului probabil prea cruța
tă în copilărie de părinții ingratei, cind 
i-au făcut educație. Așa s-a ajuns la pro
ces, așa s-a trezit acarul condamnat — e 
drept, simbolic — pentru lovire.

Condamnarea acarului Candale, astfel 
cum a fost drămuită, e corectă. Dacă e om 
adevărat, și el pare om adevărat, nu tre
buie să regrete nici acum acțiunea salva
toare. Desigur, dacă ar fi fost salvat res-

Din caietul 
grefierului

atelier de re-

Mai

„Am încercat să fug pentru că am fost 
prins furînd o sticlă de o jumătate de 
vodcă. Este adevărat că am lovit-o pe nu
mita U.V., însă nu am lOvit-o intenționat, 
ci cu dosul palmei".

(Din dosarul nr. 1159/83 al Judecă
toriei Alba lulia).

„Am auzit cînd inculpatul a solicitat 
părții vătămate să tacă și să iasă afară din 
curte, la care partea vătămată a răspuns 
că nu tace, deoarece nici în fața bărbatu
lui ei nu tace".

(Din declarația unul martor ascul
tat in dosarul nr. 1 475/82 al Judecă
toriei Cimpeni).

„Am solicitat ca autoturismul să fie in
clus in lotul care se va atribui subsemna
tului, Intrucit posed carnet de conduce
re și, de fapt, l-am folosit pînă la decesul 
meu și ulterior".

(Din motivele de recurs formulate 
în dosarul 5 413/82 al Judecătoriei Alba 
lulia)

„Perlele" reproduse în ediția de astăzi a 
rubricii ne-au fost comunicate de tovarășul 
judecător Vaier Boca de la Tribunalul ju
dețean Alba.

Sergiu ANDON
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EVENIMENT IN CRONICA ȘANTIERULUI
DINTRE DUNĂRE SI MARE

cretă

tuoase viaducte de acces (șase 
drept și

dmirînd tînăra

■

CERNAVODĂ. Situat la intrarea in
Dobrogea, este primul dintre podurile peste 
Canalul Dunăre-Marea Neagră. Plantat dea
supra ecluzei de la Cernavodă (mai exact, 
deasupra portului de așteptare din amonte), 
el oferă o largă perspectivă asupra magis
tralei de apă, lăsind să se vadă cum se des-

urmâ : lansarea unui tablier 
- performanță de invidiat

stanfa și Ostrov. Fără să Impresioneze in mod deo
sebii prin deschidere și lungime (225 de metri, 
podurile „surori" ii depășesc ca anvergură), podul 
de la Basarabi se distinge prin eleganța și armonia 
geometrică a arcelor sale „gemene la cheie".

prinde din Dunăre cel mai tînăr braț al ei, 
al patrulea. Dintre toate podurile canalului, 
este cel mai „încărcat" : ca'.e ferată dublă 
la etajul inferior și patru benzi de circula
ție rutieră Ia etajul superior, inclusiv tro
tuare pictonale. Lungimea totală : 553 de 
metri.

MEDGIDIA. Elegantă acoladă între partea de 
nord și cea de sud a pitorescului oraș dobrogean, 
este și cel mai lung dintre podurile peste canal : 
aproape 700 de metri. Patru benzi de circulație ru
tieră și trotuare pietonale, „prefațate" de maies-

deschideri pe malul 
drept și nouă deschideri pe malul sting). O notă 
aparte ii conferă arcul părții centrale, înalt de 20 
de metri. De pe pod se deschid privirii două dintre 
noile frumuseți ale Medgidiei : portul și faleza 
inzestrată cu parcuri și opere de artă.

acestei spectaculoase construcții suspendate 
în lungime de 266 de metri. Zona ei centrală 
este rezemată de zece hobanc (cabluri de 
sirmă), susținute de pilonul înalt de circa 
90 de metri. Este podul rutier cu patru benzi 
de circulație de pe șoseaua Consianța-Manga - 
lia, podul vacanțelor pe litoral. Și care oferă 
călătorilor una dintre cele mai superbe pri
veliști ale noului peisaj al țării : logodna 
Dunării cu marea, trecerea navelor prin ecluza 
d<f la Agigea.

In așteptarea navelor care vor pătrunde 
curînd pe cel de-al patrulea braț al Dunării, 
ținutul dintre fluviu și mare s-a pregătit pe 

măsura evenimentului, ridicind în calea lor un im
presionant șir de arcuri de triumf. Așa îți apar 
inspiratele construcții făcute să lege, în spațiu și 
timp, cele două malusi despărțite de magistrala de 
apă ce străbate Dobrogea. Sînt podurile, unspre
zece la număr, peste Canalul Dunăre - Marea 
Neagră. Cu surpriză și îneîntare le descoperă acum 
pentru prima oară, din tren sau din mașină, călă-, 
torii în drum spre litoral.

Poduri peste ape, puntți peste timp - le numeam 
prezentîndu-le cu anticipație cititorilor Almanahului 
„Scînteia" 1983. Și iată, ceea ce în urmă cu numai 
o jumătate de an era încă proiect, calcul ingineresc, 
schiță de arhitect, fundație, a devenit realitate la 
scara realului. O dovedesc mărturiile fotografice din 
această pagină de ziar : punțile peste timp au fost 
aruncate, podurile vestesc apele...

BASARABI. Printre vestitele dealuri de 
ale așezării, punte spre însoritele podgorii ale 
fatlarului, înalță podul care asigură, pe 
benzi de circulație, legătura rutieră dintre

Din cele unsprezece, noi am ales aici doar 
patru ; însă „poduri între poduri". Patru, 
înălțate în punctele-cheie ale canalului : Cer

navodă, Medgidia, Basarabi și Agigea. Cele mai 
mari și mai reprezentative pentru întreaga familie 
de poduri. Nici unul nu se confundă cu celălalt, 
fiecare își are personalitatea pregnantă, originală. 
Priviți-le armonia și distincția, tăietura zveltă și 
elegantă, elansarea... Fantezie inginerească ? Și 
fantezie, dar nu in primul rînd și nu cu orice preț. 
Deși rațiunea lor esențială era din start aceeași - de 
a face o unică, îndrăzneață „săritură" peste ape, 
suficient de lungă și de înaltă pentru a nu stînjeni 
în vreun fel navigația - s-au impus soluții de 
proiectare pe cît de diferite pe atît de complexe. 
De aici varietatea tipologică, constructivă : în 
funcție de topografia și geologia locurilor, de arte
rele de circulație (pod rutier, de cale ferată sau 
mixt, cu două sau patru benzi de circulație), de 
specificul și greutatea tablierelor, de tehnologia 
montajului sau a lansării. De aici și specioasele 
lor denumiri : în sistem de grinzi cu zăbrele trape
zoidal (Cernavodă), în. arc de tip Langer (Medgi
dia), cu arce gemene la cheie (Basarabi), cu pilon 
și hobane (Agigea).

De reținut nu este această terminologie de spe
cialitate, ci faptul că fiecare dintre poduri consti
tuie o lucrare unicat, cumulînd o serie de perfor
manțe in materie și deținind astfel, la categoria sa, 
titlul de recordman național. De aceea, aprecierea 
lor prin simplă impresie vizuală este riscantă... Prin 
spectaculozitatea sa, podul suspendat de la Agigea, 
al cărui unic pilon se înalță avîntat asemeni unui 
far de lîngă țărmul mării, ne-ar putea părea 
„superior", de exemplu, podului cu un profil mai 
clasic de la Cernavodă, dacă n-am ști cît valorează 
recordul acestuia din 
peste 2 000 de tone 
plan mondial.

lui, o rădăcina a vieții, o moștenire de suflet lăsată 
urmașilor. La fel și podul din drum, departe de a 
fi numai beton și oțel, trecere lesnicioasă și grăbită, 
este purtătorul unor generoase simboluri. Al inge
niozității și forței celor ce l-au arcuit. Al trăiniciei, 
al perenității, al apropierii dintre locuri și oameni. 
Exprimînd prin fapte de durată încredere în viitor. 
Mărturisind lumii vocația constructivă, pașnică a 
unui popor. Ca act științific, ingineresc de luare în 
stăpînire a naturii, de înnobilare a firii și, deopo
trivă, ca act estetic de remodelare a peisajului țării, 
de înzestrare a lui cu atributele civilizației fru
mosului, un pod este o partitură expresivă a unui 
anume spațiu și timp.

Prin toate acestea, tînăra, superba familie de 
poduri, ca dealtfel întregul, monumentalul ansam
blu al Canalului Dunăre - Marea Neagră repre
zintă emblematic amploarea și cutezanța edificărilor 
socialiste din perioada epocii inaugurate de cel 
de-al IX-lea Qongres al partidului. Opere ctitorite 
pentru prezentul și istoria țării de însuși președintele 
țării. Opere care vor purta prin vreme semnătura 
gîndului și inimii sale, pecetea acestei epoci de 
strălucită afirmare a puterii de creație a poporului 
român.

AGIGEA. Impresionanta imagine de 
sus, care deschide o largă perspectivă asupra 
zonei Agigea, pare luată din elicopter. Ceea 
ce, ca înălțime a unghiului de observație, nu 
e prea departe de adevăr... în realitate, ea 
a fost luată de fotoreporter, în urma unei 
temerare ascensiuni, din virful pilonului po
dului de Ia Agigea — prezentat in profil in 
imaginea de jos. Am alăturat cele două foto
grafii in intenția de a-i oferi cititorului o 
reprezentare cît mai fidelă a anvergurii

și îndrăzneață familie de 
JLX poduri, cu performanțele și recordurile sale, 

nu facem decit să elogiem priceperea, iscu
sința, vrednicia nenumăraților autori. Ei sint con
structorii și montorii de pe șantiere ; colectivele 
marilor vetre de foc și uzine unde s-au plămădit 
cimentul și oțelul ; universitarii, cercetătorii, proiec- 
tanții... fntr-un cuvînt, glorios-anonimul șir al 
tuturor celor ce au ridicat in înaltul acestor poduri 
și Io înălțimea acestei epoci fără precedent unul 
dintre superbele stindarde ale creativității românești.

Victor VANTU 
Fotografii: Sandu CRISTIAN
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colocviile Scintell
« Dezbâtfin.ideologice• literar-.artistice » de istorie

Vernisajul expoziției republicane de creație tebnico-ștnnțifică 
a pionierilor și școlarilor „Start spre viitor46

Mărturii ale permanentei milenare 
a poporului român

NO! DESCOPERIRI ARHEOLOGICE CARE ATESTĂ ÎNALTUL NIVEL AL CIVILIZAȚIEI DACICE, SIMBIOZA DACO-ROMANĂ
Ctitor de istorie nouă mîndră și demnă a țării, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aplecat cu 
consecvență și pasiune asupra trecului nostru, cu 
convingerea de autentică factură umanistă că 
istoria este un inepuizabil tezaur de învățăminte, 
că viața și lupta înaintașilor alcătuiesc o mare 
lecție pentru generațiile de astăzi. Pe acest te
mei, s-a născut o vastă operă care sintetizează 
magistral liniile de forță ale istoriei naționale, 
coordonatele majore ale existenței multimilenare 
a poporului român în vatra străbună. Fertilizată 
și impulsionată de gîndirea novatoare, cuteză
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cerce
tarea istorică a lărgit substanțial cimpul investi
gațiilor sale, a aprofundat dintr-o perspectivă 
obiectivă, științifică evenimente, momente, perso
nalități istorice, înfățișate în anumite peiioade în- 
tr-o lumină falsă, ce sărăcea însuși trecutul po
porului român.

Intre ideile pe care gîndirea istorică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu le încorporează la loc 
de seamă se numără și aceea că poporul ro
mân s-a format în urma unei îndelungate sim
bioze daco-romane, a împletirii a două mari ci
vilizații ale lumii antice : cea dacă și romană.

„Din unirea dacilor cu romanii - subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu - s-a plămădit în de
cursul secolelor un popor nou, plin de energie și 
vigoare, moștenitor al marilor virtuți și tradiții 
ale glorioșilor săi înaintași". In Expunerea 
de mare valoare principială și practică pre
zentată la Plenara din 1-2 iunie 1982, secre
tarul general al partidului reliefa faptul că civi
lizația dacilor a cunoscut o puternică înflorire 
timp de sute de ani, însăși durata îndelungată a 
războaielor dintre daci și romani constituind o 
mărturie a forței și trăiniciei statului și poporului 
dac. „Victoria romanilor a deschis o perioadă 
lungă de conviețuire, în care s-a accentuat îm
pletirea civilizației dace și romane. După cum 
atestă scrierile vremurilor respective, cercetările 
arheologice, datele științifice, în această perioa
dă s-a realizat simbioza daco-romană și a în
ceput formarea unui nou popor bazat pe cele 
mai înalte virtuți ale dacilor și romanilor".

Cu fiecare an, cercetările arheologice aduc 
noi și noi mărturii, noi argumente în sprijinul a- 
cestui adevăr. Ele ilustrează astfel înaltul nivel 
de civilizație al dacilor, conviețuirea daco-ro

mană, puternica înflorire pe care au cunoscut-o 
meleagurile noastre in epoca romană - ca rezul
tat al împletirii celor două mari civilizații. Ase
menea adevăruri le relevă săpăturile arheolo
gice de la Cucuteni - lași, Bunești (Vaslui) și 
Micâsasa (Sibiu).

Toate aceste descoperiri au fost posibile da
torită înțelegerii superioare a rolului cunoașterii 
istoriei patriei, a trecutului poporului în anga
jarea energiilor prezentului la înfăptuirea mobi
lizatoarelor obiective ale prezentului nostru so
cialist. Toate acestea au fost posibile datorită cli
matului general de dezvoltare spirituală, con
cepției revoluționare despre istoria patriei, des
pre caracterul ei unitar pe care o datorăm tova
rășului Nicolae Ceaușescu, climatului profund 
creator și științific consacrat de anii ce au urmat 
Congresului al IX-lea al partidului, remarcabil 
eveniment politic in viața poporului, de la care se 
vor implini in curînd 18 ani. Perioada cea mai 
rodnică din istoria țârii in rodnicia căreia se 
adaugă și importantele descoperiri arheologice, 
dintre care vom prezenta în grupajul de față 
doar cîteva, semnificative pentru nivelul atins de 
cercetarea istorică.

Zzz Cucuteni, „documente" 
ale unei arte străvechi

Dr. Marin DINU

Pandantivele descoperite în mor- 
mîntul princiar de la Cucuteni

în perioada 1979—1981 s-au în
treprins cercetări arheologice în- 
tr-una din cele opt movile vizibile și 
azi în punctul „Le Pietrărie" de pe 
dealul „Gosan" din marginea de 
nord a satului Cucuteni. Este vorba 
de un tumul perfect rotund înalt 
de 3,30 m de la suprafața solului 
actual și cu diametrul de 35 m ; 
situat într-o zonă înțelenită din 
buza dealului, este cel mai mare și 
mai bine păstrat, dintre- toate moA. 
vilele de pe acest loc. Sub un strat 

...subțire de humus vegetal de culoa
re neagră, rezultat mai mult ca 
6igur dig amestecul de praf cu 
flora spontană care putrezea an de 
an pe suprafața movilei, se afla 
un strat de pietre din calcar co- 
chilifer, gros de 0,30 m, un adevă
rat placaj din lespezi de piatră 
care acoperă, cu unele excepții, în
treaga* * suprafață a movilei antice 
pînă la poalele ei. Sub acest aco
periș din lespezi de piatră, aproxi
mativ în centrul movilei s-a iden
tificat o incintă din zid de piatră 
de formă ovală, aproape rectangu
lară și cu colțurile rotunjite, pre
văzută în partea de sud-est cu o 
deschidere largă de 1,6 m la partea 
inferioară a zidului. Această des
chidere reprezintă un fel de dro- 
mos, o „cale" de pătrundere în 
incintă, în dreptul căreia placajul 
de piatră de la suprafața movilei 
este întrerupt. Marea incintă ovală, 
cu zidul de piatră înalt de 3,50 m 
în locurile unde s-a păstrat intact, 
este în formă de pilnie, cu deschi
derea maximă la gură de 10 m. De 
remarcat că zidul acestei incinte, 
este construit în sistem geto-dacic, 
din piatră peste piatră și fără liant, 
ca și la cetatea geto-dacică din 
apropiere de pe înălțimea „Cătă
lina" de la Cotnari.

durile sale : „Muzica ușoară ? Nu 
este atît de ușoară, nu poate fi lip
sită de har și studiu. Compozitorul 
se presupune că are — și în general 
are — o vastă cultură muzicală. Cu
noașterea teoriei, a istoriei muzicii 
cu epocile ei de mare înflorire, cu
noașterea sufletului tuturor instru
mentelor, slujesc talentul să cinte 
pentru tine și pentru alții. Strînsa 
unitate dintre muzică și poezie da
tează de mii de ani. Istoria povestește 
despre Iștar, zeița cintătoare a dra
gostei și fertilității din Babllon, sau 
despre Orfeu, neuitatul cîntăreț 
care a străbătut și străvechea noas
tră patrie. Mă gîndesc la unele texte, 
nici versuri măcar, astăzi „bune 
pentru" : Pentru ce ? Corespund ele 
muzicii ușoare, muzicii destinate ma
selor? Poezia umanistă a operei 
lui Shakespeare a inspirat de nenu
mărate ori muzica, unele melodii în
soțind cuvintele genialului cunoscă
tor al sufletului omenesc, devenind 
muzică ușoară, muzică de masă : 
„Nu faceți zgomot, dragii mei prie
teni / Vreau ca o mină blîndă să-mi 
aline / Cu muzică înneguratul su
flet". Mă gîndesc, de asemenea, că 
în cadrul manifestărilor cenaclului 
„Flacăra", condus de poetul Adrian 
Păunescu, au fost puse în circulație 
de masă poeme de profundă vibrație 
prin intermediul unor melodii simple, 
ușor memorabile, dovedind incă o 
dată, prin larga lor audiență, că ver
sul nu trebuie considerat ca ceva se
cundar, cum se întîmplă, din păcate, 
in cazul unor melodii de muzică u- 
șoară. Iată de ce sîntem datori să ne 
întrebăm, ce cred, ce știu despre 
viabilitatea muzicii ușoare cei Ce 
proliferează în ultimul timp cu
vinte fără har, departe de a 
răspunde cultului pentru cuvînt, 
pentru bogăția limbii române pe
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22.20 Telejurnal
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14.30 Telex
14,35 Emisiune in limba maghiară

• întunericul alb : VIITORUL 
(11 48 03) — 20.
© Clinele : VIITORUL — 14; 16; 18.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GRĂDI
NA GLORIA (47 46 75) - 21.
© Yeti omul zăpezilor : PATRIA 
(11 86 25) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
• Kramer contra Kramer : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
O Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Adio, dar rămin cu tine : CAPI
TOL (16 29 17) - 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20. la grădină - 21, EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
9 Despărțire temporară : VICTORIA 
(16 28 79) - 9; 12; 16; 10.
© Avertismentul : SALA MARE A 
PALATULUI — 17; 20.
9 Șatra : STUDIO - 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
© Clinele din sertar : DOINA (16 35 38)
— 9; lt; 13; 15.
© Bunul meu vecin Sam : DOINA — 
17; 19,30.
® Domnul miliard: GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11.15; 13.30: 15.45; 18: 20.15.
• Marea evadare : GIULEȘTI (17 55 46)
— 13,30; 16; 19,30.
& Un american la Paris : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

în cuprinsul acestei incinte, pa
vată la bază cu lespezi de piatră de 
calcar, s-au descoperit patru mor
minte, toate de incinerație, unul 
principal, pentru care s-a ridicat 
movila cu construcția ei monu
mentală, și trei ■ secundare.

Ca inventar funerar, printre oa
sele calcinate amestecate cu pă- 
mînt, în cuprinsul mormîntului 
princiapal s-au descoperit cîteva 
bucăți mici de cărbune si arsură, 
patru pandantive metalice întregi 
,și fragmentare 5 mărgele sferice, 
dintre care patru întregi și una pe 
jumătate și mai multe fragmente

Marea cetate geto-dacică 
de la Bunești

- •- Violeta Veturia BAZARC1UC ■■ —
Descoperită în primăvara anului 

1978 in cadrul cercetărilor de su
prafață organizate de muzeul din 
Huși, fortificația de la Bunești a 
început să fie cercetată în vara 
aceluiași an, cercetări ce continuă 
și în prezent. Stațiunea este si
tuată pe un promontoriu înalt in 
partea de S—E a satului Bunești, 
denumit de localnici „Dealul Bo
bului". Sistemul de fortificație îl 
constituie un val de apărare cu 
șanț în față, ce se păstrează în_pre
zent doar în partea de sud, cu înăl
țimea maximă de 9 m.

încă din primele campanii de 
cercetări arheologice aici au fost 
scoase la iveală o diversitate mare 
de materiale ce au adus noi 
mărturii ale dezvoltării civilizației 
getordacice din secolele IV—II 
înaintea erei noastre. în acest sens 
merită .să subliniem apariția nenu
măratelor unelte din fier alături de 
o varietate mare a formelor cera
mice, obiectelor de podoabă lucrate 
din argint, bronz, sticlă, ceea ce 
îndreptățește aprecierea că în ce

ceramice, toate de la vase lucrate 
la roată, parțial între.gibile.

în cele trei morminte secundare, 
ce se aflau tot în incinta ovală, în 
spațiul dintre mormîntul principal 
și „poarta" cu dromos din partea 
do sud-est a incintei, printre oasele 
calcinate s-au descoperit mai 
multe pandantive întregi, identice 
ca formă și mărime cu cele des
coperite în mormîntul principal 
central, precum și fragmente de 
vase de lut lucrate tot la roată.

Prin dimensiunile movilei și 
monumentalitatea construcției, în 
special a incintei ovale din cu
prinsul ei. bine conservată și unică 
în acest' fel pînă în prezent la noi 
în țară, mormîntul principal central 
din cuprinsul ei poate fi considerat 
un mormînt „princiar" daco-getic. 
O asemenea construcție grandioasă 
și costisitoare, care însumează un 
mare volum de muncă, nu se 
făcea pentru oameni de rînd.

Cele opt pandantive, dintre care 
șase întregi și două fragmentare 
descoperite în tumul sînt identice 
ca formă, mărime și ornamentație. 
Ele se prezintă sub forma unor 
scoici sau „pupe" bivalve goale în 
interior, lucrate din foaie subțire 
de argint aurit, perforate transver
sal la unul din capete și lipite me
dian prin sudură -.cu—argint.-»- Ele'? 
sint decorate cu uri rnotlv floral în 
altorelief, în formă de palmetă cu 
șase petale alungite, situat in zona 
mediană a fiecărei valve încadrat 
de dungi orizontale și paralele 
realizate în aceeași tehnică ; una la 
capătul superior prevăzut cu per
forația circulară și alte două la 
partea inferioară a valvelor. Fra
panta identitate de formă, mărime 
și decor ne face să credem că val
vele au fost lucrate în serie, în 
cadrul unui atelier, prin stanțare 
sau presare, iar după aceea au 
fost lipite si perforate la unul din 
capete pentru a fi utilizate.

A doua categorie de podoabe din 
inventarul mormîntului tumular de 
la Cucuteni o constituie mărgelele. 
Ele sînt de două feluri. Anali- 
zîndu-Ie cu atenție, s-a remarcat că 
fiecare din cele patru mărgele în
tregi, indiferent de mărimea lor, a 
fost decorată cu • cîte șapte „ochi" 
sau „perle" rotunde, din pastă de 
sticlă albă, bine șlefuite la suprafa
ță, care au fost încrustate în pasta 
calcaroasă, probabil încă moale. 
La rîndul lor, „ochii" sau „per
lele" de dimensiuni diferite, sînt 
ornamentate fiecare cu cite șapte 
puncte, mai mult sau mai puțin 
rotunde, de culoare albastră, unul 
central și șase în jurur lui, toate 
înscrise intr-un cerc tot de cu
loare albastră, trasat fin la extre
mitatea fiecăruia dintre „perlele" 
încrustate. Ceea ce frânează în 
ornamentația mărgelelor din mor- 
mintul princiar geto-dacic de la 
Cucuteni este cifra șapte, care nu 
pare să fie întîmplătoare ; șapte 
„perle" încrustate la o mărgea, 
fiecare „perlă" decorată cu cîte 
șapte puncte (6 + 1 central). Ea 
pare să indice o cifră calendaris
tică. Evident, această problemă 
atît de importantă, pe care doar o 
semnalăm aici, urmează să fie mai 
bine studiată prin cercetările vii
toare.

tate au existat ateliere pentru pre
lucrarea uneltelor din fier.

Un loc aparte îl constituie cele 
două tezaure din obiecte de po
doabă descoperite în anii 1979 și 
1982. Primul tezaur este compus din 
fibule de argint de tip tracic, ve
rigi sau cercei de tîmplă cu cape
tele conice și simple, brățări spi- 
ralice terminate cu protome-șerpi, 
brățări din bară de argint cu cape
tele libere și o drahmă de argint 
emisă de cetatea Histria la sîîrșitul 
secolului al IV-lea i.e.n. Deocam
dată. pe teritoriul Moldovei este 
singurul tezaur descoperit cu acest 
conținut intr-o fortificație dacică 
pentru perioada cuprinsă între sfir- 
șitul secolului al IV-lea și începutul 
secolului al II-lea i.e.n. (trebuie 
menționat că in zonă a mai fost 
descoperit un tezaur la Epureni- 
Huși ce conține și 4 fibule iden
tice cu cele descoperite la Bu
nești).

Al doilea tezaur a fost descope
rit în campania anului 1982 in 
locuința 32. Conținutul său a fost

Cană dacică în care a fost depus 
tezaurul nr. 2

depus într-o cană dacică și acope
rit cu un topor cu dulie deschisă, 
formă cunoscută la Bunești și din 
celelalte descoperiri. în cană au 
fost depuse două coliere din măr
gele de chihlimbar și corali, două 
pandantive din foiță de aur, două 
brățări masive din argint termi
nate cu capete de șarpe și două 
scoici. Și acest tezaur prin conți
nutul său constituie un unicat pen
tru zona noastră (deocamdată nu 
se cunosc descoperiri geto-dacice în 
care să fie prezente și colierele de

loan MITROFAN

Fragment de vas cu mască umană 
din așezarea romană de la Micâsasa

Cercetările începute la Micăsasa, 
județul Sibiu în vara anului 1976 și 
desfășurate în anii următori — 
sub egida Universității „Babeș- 
Bolyai" și Muzeului de istorie al 
Transilvaniei din Cluj-Napoca, cu 
largul-concurs al autorităților lo
cale. din partea cărora ne-am bucu
rat de un real sprijin — au dus la 
descoperirea pe circa 20 ha a unei 
întinse așezări intens locuite pe 
toată durata stăpînirii romane in 
Dacia.

S-au putut distinge trei niveluri 
de locuire. Primul nivel, cel mai 
vechi, aflat direct pe solul viu al 
luncii Tîrnavei Mari, e recunoscut 
în mai multe locuri, fiind prezent 
prin . platforme de cărbune și ce
nușă, prin urme ale unor clădiri și 
barăci incendiate, precum și a două 
cuptoare pentru pîine.

Cel de-al doilea nivel, cel mijlo
ciu, mult mai gros decît primul, e 
atestat prin urmele unor clădiri din 
lemn, prin urmele unor construcții 
cu fundații din piatră, prin pu
ternice urme de arsură provenind 
din incendierea pereților acestora 
și mai ales prin prezența unor 
grupuri de cuptoare pentru ars oale, 
săpate în lut în adîncime, înce- 
pînd de la nivelul de.călcare antic. 
Nivelului al treilea, prezent la 
suprafața solului și distrus in cea 
mai mare parte de lucrări edilitare 
și agricole, îi aparțin fundații de 
piatră de la construcții, somptuoase 
cu multe încăperi, unele însoțite 
cu aliniamente de coloane, cu pa- 
diment, cu pereți tencuiți, cu aco
periș din țigle și olane.

Peste tot în cuprinsul așezării 
s-au aflat numeroase unelte, obiec
te și ustensile din fier, bronz, sti
clă și os de uz gospodăresc, vesti
mentar și ornamental, precum și o 
mare cantitate de ceramică de di
ferite tipuri și forme, ceea ce 
reflectă în bună măsură preocupări 
și îndeletniciri ca : agricultura, 
creșterea animalelor, păstoritul, 
pielăritul, vînatul și mai ales olă
ritul.

Dar dacă aceste îndeletniciri le 
întîlnim și sint reflectate prin 

Sint prezentate in ancheta noastră doar cîteva din numeroasele măr
turii ale înaltului nivel de civilizație a înaintașilor noștri, ale permanenței 
noastre neîntrerupte pe aceste meleaguri. Ele scot în evidență preocupa
rea statornică a istoricilor, arheologilor pentru a pune din plin în va
loare condițiile create de partidul și statul nostru pentru dezvoltarea 
științei și culturii românești contemporane, adăugind astfel o contribuție 
remarcabilă în cununa de împliniri a anilor de profundă fertilitate pe 
care cu legitimă mindrie patriotică îi numim atît de exact „Epoca 
Ceaușescu".

Anchetă realizată de Silviu ACHIM

corali, iar chihlimbarul apare spo
radic). Un loc aparte îl ocupă și 
măștile antropomorfe din pastă de 
sticlă, mărgelele decorate cu ochi 
și linii vălurite ce au ajuns în ce
tate pe calea, schimburilor comer
ciale. Importurile grecești sint 
exemplificate prin amfore de Tha- 
sos, Rhodos, Sinope, Heracleea 
Pontica, cit și alte vase grecești, 
unele fiind chiar cupe de lux de 
tip Kantharos. Descoperirile arheo
logice sint completate de 14 mo
nede din argint de' tip Huși-Vo- 
vriești.

Multitudinea materialelor arheo
logice descoperite la Bunești ates
tă o dezvoltare superioară a forțe
lor de producție în sinul societății 
geto-dacice locale. Asistăm la o 
dezvoltare superioară a agriculturii 
prin folosirea uneltelor din fier, la 
o mare diversificare a meșteșugu
rilor, la o puternică intensificare a 
schimburilor comerciale cu lumea 
elenistică. Cetatea era probabil 
sediul unei căpetenii geto-dacice. 
S-a stabilit că cetatea a fost intens 
locuită și nu a fost doar o fortifi
cație de refugiu în caz de pri
mejdie.

Rezultatele cercetărilor de aici 
sînt deosebit de importante, ădu- 
cînd noi dovezi ale nivelului înalt 
de dezvoltare la care ajunsese so
cietatea . geto-dacică din Moldova 
în^ acea epocă, ca și a faptului că 
măreața operă a regelui unificator 
Burebista se întemeia pe vechi 
tradiții de organizare politică.

descoperiri mai mult sau mai puțin 
elocvente aproape în mai toate 
așezările din Dacia, apoi această 
din urină îndeletnicire, prin imen
sa cantitate de ceramică aflată, 
prin cuptoarele descoperite în nive
lul mijlociu de locuire — 10 (zece) 
deocamdată — se impune cu pre
cădere atenției noastre. Ceea ce 
este însă și mai important în acest 
caz e faptul că atît în cuptoarele 
abandonate din cauza unei uzuri 
îndelungate sau scoase din circuit 
în urma unui puternic incendiu ce 
a cuprins o bună parte a așezării, 
cit și în nivelul respectiv de lo
cuire, pe lingă o cantitate mare de 
ceramică provenind de la vase din 
pastă, de dimensiuni și forme 
obișnuite în Dacia, și alături de 
puține dar destul de semnificative 
vase de cea hiai bună tradiție da
cică, s-au aflat foarte multe frag
mente de vase terra sigillata, în 
număr de peste 350, multe frag
mente de vase ștampilate, toate 
produse locale. Și ceea ce trebuie 
subliniat în mod cu totul special 
este descoperirea împreună cu 
acestea pentru prima dată în 
Dacia a unui număr impresionant 
de tipare întregi sau fragmente 
pentru mulat vase terra sigillata. 
Tot pentru prima dată în provin
cie s-au descoperit două discuri de 
roata olarului (unul din fier, altul 
din plumb), mai multe ustensile 
din bronz, os și fier și o rotiță 
dințată din lut, folosită pentru de
corarea vaselor, bucăți de oxizi de 
fier și plumb și cărbune bitumi- 
nos din care se obțineau colorant!.

Dacă pînă acum tiparele și 
fragmentele de tipare cunoscute in 
Dacia, după cîte știm, nu treceau 
de 10, acum prin aceste descope
riri se înlătură definitiv unele pă
reri că provincia Dacia in acest 
domeniu ar fi fost tributară pro
vinciilor vecine. Prin descoperirea 
atelierelor, a cuptoarelor de olărit, 
a tiparelor, a ustensilelor pentru 
confecționat și decorat vasele, a 
eșantioănelor pentru coloranți, 
prin varietatea și enorma cantitate 
de ceramică care era produsă 
acolo și nu altundeva, așezarea 
romană de la Micăsasa se impune 
ca un mare centru meșteșugăresc al 
Daciei și totodată al imperiului, 
rivalizînd cu marile centre de 
acest gen din Gallia și de pe Rin.

Așezarea romană de la Micăsasa, 
al cărei nume ne este necunoscut 
și care ar putea să fie unul din cele 

: semnalate în .itinerarele antice, era 
așadar un mare centru meșteșugă
resc; în îcadrul său îi, găsim pre- 
zenți și pe autohtoni; așezarea pro
speră, după cum rezultă din desco
periri, și ajunge la maximum de 
înflorire în prima jumătate a se
colului III e.n.

La Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România a 
avut loc sîmbătă dimineața verni
sajul expoziției republicane de 
creație tehnico-științifică a pionie
rilor și școlarilor, intitulată „Start 
spre viitor", manifestare organiza
tă de Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei".

Sînt prezentate aproape 500 de 
lucrări executate de copii din toate 
județele țării și municipiul Bucu
rești în cadrul cercurilor tehnico- 
aplicative și științifice din școli și 
case ale pionierilor și șoimilor pa
triei. Rod al pasiunii și fanteziei, 
exponatele, ce se caracterizează 
printr-un inalt grad de aplicabili
tate, ilustrează preocupări din mai 
multe domenii de activitate : elec
tronică, automatizări, cibernetică, 
electrotehnică, Radio-TV, electro
mecanică, mecanică, mecanizarea 
agriculturii și protecția mediului. 
Totodată, sînt expuse numeroase 
jucării, aparate didactice, aero și 
navomodele.

Expoziția se constituie intr-un 
omagiu pe care purtătorii cravatei 
roșii cu tricolor îl aduc conducerii 
de partid și de stat, secretarului 
general al Partidului Comunist Ro

Versificări banale pe portativele muzicii
Textele de muzică ușoară — dar 

nu-s departe nici cele de muzică 
corală — rămîn în continuare în 
atenția criticii. Pentru festivaluri, 
pentru concursuri vorbele cîntece- 
lor reușesc să fie mai atent aș
ternute pe hîrtie, cu grijă ca ba
nalul să stea cit mai depar
te, dar evenimentul odată depă
șit, pe canalele radioului, ale televi
ziunii își fac nu o dată loc și mono
tone imagini și insăilări lipsite de 
har care poartă numele de „vers". 
Este știut că de ani și ani, de zile 
uniunile de creație (compozitori, 
poeți, scriitori) iși promit o colabo
rare susținută șl, dacă ne gîndim, 
cîteva încercări, cîteva reușite s-au 
produs. Dar in afara uniunilor exis
tă și emisiunile muzicale TV și cele 
ale radioului în care apar (pe lingă 
producțiile oferite de către Biroul 
Secției de muzică ușoară a Uniunii 
compozitorilor), surprinzătoare „nou
tăți" cară nu spun nimic. Care este 
cauza? Sînt prea solicitați unii 
textieri, iar alții rămîn cu versurile 
în mapă ? Este prea împovărat pro
gramul Orchestrei de estradă a Ra- 
dioteleviziunii (care, este știut, se 
bazează mult pe colaboratori), pre
zentă și la festivaluri și în concerte 
obișnuite și la „Steaua fără nume", 
(unde nu este chiar nevoie de pri
ma orchestră de gen a țării) și în 
planurile de înregistrări — iar 
atunci selecția funcționează mai 
greu ? Nu se colaborează cu Secția 
de textieri de muzică ușoară a Aso
ciației oamenilor de artă ? Nu sînt 
mai mult antrenate tinerele condeie 
— textieri, compozitori? Oricum, 
pe lingă șlagărele care cuceresc de 
la prima audiție, pe lîngă acele cîn- 
tece cărora le urmărești nu numai 
linia melodică sau armoniile ci și 
versurile — pentru că s-a scris mult, 
e drept, in ultima vreme pe versu
rile lui George Țărnea, Nicolae Dan 
Fruntelată, Virgil Carianopol, Nichi- 
ta Stănescu, Corneliu Vadim Tudor, 
Petre Ghelmez etc. — încă există 
un prea mare debit, o prea mare 
lipsă de respect pentru public prin 
oferirea unor producții de muzică 
și vers de slabă calitate. „Ce-aș 
putea să-ți spun ?“ — se întreabă o 
cîntăreață și tot ea își răspunde : 
„Jale mare, clipa-i amară / Simt 
doar că mi-c rece. / Chiar Ia despăr
țire / Nu-mi va fi ușor / Singur ca 
să zbor..." Și pentru că veni vorba 
de zbor, George Popovici chiar își 
intitulează un text, „Zborul", un text 
în care totul zboară : și timpul 
zboară și pămîntul zboară și aripa 
zboară și, copleșit de atîta zarvă, 
poetul conchide : „Peste tot sub soa
re e doar mișcare". Dar aceasta-i 
„descoperirea" lui G. Popovici 1 
Tony Constantinescu nu se lasă mai 
prejos, el meditează astfel : „Lung 
de e drumul ! Pleacă devreme / 
Greu de e lucrul / Fă-1, nu te 
teme... / Că lucrul e mic / Tu poți 
să-1 faci mare / Cu fiecare zi / Poți 
mai bun să fii*' —.

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru admiterea în 
învățămîntul superior agricol

8.30 Almanahul familiei
0,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
17,00 Film serial : „Eneida" — episodul 2
18,40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a tării pe micul ecran
19,50 Telecinemateca. Ciclul : „Dosarele 

ecranului". Waterloo
22,00 Varietăți muzicale
22.20 Telejurnal
22,30 Avanpremieră săptămlnală TV

cinema
• Răzbunarea haiducilor : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 11,15; 13,15;
15 30 • 17 45 * ’ 20.
• ' Grăbeșt’e-tc încet ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Plntea : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30: 17,30; 19,30.
• Cuibul salamandrelor ; COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 10,30.
• Revanșa : FLOREASCA (33 29 71) -
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20.
• Escapada : POPULAR (35 15 17) -
15; 17,15; 19,30.
• Omul și umbra : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Pierduți printre cei vii : CENTRAL 
(14 12 24) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragostea mea cu Jakub : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) - 15; 17,30; 19,30.
• Tatăl reginei : DACIA (50 35 94) — 
5; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Vraciul: UNION (13 49 04) — 9;
11,30; 14: 16,45; 19,30.
• Fata care vinde flori : LIRA 
(317171) - 10; 12,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20.45.
• Dosarul „Lina de aur" : FEREN
TARI (30 49 85) — 15,30; 17.30: 19,30.
• Descendenta directă : PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17.30: 19.30.
© Marele șarpe : VOLGA (79 71 26) - 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15: MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.

mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai apropiat prieten și îndru
mător al tinerei generații, pentru 
grija permanentă de a asigura tu
turor copiilor patriei condiții mi
nunate de învățătură și muncă, de 
creștere și afirmare.

La festivitate au participat Ion

... într-o dimineață l-am sunat la 
telefon pe Ion Băieșu, rugîndu-1 
să-mi spună două vorbe despre tex
tele de muzică ușoară. N-a prea fost 
îneîntat de solicitare dar, după vreo 
două zile, mi-a dictat următorul 
text : „Enervat la culme de stupize
nia fără margini a multor texte 
de muzică ușoară m-am adresat 
unui compozitor care mi-e prieten. 
„Dragul meu, i-am zis, care e so
luția ?“ „Simplu, mi-a răspuns el. 
Ca să nu te mai enervezi, asculți, cu 
o ureche melodia și cu cealaltă tex
tul". „Și-n felul acesta rezolvi pro
blema ?“. „Da, a continuat compo
zitorul, pentru că urechea rezervată 
textelor o astupi cu vată..."

Totuși, m-am gîndit că s-ar putea să 
existe și alte opinii și m-am adresat 
poetei Violeta Zamfirescu, care după 
alte două zile mi-a împărtășit gin-

însemnări despre textele 
de muzică ușoară și corală 

Teoreanu, ministrul educației și în- 
vățămîntului, reprezentanți ai Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor, Oficiu
lui de, Stat pentru Invenții și 
Mărci.

(Agerpres)

care le au marile noastre poe
zii populare și culte. Avem o 
muzică ușoară și muzică de mase 
excelente ale căror cuvinte trăiesc 
în durabile melodii, poezia fiind o 
binefacere a inimii, a gîndirii prin 
lirismul ei, înălțător. Atunci, de ce 
îngăduirea atîtor non-valori care fac 
numai zgomot, trecător e drept, 
totuși zgomot, și de ce chiar unii 
poeți scriu versuri „bune numai pen
tru muzica ușoară" ?

Am ținut să aflu și gîndurile poe
tei și compozitoarei Nina Cassian : 
„N-am fost niciodată de acord cu 
discutarea unui text, separat de con
text, in genurile mixte și, cu precă
dere, în cazul muzicii ușoare, me
lodia fiind în acest domeniu do
minantă, iar textul slujind, de mul
te ori și fără grave consecințe, ca 
simplu pretext. Dar și în cazul mu
zicii corale cu o țesătură contrapunc- 
tică mai complicată, textul aproape 
că nu se distinge (decît doar de cei 
care-I intonează), cuvintele „încăle- 
cindu-se“ adesea pînă la nerecu- 
noaștere. Și atunci ? Atunci, lucră
rile cele mai valoroase ar trebui să 
beneficieze, și în cadrul muzicii 
ușoare și în domeniul coral, de tex
te expresive și substanțiale, cuvin
tele și muzica potențindu-se reciproc 
(și inteligibil) spre satisfacția depli
nă a interpreților și ascultătorilor."

Prea multă maculatură, prea mare 
bunăvoința din partea celor care-și 
dau viza pentru difuzarea unor ne
inspirate și banale cîntece și versuri. 
Și dacă în muzica ușoară ele se 
arcuiesc să spunem citeodată neob
servate prin albia noianului de ima
gini neutre, trlstă-i situația cînd 
nobile sentimente și idei, minunate 
gînduri despre patrie și pace, des
pre muncă și tinerețe — mai ales în 
genul muzicii corale, sînt amputate 
îri rime șubrede, în propoziții in
fantile. Știți cum este descrisă „mi
siunea" . aviatorilpri ;; >;într-un cînteC 
semnat de Octăv Ciutac și Călin 
George Ionescu ? : „Azi semnăm 
pe-albastrul cer un nume drag... 
zburătorii ! / Păsările-n zori / Vesti
tori de primăveri / Ne sînt surori / 
Zburătorii!" Dar munca pe șantier? : 
„De la Dunăre la Mare / Zvon de 
șantier / Urcă pîn’la cer / Se înalță 
către soare / Cîntecul de brigadier" 
(Autori: Petre Idriceanu, Dan Bei
zadea). Dar un gînd pentru semafo- 
riști ? : „Din Craiova-n larg de 
zare / în rotiri de roți ce cîrit / Ne 
salută semafoare / Ce îndrumă al 
nostru avînt". (Muzică și text loan 
Alexandrescu)...

Rămîn in atenția criticii deci, șl 
trebuie șă rămînă !, textele de mu
zică ușoară, de muzică corală. 
Pentru că, oricum, soluția propusă 
de Aurel Felea în „M-am supărat 
pe inima mea“ („Și-atuncl ce pot să 
fac ? Iubesc și tac / Tic-tac tic-tac, 
ce pot să fac ? / Tic-tac... iubesc și 
tac") — nu poate fi admisă.

Smaranda OȚEANU

17.30 R.P. Mongolă — Imagini contem
porane

17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,35 A patriei cinstire
20,45 Orizont tehnlco-ștllnțific
21,10 Tezaur folcloric
21,40 Curier cetățenesc
21.50 Roman foileton „Marile speranțe*
22.15 Ritmuri muzicale
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Tinere talente
16,00 La început de săptămînă
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire pentru viitor
20,55 „Mlndre-s cîntecele noastre*
21.15 Agendă bucureșteană
21.30 De pretutindeni
22,00 Seară de muzică românească
22.30 Telejurnal

© Amnezia : FLACARA (20 33 40) — 15; 
17; 19.
9 Tunurile din Navarone : ARTA 
(21 31 86) — 12; 16: 19.
9 Program de vacanță : ARTA — 9; 
10.30.
« Mitul Fedorel : GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 21,15.

teatre
• Teatrul Foarte Mic <14 00 05) : Stop 
pc autostradă — 20.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 19,30, (sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
• Teatrul Gluleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Amadeus —10. Cum s-a fă
cut de-a rămas Catinca fată bătrlnă
— 19,30, (la Parcul Herăstrău) : Ordi
natorul — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăhase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30, (sala Savoy) : Va
canță Ia București — 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64, la grădina 
de vară a C.C.A.) : Veselia are cuvln- 
tul - 10,30.
9 Teatrul Țăndărică (15 23 77, la Par
cul Cișmigiu) : Tigrul purpuriu căruia 
li plăceau clătitele — 10,30, Tîndală... 
cloșcă — 19,30.
9 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00, la Teatrul de vară 23 Au
gust) : Ghiocei : Mărgăritare — 18.



SClNTEIA — duminică 10 iulie 1983 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist domin, 

Președintele Republicii Socialiste românia

Primiți sincere mulțumiri pentru felicitările și cele mai bune urări adre
sate cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și 
partidele noastre se vor dezvolta, spre binele popoarelor sovietice și român, în 
interesul întăririi comunității socialiste, al cauzei păcii și securității inter
naționale.

i. ANDROPOV

COTIDIAN./
!

K.- relatări din scrisorile cititorilor

Sărbătoarea naționala 
a poporului mongol prieten

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 10 iulie, ora 21 — 13 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi caldă și 
în general frumoasă, cu cerul variabil. 
Averse izolate de ploaie, însoțite de des
cărcări electrice, vor cădea mai ales 
în zonele de deal și de munte. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem

Informații utile pentru depunătorii 
pe libretele de economii

Asigurarea servirii în condiții 
din ce în ce mai bune a popu
lației constituie Unul dintre o- 
biectivele principale ale activi
tății desfășurate , de întregul 
personal al Casei de Economii 
și Consemnațiuni. Titularii ce
lor aproape 20 de milioane de 
librete de economii existente au 
constatat îmbunătățirea perma
nentă a servirii în cadrul uni
tăților C.E.C. prin creșterea 
operativității și scurtarea 
timpului de efectuare a opera
țiilor, precum și prin înființa
rea de noi unități C.E.C. în 
întreprinderi, instituții, în ma
rile cartiere ș.a.

O altă măsură luată pe linia 
îmbunătățirii servirii depună
torilor se referă și la faptul că 
la emiterea unui nou libret de 
economii nominal, unitățile 
C.E.C. eliberează depunătorului 
un tichet pe care este înscris 
numărul libretului emis, pre
cum și unele indicații utile prin 
care se recomandă ca depună
torul să păstreze tichetul sepa
rat de libretul de economii.

© SPORT • SPORT @ SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

UNIVERSIADA ’83 - PRILEJ DE AFIRMARE A SPORTIVILOR ROMÂNI

TÎNĂRA ATLETĂ MARIA RADU - MEDALIE DE AUR!
© Echipa floretistelor noastre - vice campioană mondială © O revelație în 

ciclism : Gheorghe Lăutarii - cîștigător al linei medalii de argint
EDMONTON 9 (Agerpres). — Ziua a șaptea a Jocurilor Mondiale Uni

versitare de vară de la Edmonton a fost marcată de noi victorii ale spor
tivilor români, care au obținut o medalie de aur (a cincea de la începutul 
întrecerilor), prin atleta Maria Radu, și două de argint, cîștigate de echipa 
feminină de floretă și de ciclistul Gheorghe Lăutaru, în cursa cu adițiune 
de puncte. Cu aceste noi trofee, delegația sportivilor români se numără 
printre protagoniștii, actualei, ediții a Universiadei,, situîndurse pe locul 
doi în clasamentul pe națiuni, cu un total de 19 medalii, dintre care 5 de 

•dur, 10 de 'argint și 4 de- bronz, ' , ■
VICTORIE TACTICĂ

IN FATA FAVORITELOR PROBEI 
DE 3 000 METRI

Încă o medaliată cu aur ; Maria 
Radu

întrecerile concursului de atletism, 
ce se desfășoară pe stadionul „Com
monwealth", continuă să suscite un 
interes major, sportul acesta fiind 
foarte apreciat de zecile de mii de 
spectatori ce urmăresc zilnic dispute 
pasionante, încheiate cu rezultate de 
valoare internațională.

Printre performerele zilei s-a nu
mărat, spre bucuria iubitorilor de 
sport din țara noastră, și atleta ro
mâncă Maria Radu, care, într-o com
panie valoroasă, a reușit să se im
pună în proba de 3 000 m, înaintea 
startului, -favoritele erau alergătoa
rele sovietice Elena Malîșina și Ele
na Sipatova, campioane mondiale la 
cros, în acest an, care au făcut o 
cursă tactică, menținînd un ritm de 
alergare ce urma să le permită o 
victorie detașată. Maria Radu, însă, 
a știut să-și dozeze bine efortul și 
să atace la momentul oportun, cîști- 
gind clar, cu aproape două secunde 
avans față de a doua clasată. Con
dițiile meteorologice, în continuare 
nefavorabile (ieri a bătut un vînt 
foarte puternic, în rafale, la Edmon
ton), au influențat rezultatele cifrice, 
în special în probele de alergări, cîș- 
tig de cauză avind sportivii bine pre
gătiți și din punct de vedere tactic, 
cum a fost cazul și cu Maria Radu, 

peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar cele maxime între 22 
și 32 de grade, izolat mai ridicate. Di
mineața, pe alocuri, în Transilvania, se 
va semnala ceață. în București : Vremea 
va fi caldă și în general frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii sub formă 
de averse în cursul după-amiezelor. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
15 și 17 grade, iar cele maxime între 
28 și 3>1 de grade. (Ileana Mihăilă, meteo
rolog de serviciu).

Este necesară această măsură 
de precauție, deoarece în caz 
de pierdere a libretului de eco
nomii, numărul libretului și 
unitatea emitentă se pot afla 
din tichetul respectiv. Pe baza 
tichetului, unitățile C.E.C. au 
posibilitatea să identifice ope
rativ fișa de cont a libretului 
pierdut.

în cazul în care titularii de 
librete nu sint în posesia aces
tor tichete, se recomandă să 
noteze numerele libretelor de 
economii într-o agendă perso
nală care să dea posibilitatea 
cunoașterii oricînd a numerelor 
respective.

Este de reținut faptul că uni
tățile C.E.C. țin evidența in
strumentelor de economisire 
numai după numărul acestora, 
neexistînd o evidență alfabeti
că a titularilor. Din acest mo
tiv, în caz de pierdere a unui 
libret de economii, este nece
sar să se indice numărul în
scris pe tichetul eliberat la 
emiterea libretului de economii 
nominal.

o alergătoare care se înscrie, progre- 
sînd an de an, în pleiada valoroase
lor semifondiste din țara noastră.

Născută la 25 mai 1959 în comuna 
Drăghiceni, județul Olt, Maria Radu 
este în prezent componentă a Clu
bului sportiv municipal din Craiova, 
fiind pregătită de reputatul tehnician 
Nicolae Mărășescu. Cele mai bune 
rezultate înregistrate pînă acum, 
înainte de splendida victorie de la 
Edmonton, de valoroasa noastră atle
tă au fost un titlu de vicecampioană 
europeană de sală in proba de 1 509 
m, anul acesta, la Budapesta, și o 
medalie de bronz, cucerită la Jocu
rile Mondiale Universitare de la 
București, la 3 000 m. Tot anul aces
ta, Maria Radu și-a îmbunătățit con
siderabil performanțele, ea deținind 
în prezent al patrulea timp mondial 
la 1 500 m.

Cîștigînd una dintre semifinalele 
probei de 800 m, atleta româncă Doi
na Melinte s-a calificat pentru fina
lă, în care va concura alături de 
Campbell și Ritchburg (ambele 
S.U.A.), sovieticele Podialovskaia și 
Kitova, Barralet (Australia), McDer
mott (Marea Britănie) și Lindemann 
(Elveția).

în proba de triplusalt, pe locul în- 
tîi s-a clasat Ajayi Agbebaku (Nige
ria) — 17,26 m, urmat de Mike Con
ley (S.U.A.) — 17,20 m și John Her
bert (Anglia) — 17,05 m. Concurenții 
români Bedros Bedrosian și Dan Si- 
mion s-au situat pe locurile cinci (cu 
16,82 m) și, respectiv, șase (cu 
16,67 m).

Semifondistul român Petre Dră- 
goescu și-a asigurat prezența în se
mifinalele probei de 800 m, clasîn- 
du-se pe locul trei într-una din serii.

în spectaculoasa probă de săritură 
cu prăjina, victoria a revenit spor
tivului sovietic Konstantin Volkov, 
cu rezultatul de 5,65 m.

Favoritul probei de aruncarea dis
cului, cubanezul Luis Delis, a con
firmat așteptările, terminînd învin
gător, cu rezultatul de 6p,46 m.

Alte rezultate : 3 000 m obstacole: 
Peter Daenens (Belgia) —8’28”86/100; 
20 km marș : G. Leblanc (Canada) 
— lh 24’02”9/10.

A PATRA MEDALIE 
ÎN CONCURSUL DE SCRIMA
în proba feminină de floretă pe 

echipe, formația României, avind in 
componență pe Elisabeta Guzganu, 
Rozalia Oros, Aurora Dan, Marcela 
Zsak și Csila Ruparcsics, s-a com
portat la înălțime, reușind să cu
cerească medalia de argint, la capă

H Directorul Șantierului naval 
Oltenița, inginer Ion Cristea, ne 
comunică : „In cinstea zilei de 23 
August, colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de pe șantier a 
lansat o nouă motonavă de,. 5 000 
tone. Ea a fost realizată cu zece 
zile înainte de termen și face parte 
dintr-o serie destinată pentru ex
port".

H Mineralierul de 55 000 tdw 
„Băilești" - ne scrie Șerban Gheor
ghiu - s-a întors din prima cursă 
lungă efectuată cu succes pe mă
rile și oceanele lumii. La sosire, în 
portul Constanța, echipajul a fost 
felicitat de reprezentanți ai orașului 
Băilești, al cărui nume il poartă 
nava. Băileștenii i-au adresat echi
pajului tradiționala urare : „Vînt 
bun din pupa".

H „Odată cu toate localitățile 
țării - ne scrie loan Dobrescu — 
orașul Cîmpulung a cunoscut, în 
ultimii ani, o dezvoltare urbanistică 
fără precedent. S-au construit și 
dat în folosință noi blocuri de 
locuințe, magazine comerciale, uni
tăți prestatoare de servicii. Fiind 
și un important centru turistic, 
Cîmpulungul nostru este totdeauna 

^bucuros de oaspeți".

A apărut MUNCA DE PARTID nr. 7 - iulie 1983
Din sumar : „Obiectivele stabilite 

de Plenara C.C. al P.C.R. — noi di
recții de angajare a forțelor între
gului nostru popor". Sub genericul 
„Gindirea revoluționară a președin
telui Nicolae Ceâușescu, fundament 
trainic al activității creatoare, con
structive a partidului și poporului" 
este publicat articolul „O concepție 
profund realistă, novatoare privind 
autoconducerea muncitorească". La 
rubrica „înaltă răspundere, eforturi 

tul unei întreceri în care au fost 
angajate echipe de certă valoare. în 
semifinale, scrimerele românce au 
învins cu 8—7 formația Cubei, iar 
R.P. Chineză a dispus cu 9—4 de 
Franța. în finală, R.P. Chineză a 
cîștigat .în fața echipei. romtaeiCB 
8—5, victoriile reprezentantelor*  nobs»' 
tre fiind .realizate de .'Elisabeta: Guz?; 
ganu — 3, Rozalia Oros 1 și Aurora 
Dan — 1.

„Ce va însemna pentru noi cel 
de-al treilea an al cincinalului ?“ — 
se poate citi pe o mare pancărtă din 
centrul Ulan Batorului. Spicuim cîte- 
va din datele enumerate : creșterea 
venitului național cu 7,6 la sută, in
vestiții în sfera producției materiale 
de 4,4 miliarde tugrici ; formarea a 
peste 19 000 de specialiști cu studii 
medii și superioare ; creșterea veni
turilor bănești ale populației cu 5 la 
sută ; sumele alocate de stat în sco
puri social-culturale cresc cu 110 mi
lioane tugrici față de anul trecut.

Dezvoltarea generează dezvoltare. 
Apariția și amplasarea unor noi ra
muri economico-sociale, menite să 
valorifice potențialul de materii pri
me al Mongoliei populare, au creat 
baze noi de cooperare și conlucrare 
cu alte țări, între care și Republica 
Socialistă România. Printre noile ca
pacități industriale ale capitalei mon
gole apărute în ultimii ani se află și 
fabrica de confecții și tricotaje, con
struită în colaborare cu țara noastră. 
Lîngă una din mașini, purtînd marca 
Sibiului, am găsit-o pe tînăra munci
toare L. Națagdorj, cu care am dis
cutat despre frumusețile Bucovinei, 
în urmă cu doi ani fusese la specia
lizare în România, la Suceava.

Medalia de bronz a revenit for
mației Franței, care a obținut, la , 
tușaveraj (60—67), victoria în fața 
Cubei, scorul asalturilor fiind 8—8.

Cu această medalie de argint, 
bilanțul scrimerilor noștri la actuala 
ediție a Universiadei este de o me
dalie de aur și trei de argint, rezul
tat notabil, obținut de sportivi tineri, 
cu reale perspective.

CEL MAI BUN REZULTAT 
IN PROBELE CICLISTE 

PE VELODROM
Competiția de ciclism, ale cărei 

întreceri figurează pentru'prima oară 
în programul universiadelor, a prile
juit afirmarea tînărului sportiv român 
Gheorghe Lăutaru, medaliat cu ar
gint în proba de semifond cu adi- 
țiune de puncte. Ciclistul nostru a 
făcut o cursă foarte bună, menținîn- 
du-se tot timpul în disputa pentru 
titlu în această spectaculoasă probă, 
reușind în cele din urmă să se cla
seze pe un excelent loc secund și să 
intre în posesia celui mai prețios 
trofeu pe velodrom din istoria ciclis
mului nostru. Calitățile de sprinter 
și rezistența în regim de mare soli
citare fizică, necesare în această 
probă, i-au permis tînărului nostru 
rutier obținerea unei splendide per
formanțe.

Multiplu campion și recordman na
țional atît în probele de șosea, cit și 
pe velodrom, Gheorghe Lăutaru a 
fost descoperit de antrenorul Con
stantin Baciu, la Școala sportivă nr. 
1, fiind în prezent pregătit de antre
norul emerit Nico'ae Voicu. Este 
născut la 15 iulie. 1960, în București.

Clasamentul probei : 1. Viktor
Manakov (U.R.S.S.) — 45 puncte ;

TENIS în „Cupa Davis“
MELBOURNE 9 (Agerpres). — 

Meciul dintre echipele Australiei și 
României, contînd pentru sferturile 
de finală ale competiției internațio
nale de tenis „Cupa Davis", a con
tinuat la Brisbane cu proba de du
blu, în care cuplul Mark Edmond
son — Paul McNamee a întrecut cu 
8—6, 7—5, 6—0 perechea Ilie Năsta- 
se — Florin Segărceanu.

După două zile de întreceri, echi
pa Australiei conduce cu 3—0 și 
s-a calificat în semifinalele compe
tiției.

■ „!n toate unitățile Regionalei 
Căi Ferate Craiova - ne scrie ingi
nerul Dimitrie Golopența - există o 
preocupare statornică pentru strin- 
gerea materialelor recuperabile. în 
acest an, ceferiștii Regionalei, au 
expediat oțelăriilor, pînă acum, mii 
de tone de fier vechi și importante 
cantități de plumb, cupru, alamă, 
hîrtie și altele, spre a se transforma 
în noi bunuri materiale".

■ „Pentru salvarea lui Dumitru 
Sinescu din comuna Lungani, jude
țul lași, medicii de la Spitalul din 
Tg. Frumos trebuiau să facă o ma
sivă transfuzie de singe. După cum 
ne scrie corespondentul nostru vo
luntar Dumitru Păpușoiu, mai mulți 
consăteni ai pacientului s-au pre- • 
zentat de îndată și au donat 
picăturile de viață salvatoare".

■ La Întreprinderea de transport 
specializat pentru agricultură și in
dustrie alimentară Tulcea s-a dat 
în folosință o stație de testări, diag
nosticări, revizii. După cum ne scrie 
corespondentul voluntar Pompiliu 
Comșa, ea a fost realizată cu forțe 
proprii, ca și o serie de alte dispo
zitive și aparate care vizeazg „în
sănătoșirea" autovehiculelor, eco- 
nomisindu-se importante piese de 
schimb și materiale.

unite pentru înfăptuirea neabătută a 
orientărilor și indicațiilor din Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceâușescu la Conferința Națională" 
sint cuprinse, printre altele, mate
rialele „Un imperativ de mare ac
tualitate — realizarea unei produc
ții suplimentare de cel puțin 12 mi
liarde lei", „Perfecționarea neconte
nită a pregătirii profesionale", „Sub 
semnul depășirii recoltelor de pe 
fiecare metru de teren cultivat".

Clasamentul pe medalii al 
Universiadei de vară de la 
Edmonton, cu două zile înaintea 
încheierii întrecerilor, se prezintă 
astfel : 1. U.R.S.S. - 48 de aur, 

' 21 de argint, 20 de bronz ;
2. România - 5 de aur, 10 de 
argint, 4 de bronz ; 3. R.P. zChi- 
neză - 5 de aur, 2 de argint, 3 
de bronz : 4. Canada - 5-4—17 ;
5. Italia - 4-6-5 ; 6. Nigeria - 
4-0-0 ; 7. S.U.A. - 3-18-15 ; 8. 
Japonia - 2-2-4; 9. Australia - 
2-0-2 ; 1O.?franța - 1-5r3 ; 11. 
Marea Britănie - 1-2-2; 12.
Belgia — 1-1-0; 13. Cuba - 
1—0—2; 14. Olanda - 0-3-0;
15. R.F. Germania 0-1-1 ; 16. 
Polonia, Cehoslovacia, Tanzania, 
Iugoslavia - cîte o medalie de 
argint ; 20. Brazilia - 0-0—2 ; 21. 
Noua Zeelandă, Tunisia, Insulele 
Bermude - cîte o medalie de 
bronz.

2. Gheorghe Lăutaru (România) — 
44 puncte; 3. Robert Spezzatti (Fran
ța) — 38 puncte ; 4. Kaazuo Taki- 
kawa (Japonia) — 31 puncte ; 5.
Aleksandr Krasnov (U.R.S.S.) — 30 
puncte.

în proba similară feminină, pri
mul loc avfost ocupat de Isabelle 
Nicoloso (Franța) — 28 puncte.

t *In turneul de polo pe apă, în 
grupa B, echipa României a obținut 
o nouă victorie, menținîndu-se neîn
vinsă în competiție. De data aceasta, 
poloiștii noștri au întrecut qu scorul 
de 12—8 (4—2, 3—3, 1—2, 4—1) for
mația Braziliei. Sportivii români au 
demonstrat în finalul acestei dificile 
partide o pregătire fizică foarte bună, 
ce le-au permis să-și pună în valoare 
cunoscutele calități tehnice.

★
Concursul de sărituri în apă a 

continuat la Centrul nautic „Kins
men" cu proba feminină de plat
formă, ciștigată de Wei Lu (R.P. 
Chineză), eu un total de 440,94 puncte.

în grupele semifinale ale turneului 
masculin de baschet, selecționata 
Iugoslaviei a învins cu 110—92 for
mația Cubei, iar reprezentativa Cana
dei a dispus cu 85—77 de echipa 
S.U.A.

Rezultate înregistrate în prima 
zi a meciurilor din cadrul sferturi
lor de finală ale competiției inter
naționale de tenis „Cupa Davis" : 
la Marsilia : Franța — Paraguay 
2—0 (Tulasne — Gonzalez 6—3, 8—6, 
6—2 ; Leconte — Pecci 6—3, 1—6,
6—2, 6—3) ; la Eastbourne : Noua 
Zeelandă — Suedia 1—I (Simpson 
— Sundstroem 9—7, 10—8, 6—4 ; 
Wilander — Lewis 6—4, 7—5, 6—8, 
10—8) ; la Roma î Italia — Argenti
na 0—1 (Vilas — Adriano Panatta 
6—2, 6—2, 6—1 ; Clerc — Barazzutti 
12—10, 6—2, 7—9, 3—6 — partida s-a 
întrerupt din cauza întunericului.

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

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului 
Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Mongole, poporului mongol prieten un 
cald salut tovărășesc și cordiale felicitări, cu prilejul 
celei de-a 62-a aniversări a victoriei Revoluției populare 
mongole.

Poporul român cunoaște și apreciază succesele obținute 
de oamenii muncii mongoli, sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, în dezvoltarea economico- 
socială a patriei, în construirea orînduirii noi, socialiste 
pe pămîntul Mongoliei.

Ne exprimăm convingerea fermă că bunele relații de 
prietenie, conlucrarea dintre partidele și țările noastre 
se vor lărgi și adinei continuu, în spiritul și pe baza 
Tratatului de prietenie și colaborare, a înțelegerilor rea
lizate cu prilejul recentelor convorbiri la nivel înalt de la 
București, spre binele popoarelor român și mongol, al 
cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării in
ternaționale.

De ziua marii sărbători naționale, vă dorim dumnea
voastră, dragi tovarăși, comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din Mongolia prietenă, noi și însemnate succese 
în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al 
XVIII-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol, în 
opera de edificare a societății socialiste în patria dum
neavoastră, în lupta pentru triumful idealurilor păcii, 
dezarmării, progresului și înțelegerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 62-a aniver
sări a victoriei Revoluției populare 
mongole — Ziua națională a Repu
blicii Populare Mongole, președin
tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Giosan, și ministrul afacerilor exter

Poporul mongol marchează a 62-a 
aniversare a victoriei revoluției 
populare, eveniment care a deschis 
o etapă istorică nouă in destinele 
sale, etapa renașterii naționale și a 
progresului social.

Pentru înfăptuirea sarcinii princi
pale a puterii populare — depășirea 
înapoierii seculare și modernizarea 
țării — Partidul Popular Revoluțio
nar Mongol a elaborat, la cel de-al 
lll-lea Congres al său, din august 
1924, linia generală a dezvoltării pe 
cale necapitalistă și trecerii ulte
rioare la construirea socialismului.

Inlăturind treptat relațiile de pro
ducție feudale, înfăptuind timp de 
circa trei decenii cooperativizarea 
agriculturii, puterea populară a pus, 
în același timp, bazele unei econo
mii moderne. Un succes de seamă 
al poporului mongol îl constituie 
crearea și dezvoltarea industriei — 
inexistentă in trecut — pe baza 
valorificării bogățiilor naționale, in 
zone de stepă, prin care odinioară 
cutreierau nomazii cu turmele lor, 
se ridică azi întreprinderi ale in
dustriilor miniere, carbonifere, e- 
nergetice, de prelucrarea metalelor, 
textile, alimentare și altele, ponde
rea acestor ramuri ajungînd în 
prezent la 44 la sută din produsul 
național brut. Totodată, în vederea 
înfăptuirii programului partidului, a

„Marea uscata" prinde din nou viată
Acolo, jos, umbra avionului ca un 

mic pămătuf negru, după ce s-a 
scăldat in albastrul proaspăt al Bai- 
kalului, gonește cu un fel de dispe
rare, temîndu-se parcă să nu se agațe 
de vîrful vreunei stînci sau să nu se 
piardă printre turmele ce cutreieră 
văile largi, ca niște arene selenare. 
Lîngă noi, un tînăr, G. Ciumergsuren, 
din aimakul Gobi. Volubil ca toți 
mongolii. Ne vorbește ca unui vechi 
cunoscut despre profesia lui — e 
agronom. Agronom în Gobi? în podi
șul deșertic situat la peste 2 000 metri 
deasupra mării? Unde, atunci cînd se 
pornesc vînturile (și se pornesc des), 
plouă... cu pietriș?

— Da, răspunde tînărul, ghicin- 
du-ne parcă gîndurile. Dar nu uitați 
că la noi există nu numai cuvîntul 
„Gobi" („Mare uscată"), ci și „Huduk" 
(„Fintină"). Aceste fintîni străvechi 
muriseră. Au fost „reînviate" de in
dustrie. De marile exploatări de căr
bune și minereuri. Sapi o mină, dai 
și de apă. Am refăcut vechile fintîni, 
am săpat altele. Acum avem „griu de 
Gobi". Dar mai ales ovăz pentru 
vite. Apă și cereale în Gobi, în „ma
rea uscată".

Fără îndoială, este numai un exem
plu al noilor prefaceri petrecute în 
Mongolia prietenă în anii puterii 
populare. Și poate nicăieri aceste pre
faceri nu sint mai izbitoare decît la 
Ulan Bator.

...Da, Ulan Batorul, orașul „Vitea
zului roșu" înaintează constant pe 
treptele modernizării și civilizației. 
Să-1 comparăm cu cel de acum un 
an? în 1982 s-au dat în folosință 
60 000 mp spațiu locativ. Nu existau, 
de exemplu, cele două blocuri de 164 
apartamente, de forma frunzei de 
trifoi. Să-1 comparăm cu cel ce va fi 
la anul? înseamnă să-i mai adăugăm 
încă 160 000 mp spațiu locativ. Peste 
fosta Urga, străvechea „cetate de 
pîslă", se ridică pădurea de macarale.

„Mongolia întinerește" — ne spunea 
unul din cunoscuții oameni de știință 
mongoli, academicianul Șirendib, bun 
prieten al țării noastre. Și nu e vorba 
doar de faptul că aproape o jumătate 
din populația țării o constituie copiii 
pînă la 16 ani. Orașe întregi au fost 
construite în cîțiva ani. Pe actul de 

ne, Ștefan Andrei, au transmis tele
grame de felicitare omologilor lor 
din R.P. Mongolă.

Cu aceeași ocazie, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 

hotărîrilor celui de-al XVIII-lea 
Congres al P.P.R.M. privind desă
vârșirea construcției tehnico-mate- 
riale a noii orinduiri, prin conti
nuarea industrializării și mecani
zarea producției agricole, sint în 
curs de realizare aproape 300 de noi 
întreprinderi industriale, înfăptui
rea acestui program este menită să 
ducă la o nouă creștere a avuției 
naționale, la dezvoltarea in conti
nuare a educației, științei și culturii, 
la creșterea nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului popor.

Aniversarea sărbătorii naționale a 
poporului mongol oferă un nou pri
lej de a evoca relațiile de priete
nie și colaborare care s-au stator
nicit și se dezvoltă între 'România 
și R.P. Mongolă, în spiritul stimei 
și respectului reciproc. Noi perspec
tive au deschis acestor relații recen
tele convorbiri de la București din
tre tovarășul Nicolae Ceâușescu, se
cretar general al P.C.R., președin
tele Republicii, și tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal, secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole. Tratatul 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări, semnat cu acest pri
lej, conturează un amplu program 
de acțiune pentru extinderea și a- 

naștere al Darhanului, devenit al doi
lea centru industrial al țării, o dată 
precisă : 17 octombrie 1961. Erdenetul 
— de sub poalele „Muntelui-comoară" 
de cupru și molibden — a început să 
fie construit abia în 1975. Cunosc o 
continuă modernizare orașele Cioibal- 
san, Suhe-Bator, Baganur și altele. 
Congresul al 18-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol a adop
tat un plan de perspectivă pînă în 
1990, care prevede dezvoltarea priori
tară a industriilor minieră și ener
getică, precum și prelucrarea meta
lelor. Industria mongolă va acoperi 
la sfîrșitul actualului cincinal aproa
pe jumătate din venitul național.

Însemnări de călătorie 
din R.P. Mongolă

CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Consiliul Național al Femeilor și 
alte instituții și organizații centrale 
au adresat telegrame de felicitare 
instituțiilor și organizațiilor similare 
din R.P. Mongolă.

(Agerpres)

profundarea colaborării în cele mai 
variate domenii ale construcției so
cialiste, ca și pe plan internațional, 
în lupta pentru progres și pace. 
Prin valorificarea experienței acu
mulate în domeniul conlucrării — 
țara noastră construind in ultimii 
ani in cooperare o serie de obiective 
economico-sociale importante in 
Mongolia — a potențialului eco
nomic în creștere al celor două țări 
urmează a se dezvolta și mai puter
nic cooperarea in producție și pe 
plan tehnico-științific, ca și schim
burile de bunuri materiale. De ase
menea, se vor extinde conlucrarea 
în domeniile științei, culturii, invă- 
țămintului, contactele pentru schim
burile de experiență pe linie de 
partid, intre organizațiile de masă 
și obștești.

Cu prilejul celei de-a 62-a ani
versări a victoriei revoluției popu
lare mongole, poporul nostru adre
sează poporului mongol prieten cal
de felicitări și urarea de a obține 
noi succese in înfăptuirea politicii 
partidului, a programului de propă
șire in continuare a țării, exprimin- 
du-și, în același timp, convingerea 
că relațiile de prietenie și conlucra
re romăno-mongole se vor dezvolta 
tot mai mult, în interesul reciproc, 
al cauzei socialismului și.păcii.

„Cînd imi amintesc de zilele petre
cute cu tovarășii români, nu mi se 
pare că țara dumneavoastră este atît 
de departe. Mai ales că cele mai mul
te mașini și utilaje de aici mă fac 
să mă simt ca-n România".

...Inginerul D. Batar se pregătește 
să lucreze într-una din cele mai mari 
unități de profil din țară : combina
tul de mobilă și mucava de la 
marginea capitalei mongole — alt 
grăitor exemplu al colaborării cu 
România. Esențele pădurilor ce 
impodobesc munții mongoli vor că
păta aici o valorificare superioară, 
înfrUmusețînd casele oamenilor. „O 
străveche bogăție mongolă iși va găsi 
valorificarea meritată, ne spune in
ginerul. Dar combinatul iși are șl o 
altă semnificație : el este rodul prie
teniei dintre popoarele noastre care, 
în ciuda distanțelor, sint apropiate". 
într-adevăr, combinatul este construit 
în colaborare cu România. Iar ziare
le mongole au relatat despre înalta 
apreciere pe care tovarășul Yumjaa
ghiin Țedenbal, secretar general al 
C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular, a 
dat-o lucrărilor efectuate de specia
liștii români la acest important 
obiectiv.

...Seara, centrul Ulan Batorului este 
dominat de lunginile unei clădiri sub 
ale cărei cupole se adună zilnic sute 
și sute de cetățeni ai capitalei mon
gole : Circul de stat, domeniu de 
manifestare a străvechilor aptitudini 
artistice mongole. Clădire ridicată de 
constructori români, expresie grăi
toare a relațiilor de colaborare din
tre cele două țări. Regizorul princi
pal, tovarășa T. Țend-Aiuuș, artistă 
a poporului, evocă în cuvinte puține, 
dar încărcate de emoție, primul spec
tacol, la care au participat și con
structorii: „Tare am dorit să le placă, 
așa cum ne place și nouă clădirea 
aceasta minunată, ridicată de ei!“. Și 
zîmbind rostește cuvîntul „namraidal" 
care înseamnă „prietenie".

Cuvînt pe care vizitatorul din 
România are nenumărate prilejuri 
să-1 audă oriunde l-ar purta pașii in 
această străveche și totuși atit de 
tinăfă țară.

Laurențiu DUȚĂ

O PUIEȚI COSMICI.
Din sera Grădinii botanice prin
cipale a Academiei de Științe 
a U.R.S.S., 20 de puieți de 
brad canadian au fost oferiți 
cercetătorilor de la Direcția e- 
conomiei forestiere din Keme
rovo (sudul Siberiei de Vest). 
Acești copăcei s-au dezvoltat 
din semințe care au fost încre
dințate cosmonauților sovietici 
și s-au aflat la bordul stației 
„Soiuz-Apollo" în timpul ex
perimentului cosmic sovieto-a- 
merican. Brazii din Kemerovo 
se vor afla permanent sub con
trol științific. La vremea res- 

j pectivă, odată cu aceste semin
țe, in sol au fost introduse și 
semințe de brazi canadieni 
care nu zburaseră în spațiul 
cosmic. Comparația a arătat că 

I puieții cosmici se dezvoltă mai 

repede, se ramifică mai bine. 
Este interesant că în mod ana
log se dezvoltă și eonacii care 
au apărut din semințele de 
zadă, dăruite de cosmonauții 
sovietici colegilor lor americani.

® PROTEINĂ ANTI- 
CANCEROASĂ. Firma °- 
mericană de cercetări în dome
niul ingineriei genetice „Bio
gen" a anunțat că intenționea
ză ca, în colaborare cu compa
nia japoneză „Suntory", să 
treacă la testarea și producerea 
pe scară largă a unei proteine 
capabile să distrugă anumite ce
lule canceroase, transmite agen
ția U.P.I Se susține că această 
proteină, numită factor de ne
croză tumorală, ar fi distrus, 

în cursul experiențelor efectua
te pe animale, unele celule can
ceroase, inclusiv cele aparținînd 
cîtorva tipuri de leucemii. Des
coperirea este de natură a des
chide noi perspective în cerce
tările oncologice.

© FIBRELE DE BRAD, 
ÎNLOCUITOR AL IUTEI. 
O metodă de extragere a fibre
lor din acele de brad a fost 
pusă la punct la Institutul de 
cercetări industriale din orașul 
pakistanez Peshawar. Fibrele 
de brad extrase prin noua me
todă pot să înlocuiască cu suc
ces pe cele de iută, utilizate în 
industrie, în special pentru con
fecționarea ambalajelor. Se a- 
preciază că, dată fiind suprafa
ța destul de întinsă — circa 1,7 

milioane hectare — pe care o 
ocuoă pădurile de conifere în 
Pakistan, precum și faptul că 
acele de brad pot fi colectate 
tot timpul anului, extracția de 
fibre pe această cale va fi foar
te avantajoasă.

® VACCIN ÎMPOTRI
VA CARIEI DENTARE? 
La ultimul Congres interna
țional al stomatologilor, de 
Ia Nisa, cercetătorul englez Tho
mas Leuer a comunicat că a 
realizat un ser care incită orga
nismul să producă anticorpi în 
măsură să distrugă bacteriile vi

RETUTINDEN
novate de apariția cariilor den
tare. Serul se administrează prin 
injecții Intramusculare. Pînă în 
prezent, a fost încercat. Cu re
zultate bune, pe maimuțe.

® „CIVILIZAȚIA" FUR
NICILOR. Studierea atentă a 
modului de viață al furnicilor a 
dat la iveală uimitoare similitu
dini între civilizația umană și 
„civilizația" acestor insecte „so
ciale". Iată cîteva din ele : cei 
mici sînt crescuți în „creșe" 
speciale de către „educatoare" 
profesionale care-i scot la plim

bare în afara furnicarului. Ia 
aer proaspăt. Pe bolnavi îi în
grijesc „medici" care își izolea
ză pacienții, îi tratează și în 
caz de nevoie chiar amputează 
extremitățile schilodite. în Ame
rica de Sud trăiesc furnici-„fer- 
mieri" care transportă particule 
de pămînt în crăpăturile arbori
lor, iar apoi seamănă în aceste 
„grădini suspendate" anumite 
plante pentru ca, la sfirșitul pe
rioadei de vegetație, să culea
gă... recolta. Alte specii, mai pu
țin sofisticate, se mulțumesc să 
semene cereale în jurul furnica
relor folosind boabele drept 
hrană, iar paiele drept material 
de construcție. Pînă și ceremo
niile funerare ale furnicilor sea
mănă cu cele ale oamenilor. 
Gropari speciali îi duc pe cei 
decedați la „cimitirul" aflat în 
afara furnicarului, ingropîndu-i 

în pămînt la o adîncime de 2— 
2,5 centimetri. Firește, nu este 
vorba despre existența rațiunii 
la furnici, ci despre instincte și 
despre un sistem complex de 
reacții comportamentale dezvol
tat la insectele „sociale".

O ATOL-CENTRALĂ 
ELECTRICĂ. în largul coas
telor Californiei se înalță din 
mare un atol artificial din be
ton armat cu un diametru de 
75 de metri. Este o nouă varian
tă de centrală electrică ce uti
lizează energia valurilor mării. 
Atolul are forma unei pîlnii a- 
șezate cu partea îngustă în sus. 
Valurile urcă pe pereții „pîlniei" 
și cad apoi, de sus, pe turbina 
instalată jos. După ce și-a ce
dat energia, apa revine în mare 

prin orificiile existente în pere
ții atolului.

• LASERUL... IN DIS
COTECĂ. Studenți de la U- 
niversitatea din ■ R.S.S. Letonă 
au realizat o discotecă pe bază 
de laseri. Cu prilejul folosirii 
ei în premieră într-unul din 
cluburi, tineretul a urmărit fas
cinat imaginile de pe ecran, 
preferind dansului această pri
veliște neobișnuită. Un fascicul 
de lumină concentrat, dirijat de 
un dispozitiv de comandă elec
tronic, desenează în ritmul mu
zicii linii ingenioase și figuri 
fanteziste. Acestea pulsează, se 
rotesc. își schimbă forma și di
mensiunile, creind iluzia de 
imagine în relief.
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pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru pace
în iriireaga

Publicații de peste hotare, agențiile de presă din diferite țări ale lumii 
acordă spații largi realizărilor poporului nostru, contribuției prestigioase, 
de înaltă răspundere a României socialiste, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale.

Pozițiile exprimate de secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, în cuvintarea rostită la recenta plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român s-au aflat în atenția mijloacelor de infor
mare in masă, care au evidențiat reafirmarea hotăririi României de a ac
ționa pentru înlăturarea pericolului de război, al catastrofei nucleare, pen
tru pace in întreaga lume.

AGENȚIA IUGOSLAVA TANIUG 
reia aprecierile conducătorului parti
dului nostru privind necesitatea de 
a se împiedica amplasarea noilor ra
chete în Europa, pînă nu este prea 
tîrziu. Se subliniază, totodată, că to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a pro
nunțat pentru încheierea urgentă a 
reuniunii de la Madrid, pentru rea
lizarea de zone denuclearizate în Bal
cani și în alte părți ale Europei.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
(R.D. Germană), scrie că recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. a apreciat De
clarația comună a țărilor participante 
la întîlnirea de la Moscova drept o 
bază realistă de propuneri în vederea 
opririi actualului curs periculos din, 
Europa, pentru preintîmpinarea răz
boiului nuclear, pentru salvgardarea 
păcii, și securității.

AGENȚIA A.D.N. relevă, la rîndul 
ei, că, în cuvîntarea rostită la în
cheierea plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat imperativul de 
a se face totul pentru oprirea am
plasării rachetelor S.U.A. cu rază me
die de acțiune în Europa, pentru re
tragerea și distrugerea celor exis
tente. Agenția prezintă, de asemenea, 
aprecierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale plenarei privind De
clarația comună a țărilor participante 
la întîlnirea de lâ Moscova.

Nimic, nici o rațiune nu poate jus
tifica cursa înarmărilor, adoptarea de 
noi programe de dezvoltare a arme
lor și rachetelor nucleare — cu a- 
ceste cuvinte ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înceoe relatarea difuzată 
de agenția CHINA NOUĂ despre 
cuvîntarea rostită de conducătorul 
partidului și statului nostru la ple
nara C.C. al P.C.R.. Citind în con
tinuare din cuvîntare, agenția arată 
că problema fundamentală a epocii 
noastre este oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la dezarmare și. în pri
mul rînd, la dezarmarea nucleară.

„L’UNITA" (Italia) citează din a- 
eeeași cuvîntare — aprecierea că sta
tele, guvernele care acceptă instala
rea pe teritoriul lor a rachetelor nu
cleare își asumă o mare răspundere 
în fața popoarelor lor, a întregii o- 
meniri.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că Declarația unor țări 
socialiste întrunite la Moscova răs
punde așteptărilor poporului român, 
precum și popoarelor țărilor socia
liste, tuturor popoarelor lumii și că 
prin această declarație țările socia- 
lișțe participante, la, jntîjnire.; cheamă 
țârile din N.Â.T.Gl. Ia.tratative pentru 
dezarmare și pace, continuă „L’Unitâ'1, 
relevînd apoi hotărîrea țârii noastre 
de a contribui la înlăturarea perico
lului de război, al catastrofei nu
cleare.

Ziarul italian reia, de asemenea, 
pasajul în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reliefa necesitatea ca, în 
locul programelor de instalare de noi 
rachete, de folosire a Cosmosului în 
scopuri militare, să fie elaborate pro
grame de amplasare de baze pentru 
protecția mediului înconjurător, de 
folosire a spațiului, Cosmosului nu
mai în scopuri pașnice,- programe 
speciale privind dezvoltarea econo-

mico-socială a țărilor în curs de dez
voltare.

Articole dedicate poziției expri
mate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în problemele dezarmării au apărut, 
de asemenea, în ziarele „CORRIERE 
DELLA SERA", „LA REPUBBLICA", 
„IL MESSAGGERO", „IL TEMPO", 
„AVANTI", RADIOUL SI TELEVI
ZIUNEA din Italia referindu-se, de 
asemenea, pe larg la această cuvîn- 
tare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că statele, guvernele care ac
ceptă instalarea pe teritoriul lor a 
rachetelor nucleare își asumă o mare 
răspundere în fața popoarelor lor, a 
întregii omeniri, transmite AGENȚIA 
D.P.A. (R.F.G.) „Pînă nu este prea 
tîrziu, să barăm drumul spre abis, 
spre prăpastia nucleară", citează, de

Relatări și comentarii ale 
presei mondiale despre 
cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, la re
centa Plenară a C.C. al 
P.C.R., despre realizările 
țârii noastre în construcția 

social-economică
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Președintele Italiei l-a primit
V

pe noul ambasador al României
delegației româneIntervenția șefului

MADRID 9 (Agerpres). — în aceas
tă săptămînă, lucrările reuniunii ge- 
neral-europene de la Madrid au con
tinuat in plenară, în cadrul întîlnirii 
neoficiale a șefilor de delegații și în 
grupul de redactare.

Luind cuvîntul, șeful delegației 
române, ambasadorul Vasile Șandru, 
a prezentat aprecierile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind sarcinile 
primordiale ale reuniunii de la Ma
drid în aceste zile, evidențiind nece
sitatea de a se face totul pentru în
cheierea cit mai rapidă a reuniunii, 
prin convocarea 
conferinței pen
tru întărirea în
crederii și dezar
mare in Europa.

Arătînd că pro
blemele ce ră- 
mîn încă de so
luționat sînt de 
mică importan
ță, vorbitorul a 
că este mult mai 
niunea. de la Madrid să se încheie în 
vara acestui an, în cel mai scurt 
timp, și să se treacă la noi măsuri de 
dezvoltare a colaborării, la pregătirea 
conferinței pentru întărirea încrede
rii și dezarmare pe continentul euro
pean.

în acest spirit România a acționat 
și acționează in mod constructiv și 
flexibil pentru încheierea grabnică a 
reuniunii de la Madrid. Țara noas
tră s-a pronunțat permanent pentru 
asigurarea la reuniune a unui spirit ‘ 
constructiv, de respect și înțelegere 
reciprocă și, în interesul comun al 
ajungerii cît mai curînd la un con
sens, a acceptat proiectul revizuit de 
document final prezentat de țările 
neutre, și nealiniate, fără a insista 
asupra propunerilor sale de imbună-

în calitate de ambasador extra-ROMA 9 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise președintelui 
Republicii Italiene, Sandro Pertini, 
un salut și cele mai bune 
sânătăte și fericire.

'Mulțumind, președintele 
Pertini a rugat, la rîndul 
se transmită președintelui 
Ceaușescu cele mai bune 
sănătate, fericire și viață 
gată.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul prezentării de către'Ion Con- 
stantinescu a scrisorilor de acredi-

tare 
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Italia.

în cadrul convorbirilor, care au 
avut loc, s-a efectuat un schimb de 
vederi în legătură cu stadiul rapor
turilor româno-italiene, președintele 
Sandro Pertini exprimîndu-și satis
facția pgntru bunele raporturi exis
tente între cele două țări in toate 
domeniile, precum și dorința dezvol
tării acestora în continuare.

Totodată, președintele Italiei și-a 
reafirmat dorința de' a efectua o vi
zită în România, răspunzînd astfel 
invitației adresate de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

tățire a acestuia, și a manifestat o 
-atitudine deschisă, pozitivă față de 
negocierea tuturor propunerilor pre
zentate de alte state.

Atitudinea, adoptată și punctele de 
vedere , promovate - de România în 
momentele critice pe care reuniunea 
le-a cunoscut Ța actuala etapă au 
contribuit, la încurajarea unor noi 
inițiative care s-au înscris în aceeași 
direcție de acțiune — cum a fost și 
inițiativa țării-gâzdă — la apropierea 
perspectivei unui acord asupra docu
mentului final al reuniunii de la Ma

drid, la crearea 
--------------------- . unui climat pro- 

Pozițiile constructive ale țării ^guiuF'șf11 nego
cierilor pentru 
găsirea unor so
luții care să per
mită încheierea 
grabnică a foru
lui general-euro- 
pozitive.

urări deîn acest sens. Se menționează lăr
girea considerabilă a capacității flo
tei fluviale și modernizarea porturi
lor pe Dunăre, dîndu-se ca exemplu 
dezvoltarea porturilor din Galați și 
Călărași.

Ziarul „PRAVDA" (Bratislava) re
latează că în România cresc sistema
tic alocațiile din 
pentru producția 
tecție a muncii 
a condițiilor de 
date și fapte ce 
acest domeniu.

Concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu în problema edificării 
noii ordini economice internaționale 
este orezentată de revista indiană 
„FAIR IDEA" în numărul său din 
luna iulie.

După ce arată că România este 
„de partea țărilor mici și mijlocii 
care militează pentru justiție econo
mică, progres social și suveranitate 
națională, indiferent de sistemul l'or 
social-politic", publicația relevă: 
„Experiența României demonstrează 
că în eradicarea subdezvoltării efor
turile fiecărui popor joacă un rol 
decisiv. în concepția României, eco
nomia națională este cadrul de bază 
pentru progresul economic. Aceasta 

. impune, în primul rînd, consolidarea 
națiunii, a suveranității naționale. 
Premisa eradicării subdezvoltării 
este asigurarea independenței și li
bertății naționale a fiecărui stat, ga
rantarea dreptului fiecărei națiuni 
de a folosi resursele de care dispu
ne pentru progresul propriu. Poporul 
român, care a suferit, de asemenea, 
consecințele opresiunii străine, a do
minației imperialiste și a dat mari 
jertfe pentru independența și liber
tatea patriei, sprijină activ, intr-un 
spirit de înaltă solidaritate, lupta 
popoarelor subjugate pentru cîștiga- 
rea identității lor naționale, pentru 
dreptul de a fi stăpîne pe destinele 
lor".

Publicația italiană „MESSAGGERO 
OROBICO" a publicat un amplu ar
ticol în care se arată că, anul tre
cut, țara noastră „a înregistrat re
zultate bune în consolidarea realiză
rilor obținute în dezvoltarea econo
mică, în creșterea cu prioritate a 
anumitor sectoare de activitate, in 
progresul mai rapid al propriei baze 
energetice și de materii prime, in 
reducerea consumului de materii 
prime, combustibili și energie, in 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale și de muncă". Producția 
industrială a continuat să crească în 
ritmuri importante, aceasta realizîn- 
du-se paralel cu diminuarea cheltuie
lilor materiale, cu îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produc
ției și cu accelerarea procesului de 
înnoiri — se subliniază în articol. 
Productivitatea muncii a crescut, 
constituind un factor activ în sporirea 
producției industriale .și a eficienței 
acesteia.

Publicația italiană reliefează, de 
asemepea, că țara noastră și-a păs
trat. un rol dinamic în schimbțirile 
economice externe, promovând 'ra
porturi de cooperare cu peste: 150'de 
state și fiind prezeiită lă un mărs 
număr de tîrguri și expoziții inter
naționale.

Alte două publicații
„SALENTO AGRICOLO' ____  _
PIANI" au relatat despre progresele 
înregistrate de industria electronică 
în țara noastră. în articolele insera
te se arată că, deși tînără, această 
ramură industrială s-a dezvoltat și 
diversificat rapid. în actuala perioa
dă, industria electronică română este 
orientată către produse tot mai mo
derne, creîndu-se astfel, condițiile 
pentru o participare tot mai largă a 
României la schimburile economice 
în acest sector. (Agerpres).

bugetul de stat 
mijloacelor de pro- 
și de îmbunătățire 
muncă, publicînd 
atestă evoluțiile în

Sandro 
său, să 
Nicolae 

urări de 
îndelun-

Aniversarea constituirii

NICOSIA 9 (Agerpres). — Perso
nalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și. largul ecou 
al inițiativelor de politică externă 
ale țării noastre au fost evidențiate 
în cadrul . unei adunări organizate 
la Nicosia cu prilejul celei de-a 
doua aniversări a constituirii Aso
ciației de prietenie Cipru-România.

în cuvîntul de deschidere, pre
ședintele Consiliului de conducere 
al asociației, Andreas 
ghiu, fost ‘ ministru al 
a arătat : „Este, bine 
România promovează

Papageor- 
comerțului, 

cunoscut că 
o politică

Asociației de prietenie

România
exemplară în problemele majore ce 
preocupă omenirea. O asemenea po
litică este stimată și apreciată pre
tutindeni. Președintele său, Nicolae 
Ceaușescu, este cunoscut ca un ont 
politic de talie mondială, iar iniția
tivele sale privind dezarmarea și po
litica sa în Balcani sînt recunoscute 
de către toți cei care manifestă in
teres real pentru pace și justiție so
cială. în special în privința Ciprului, 
România totdeauna a sprijinit O re
zolvare justă a problemei cipriote, 
care să facă Ciprul o țară fericită 
pentru toți ciprioții".

noastre larg apreciate 
de participanții Ia reuniune

subliniat faptul 
important ca reu-

pean cu rezultate
Luările de poziție ale țării noastre 

în acest sens au fost apreciate în 
mod oficial, la momentul respectiv, 
de numeroase delegații, ca „un pas 
pozitiv. spre consensul asupra unui 
document de încheiere a reuniunii și 
o abordare constructivă a discuțiilor 
finale de la reuniune".

în același sens, în ședința plenară 
de’ vineri a reuniunii de la Madrid, 
șeful delegației Spaniei, referindu-se 
la poziția țării noastre, a apreciat că 
„România a manifestat, încă o dată, 
acel spirit generos și constructiv pe 
care s-a situat întotdeauna, străduin- 
du-se să aducă soluții problemelor pe 
care le dezbatem și să contribuie Ia 
depășirea obstacolelor". Reprezen
tantul Spaniei a adresat „felicitări 
pentru noua dovadă de flexibilitate 
prin care România se alătură con
sensului în curs de realizare".

W

Flacăra veșnic vie

luptă

însemnări din Zimbabwe

Flacăra 
stins o 
al do- 
nimeni

sporit cu 4,1 la 'sută 
la sută în 1982, iar 
preconizează o rată

italiene —
t“ și „PRIMI

LUCRĂRILE SESIUNII COMITETULUI SPECIAL PENTRU CONFERINȚA 
MONDIALA CONSACRATĂ DEZARMĂRII s-au încheiat la sediul Națiu
nilor Unite din New York. In cadrul dezbaterilor a fost subliniată necesi
tatea intensificării eforturilor in direcția opririi' cursei înarmărilor, a 
elaborării unor măsuri eficiente pentru înlăturarea pericolului de război.
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asemenea, ageriția vest-germană din 
cuvintarea la plenară.

Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" 
și-a informat cititorii despre lucră
rile sesiunii Marii Adunări Națio
nale, arătînd că ele s-au desfășurat 
în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul a prezentat apoi 
importantele probleme care s-au aflat 
în atenția deputaților — Programul 
privind aplicarea fermă a principii
lor autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii, perfecționarea meca
nismului economico-financiar, a sis
temului de retribuire a muncii și 
creșterea retribuției în acest cinci
nal, Programul național pentru asi
gurarea unor producții agricole si- - 
gure și stabile.

Un alt ziar din R.P. Polonă, 
„RYNKI ZAGRANICZNE", publică 
sub titlul „Relațiile economice și co
merciale cu România", un articol 
privind evoluția relațiilor economice 
diîYtr'â Polonia și- România. ' O 
jiort'a'riță fundamentălă'Țiâhtru inten
sificarea schimburilor comerciale și 

a
sificarea schimburilor comerciale 
extinderea colaborării economice 
avut întîlnirea dintre tovarășii 
Nicolae . Ceaușescu și ' Wojciech 
Jaruzelski, din iunie 1982, de la 
București — relevă cotidianul polo
nez. Deciziile adoptate la întîlnirea 
respectivă au creat un climat favo
rabil dezvoltării deosebit de intense 
din ultimul timp a colaborării eco
nomice și schimburilor comerciale 
româno-polone.

O corespondență publicată în zia
rul cehoslovac „RUDE PRAVO“ evi
dențiază dezvoltarea transporturilor 
fluviale de mărfuri în țara noastră, 
inserînd o serie de cifre concludente

de pe „colina libertății
Cu trei secole și jumătate 

urmă, pe pămîntul roditor dintre 
Zambezi și Limpopo, cele două ma
iestuoase fluvii africane, acolo unde 
se înălțau, mărturie a unei străluci
te civilizații, uriașele construcții din 
blocuri de granit, cărora localnicii 
le spuneau Zimbabwe („marea casă 
de piatră"), istoria continentului ne
gru avea să consemneze primul act 
scris prin care un ponor, pînă a- 
tunci liber, era constrîns să renunțe 
la bogățiile, sale de preț : sub ame
nințarea armelor aducătoare de . 
moarte,. șeful puternicului trib Ka- 
ranga încheia cu străinii bărboși, 
veniți din îndepărtata Port.ugalie, 
un document care le dădea intruși
lor dreptul de a fi stăoîhi' pe como
rile, din adîncurile acestor ținuturi, 
și, in primul rînd, pe aur. Aurul 
despre a cărui existență vorbeau 
încă legendele biblice, pomenind de 
vechea cetate a Onhirului. pardosită 
cu metalul strălucind orbitor în bă
taia soarelui... Dar hrăoăreața bucu
rie a năvălitorilor lusitani nu avea 
să dureze mult. Stringîndu-și vitejii • 
in jurul său, un alt șef african-a-

. vea să-i silească să se retragă, pen
tru a nu mai reveni niciodată pe . 
aceste meleaguri.

Tîrziu, mult mai tîrziu, cînd se 
apropiau zorile veacului nostru, lo
cul lor avea să-l ia alți colonialiști, 
atrași de același mirai al înavuțirii 
pe spinarea altora.’ Prin șiretenie, 
aventurierul Cecil Rhodes smulgea, 
în schimbul unui număr de'nusti și 
al unpi șume de 100 de lire. olățibilă 
„la fiecare lună plină", dreptul de 
a exploata toate metalele și mine
ralele-țării căreia avea, supremă iz
bucnire de megalomanie, să-i dea

■ propriul său nume — Rhodesia, Ni
mic din ceea ce este clădit ne jaf 
și înșelăciune nu poate însă dura și. 
pînă la urmă, aceste avuții au re
venit celor ce le aparțineau de 
d-eot. într-o frumoasă noapte de a-

■'priite, poate tot o „noarate cu lună
■ plină" — istoria are bună ținc-e de 
' minte ! — cu numai trei ani în

urmă, exact pe aceeași colină unde 
aventurierul megaloman ridicase 
steagul înrobirii coloniale, era a- 
prinsă flacăra ale cărei vilvătăi ves
teau lumii nașterea unui nou stat

independent : Zimbabwe; 
care de atunci nu s-a mai 
singură clipă, ca un simbol 
rinței de libertate pe care 
și nimic nu o poate înăbuși.

Era astfel incununată o 
dirză, îndelungată, purtată, cu arma 
în mină, de poporul Zimbabwe, al 
cărui nume evocă însăși tăria stân
cii, pentru redobîndirea dreptului 
celui mai scump, acela de a fi stăpîn 
în propria casă și a și-o orîndui așa 
cum crede de cuviință. De atunci, 
la iradierea flăcării veșnic vii a li
bertății, multe — nu numai denu
mirea țării, ca și a capitalei (astăzi

fostul Salisbury se numește Hara
re) — s-au schimbat. Două sint di
recțiile spre ’ care și-a îndreptat și 
iși îndreaptă atenția guvernul con
dus de primul ministru Robert 
Mugabe și principalul partid al ță
rii, Uniunea Națională Africană din 
Zimbabwe (ZANU) : pe plan eco
nomic, întărirea și extinderea secto
rului de stat, ca bază pentru înfăp

tuirea unor profunde transformări 
economico-sociale, iar pe plan poli
tic, realizarea unității poporului, 
promovarea unei linii a reconcilierii 
naționale; care să permită convie
țuirea și. conlucrarea, spre binele 
patriei comune, între toți locuitorii, 
indiferent de culoarea pielii, între 
populația africană, imens majorita
ră, și minoritatea' albă.

A fost, astfel, creată o corporație 
de stat pentru controlarea exploa
tării și exportării resurselor mine
rale ilara este bcnată nu numai în 
aur, ci și în crom, fiind printre 
principalii producători ai acestui 
metal de mare însemnătate pentru 
industria modernă, țn cupru, ar
gint, nichel, azbest, cobalt, plumb, 
cărbune), Zestrea industrială cu
prinde întreprinderi siderurgice, de 
asamblare a autovehiculelor, - elec
tronice, rafinării, de petrol, iar zes
trea energetică include marea hi- 
'drocentrală de. la Ka'riba, una din

cele mai puternice din Africa și ter
mocentrala de la Wankie, de ase
menea una din cele mai .importante 
pe ansamblul continentului; in ace
iași timp, sectorul agricol este u- 
nul dintre cele mai dezvoltate din 
Africa, mari suprafețe ocuoind cul
turile de porumb — este surprinză
tor să constați că în această înde
părtată țară africană se consumă 
mult ...mămăligă (denumită aici 
sadza), ce-i drept o mămăligă albă, 
făcută dintr-o varietate de porumb 
de culoarea laptelui — alături de 
care se mai cultivă grîu, soia, 
bumbac. Totodată, pentru reduce
rea disparităților economice și so
ciale din timpul înrobirii coloniale, 
a fost inițiat un program de re
distribuire treptată a pămîntului, 
s-a introdus gratuitatea învățămin- 
tului primar, s-a extins asistența 
sanitară, a fost ridicat plafonul sa
lariului minim, concomitent promo- 
vindu-se o politică mai justă și 
echitabilă în ceea ce privește ca
drele necesare ansamblului apa
ratului de stat.

Mulți trubaduri ai colonialismului, 
inclusiv guvernanții învecinatei Re
publici Sud-Africane — căci nu 
trebuie uitat că Zimbabwe este una 
din „țările din prima linie", avînd 
graniță directă cu teritoriul cîrmuit 
de regimul de la Pretoria — preve
deau o situație grea noului stat, mi- 
zînd pe un exod în masă al albilor, 
care dețineau poziții.-cheie înîntrea-. 
ga structură politică și economică și 
care nu puteau fi îrilocuiți peste 
noapte. Este adevărat,: o parte a 
populației albe, „ireductibilii", cei 
care nu se puteau împăca cu noua 
stare de lucruri, au părăsit țara. 
Dar ceilalți, grosul (cam 170.000 in 
comparație cu cei șapte ‘ milioane 
cit reprezintă majoritatea africană), 
au rămas locului, ei avîndu-și, de- 
altminteri, propriul partid și’fiind 
reprezentați în parlament și în toa
te celelalte instanțe ale statului. 
Recent, primul ministru a 'reafirmat 
linia politicii de reconciliere națio
nală, arătînd că guvernul intențio
nează 5ă extindă această' politică 
„la toate partidele și grupurile ra
siale și social-economice".

O frumoasă legendă spune Că pe

Ca urmare a eforturilor generale depuse de statele participante — 
la care România și-a adus o contribuție activă — în ultimele zile s-a 
ajuns la punerea, preliminară la punct a textului documentului final 
al reuniunii de la Madrid — pe baza proiectului revizuit prezentat, de 
statele neutre și nealiniate și a inițiativei de compromis a țării- 
gazdă — document care urmează să fie supus consensului guvernelor 
celor 35 state participante la C.S.C.E.

ȘEDINȚA C.Ă.E.R. La Praga 
s-au desfășurat lucrările ședinței a 
53-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. de colaborare, in dome
niul standardizării. Comisia a adop
tat măsuri privind asigurarea cu 
standarde C.A.E.R., realizarea ac
țiunilor din programele soeciale de 
colaborare pe termen lung și din 
direcțiile prioritare privind specia
lizarea și cooperarea în producție și 
a aprobat Planul de elaborare a 
standardelor C.A.E.R. pe anul 1984. 
A fost semnată Convenția privind 
crearea și utilizarea etaloanelor 
C.A.E.R. '

CONFERINȚA. A.N.C. La Lusa
ka a început Conferința Congresu- 
luji(Național African (A.N.C.) din 
Africa de-Sud. care conduce lupta 
populației- africane majoritare îm
potriva practicilor rasiste și a poli
ticii de apartheid, promovate de 
autoritățile minoritare din R.S.A. 
Lucrările sînt consacrate dezbaterii 
problemelor informației și propa
gandei.

REPREZENTANȚII A NOUA 
PARTIDE SOCIAL-DEMOCRATE 
din America Latină și Europa occi
dentală urmează să se reunească, 
astăzi, ..la Caracas, in cadrul unui 
seminar consacrat promovării struc
turilor democratice în administrația 
de stat latino-americană.

PRIMUL MINISTRU AL TUR
CIEI, Biilend Ulusu, referindu-se la 
progresele realizate in redresarea 
situației economice a țării, a arătat 
că rata inflației, care depășea ni
velul de 100 la sută iii 1980, a fost 
redusă la 25,2 la sută in 1982, și 
după toate probabilitățile ea va fi 
de 20 la sută anul acesta. El a re
levat, de asemenea, că produsul 
național brut, care a înregistrat o 
rată de creștere 'negativă in_ anii 
1979 și 1980, a 
în 1981, cu 4,6 
anul acesta se 
de 4,8 la sută.

CURTEA DE APEL DIN LYON 
a respins' Cererea de punere . în li- 
bet-tâte provizorie a criminalului de 
război, nazistul Klaus Barbie, ju
decat în acest oraș francez pentru 
crime împotriva umanității. Cere
rea în acest sens fusese formulată 
de avocatul acuzatului.

RATA ȘOMAJULUI ÎN CANADA 
era in iunie de .12,2 la sută din to
talul forței de muncă a tării. Nu
mărul șomerilor canadieni se ridica 
luna trecută la 1 452 000 persoane, 
în Canada, ca și in alte țări occi
dentale, șomajul afectează cel mai 
mult generația tînără.

Harare, un oraș modern, un oraș cu nume de simbol

pendent nu au fost de aceea decît 
o urmare firească. Dealtfel, la nu
mai cîteva luni după ce Zimbabwe 
dobindea independența, președintele 
noului stat, Canaan Banana, ne vi
zita țara, pentru ca apoi premierul 
Robert Mugabe să fie oaspete al 
României: Acordul de [ cooperare 
între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Națională Africană din 
Zimbabwe, Tratatul de prietenie și 
cooperare dintre România și Zim
babwe, documente care poartă, 
ambele, semnătura secretarului ge
neral al partidului nostru, președin
tele Republicii, și' a președintelui 
ZANU, prim-miniștru al Zimbabwe, 
sint cea mai elocventă mărturie a 
cordialității și profunzimii relațiilor 
dintre cele două partide, țări și po- 

, poare. . .
Și este neîndoios că apropiata vi

zită oficială de prietenie pe care 
’ ’ *” ’ " > va

, împreună cu tovarășa 
. Elena Ceaușescu, îri Republica Zim

babwe va consolida și mai mult a- 
ceste relații, spre satisfacția și în 
interesul reciproc al popoarelor 
'noastre, în folosul cauzei.păcii, pro
gresului și independenței popoarelor 
de pretutindeni.

vremuri „marea țară de piatră" era 
vegheată de un bătrîn veșnic treaz, 
care prin vigilența lui păzea avutul, 
liniștea și viața locuitorilor, acestor 
meleaguri. Harare, „veghează",, 
„este mereu vigilent", spuneau a- 
ceștia cu respect cînd vorbeau de 
el. Și nu întîmplător, Harare, este a- 
cum n-oua denumire a capitalei ță
rii.. Cu vigilență, dar și cu siguran
ța de sine pe care i-o dă conștiința 
de a ti stăpîn pe propriile destine, 
poporul Zimbabwe pășește ferm pe 
calea înnoirilor, a vieții libere.

Pe această cale el este urmărit 
cu simpatie de toți cei care-i sînt 
prieteni, în rîndul cărora poporul 
român s-a numărat din prima clipă. 
Poporul' Zimbabwe nu a uitat spri
jinul dezinteresat primit în anii grei 

’ și plini- de 'sacrificii ai luptei-de eli- ■ 
berare' dih partea poporului nostru, 
nu a uitati că îh atei ani’la Bucu
rești sau pe pămîntul Africii tova- tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
rășul Nicolae Ceaușescu se întîlnea. efectua, 
cu conducătorii acestei mișcări, 
semnînd importante documente care 
marcau recunpașteri profund sem
nificative ale legitimității cauzei ' 
sale drepte, nu a uitat cu cită bucu
rie a fost .salutată în țara noastră 
victoria strălucită pe care a dobîn- 
dit-o. Sțrînsele legături statornicite 
intre România și noul stat inde- Romulus CAPLESCU

Plenara C. C. al P. AA. S. U
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 

După cum informează agenția M.T.I., 
la Budapesta a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, care a 
examinat și aprobat o informare cu 
privire la actualele probleme inter
naționale, comunicatele despre si
tuația din industrie și cu privire la 
evoluția economiei naționale în pri
mele luni ale acestui an.

•
Plenara a hotărît eliberarea lui 

Peter Varkonyi din funcția de secre
tar al Comitetului. Central, alegîndu-1 
în această funcție pe Matyas Szu-ros.

★
Consiliul Prezidențial 

eliberat pe Frigyes 
funcția de ministru 
externe. În această funcție a fost 
desemnat Peter Varkonyi.

al R.P.U. l-a 
Puja din 

al afacerilor

ORIENTUL MIJLOCIU
• Mesaj adresat președintelui Comitetului Executiv al O.E.P. 
de către primul ministru al Indiei • Acțiuni represive ale 

iorțelbr israeliene în teritoriile ocupate
TUNIS 9 (Agerpres). — Primul . 

mini-ștru al Indiei, Indira Gandhi, a 
adresat președintelui Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
un mesaj în legătură cu ultimele 
evenimente din regiune și cu efortu
rile pe care le depune, în calitate de 
premier al țării care deține președin
ția mișcării de nealiniere, in legă
tură cu această situație, informează 
agenția W.A.F.A. Premierul indian a 
exprimat speranța în unitatea conti
nuă a O.E.P. — unicul reprezentant 
legitim al poporului palestinian.

DAMASC 9 (Agerpres). — Israelieni 
înarmați au pătruns intr-un cartier 
din Al-Khalil (Hebron), deschizind 
focul asupra locuitorilor palestinieni, 
informează agenția W.A.F.A. O per
soană a fost ucisă, iar două — 
rănite. •

în aceeași localitate, Comandamen
tul trupelor israeliene pentru malul 
vestic al Iordanului a dispus demi
terea primarului și a tuturor mem
brilor consiliului municipal. Autori
tățile de ocupație au impus restricții 
de circulație.

Adevărurile Cassandrei
Așa i-a fost soarta : a fost înzestrată de zei (respectiv de dl. 

Apollo) cu harul de a prezice viitorul, dar pe urmă n-a fost destul 
de respectuoasă sau de smerită - și cum acolo sus, în Olimp, zeii 
și superzeii nu iartă sfidările, biata Câssandră a fost dublu osîndită : 
să nu-i creadă nimeni profețiile și să poarte eticheta de cobe eternă, 
de pesimistă viscerală și prooroc-megafon al nenorocirilor.

Deși viața, plină de atîtea fericiri, i-a cam dat, nu o dată, dreptate. 
. ...Intr-o celebră carte, celebra ziaristă Genevieve Tabouis evoca 
) aroganța condescendentă cu care orbii politici ai perioadei ascen

siunii fascismului etichetau pe cei ce prevesteau apropierea dezastru
lui : „eh, niște Cassondre".

...Lepădindu-și tunica elină, Cassandra a apărut mai demult în 
ipostaza unui savant fizician,, cu părul alb și vîlvoi. Cînd el, împreună 
cu alți colaboratori, constructori ai primei arme atomice au spus că 
ea va provoca nu numai victimele din perimetrul morții, ci va ucide și 
încrederea internațională, va deschide poarta întrecerii spre apo
calips, răspunsul a venit prompt, peremptoriu : „eh, alte Cassandre !“ 

...Zilele acestea a avut loc, mai exect a trecut stingheră și neob
servată, furișîndu-se pe la colțuri, o aniversare, învăluită in ceață și 
infășurată în pîslă cenușie - să nu se vadă, să nu se audă.

Adică s-au impiinit 15 ani de la nașterea Tratatului de neprolife- 
rare a armelor atomice. O naștere aproape fără dureri, dar cu mult 
fast: a, fost parafat cu funde și panglicuțe roz și bleu, iar nașii au 
dat sfoară nu în țară ci sfoară internațională că s-a născut „voinicul 
voinicilor", cel care încălecînd pe megatone va pune botniță fiarei 
nucleare și o va transforma în pisicuță, să toarcă în poala bunicii.

E adevărat, au fost și • cîteva voci care au rostit formula magică 
împotriva descîntecelor : „da, dar..." Da, e bine că s-a încheiat, da, 
poate fi un pas in direcția bună, un. început pozitiv, - dar lucrurile tre
buie privite realist, nu aqesta e panaceul,, nu în acest mod va fi alun
gată teribila primejdie. S-au prezentat fapte și argumentări - și s-a 
răspuns cu vorbe și etichetări : „alte Cassandre".

...Formidabil : „o sumă de neconceput". Așa aprecia presa anului 
1968, anul încheierii Tratatului, perspectiva ca nivelul cheltuielilor mi
litate să atingă 190 miliarde de dolari. Pentru anul acesta cifra de 
700 miliarde este și ea de neconceput, deoarece se consideră că înar
mările vor costa 800 miliarde.

In anul semnării erau circa. 2 100 rachete intercontinentale ; azi, 
după 15 ani de neproliferare numărul focoaselor nucleare este de peste 
50.000. in plus, astăzi există circa 22-25 de state, care au' capacitatea 
de a-și crea o forță nucleară sau chiar dispun de o asemenea forță - 
deși copiilor, la culcare, li se poate spune basmul despre „ciudățeniile 
meteorologice" (nu experimentările nucleare) înregistrate în ultimii ani...

Incit, se poate afirma, clar și categoric: da, să nu prolifereze - cel 
mult să se înmulțească. Ori, invers.

Preocupată, Cassandra iși urmează ursita. Oameni clarvăzători, oa
meni îngrijorați, oameni alarmați participă la mitinguri, la manifes
tații, poartă pancarde și afișe, stau de pază la baze militare, caută să 
deschidă ochii tuturor, să-i facă să înțeleagă adevărul despre rachetele 
cu rază medie de deplasare dar cu rază foarte lungă de consecințe 
nefaste.

Spre supărarea unor zei și superzei : „Pacifiștii ?! Niște Cassandre I" 
Deși există și un aspect îmbucurător : faptul că, în ultimul timp, 

Cassandrele au început, în întreaga lume, să prolifereze intens.
N. CORBU
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