
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

50 BANI6 PAGINIDuminică 31 iulie 1983Anul UI Nr. 12 733 EXTINSE PE MAI MULT DE JUMĂTATE

faptele noastre
consacrate

utilaje pentru

CLUJ-NAPOCATIMIȘMUREȘ

fizică

18 687 mc agregate

la întreprinderea „Grivița roșie 
pe primul semestru 

programul energetic
I in întrecerea socialistă 

nou lot de

In aceste zile premergătoare lui 23 August, 
situată pe locul

un

din Capitală
al anului - se lucrează la 

nuclear național
l oto : E. Dichiseanu

înfloririi patriei

Hărnicia noastră,

/

Sfîrșit de iulie, început de august. încheiem 
astăzi șapte luni din cel de-al treilea an al 
cincinalului. Intrăm, începînd de mîine, în luna 
august — lună cu rezonanțe adinei în conștiința 

întregului popor, lună în care vom sărbători împli
nirea a 39 de ani de la strălucita victorie a revoluției 
de eliberare națională și socială, antifascistă și antiim- 
perialistă — eveniment care a deschis calea unor 
profunde și fundamentale transformări social-economice 
în patria noastră, a marilor cuceriri revoluționare care 
au schimbat din temelii înfățișarea țării.

A intrat în tradiție ca ziua de 23 August — marea 
noastră sărbătoare națională — să fie întîmpinată de 
întreaga națiune intr-un climat de puternică eferves
cență politică și entuziastă muncă creatoare. în fabrici 
și uzine, pe șantiere și ogoare, în instituții, oamenii 
muncii — români, maghiari, germani și de alte națio
nalități^ — strîns uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mun
cesc cu dăruire, pasiune și înaltă răspundere pentru 
îndeplinirea cu succes a planului și angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă pe acest an hotărîtor 
al cincinalului. Este răspunsul lor patriotic la îndemnul 
însuflețitor al secretarului general, al partidului de a 
se face totul pentru fructificarea cu eficiență maximă 
a puternicului potențial tehnic de care dispune în 
prezent economia națională, pentru amplificarea 
eforturilor întregii națiuni în vederea ridicării patriei 
noastre pe noi și tot mai înalte culmi ale progresului 
și civilizației.

Ne-am convins în anii socialismului că tot ceea ce 
s-a realizat in România socialistă este rodul muncii 
întregului popor. Nimic nu ne-a picat din cer. Dacă 
astăzi putem spune cu mîndrie că industria românească 
produce de peste 50 de ori mai mult decît în anul 
1938, că circa 70 la sută din populația țării locuiește 
în prezent în locuințe noi, că produsul social și venitul 
național au crescut de peste 15 ori față de 1950 — 
putem afirma pentru că toate aceste mărețe realizări, 
absolut toate, se datoresc muncii harnice, eroice a 
întregului popor, desfășurate sub conducerea fermă și 
înțeleaptă a Partidului Comunist Român. Iar bogatul 
buchet de succese în producție pe care întregul nostru 
popor se pregătește să-1 prezinte anul acesta la marea 
sărbătoare de la 23 August oglindește cu puterea de 
convingere a faptelor hotărîrea cu care acționează 
oamenii muncii pentru înfăptuirea neabătută a obiec
tivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru realizarea unei calități 
noi, superioare în întreaga activitate economico- 
socială.

Am putea enumera In rîndurile de față nenumărate 
fapte semnificative desprinse din cronica întrecerii 
socialiste din acest an. După cum se cunoaște, pro
ducția industrială a crescut în primul semestru cu 
aproape 5 la sută față de aceeași perioadă a anului 
trecut, realizîndu-se suplimentar față 
ducție in valoare de peste 6 miliarde 
stăruitor pentru amplificarea acestui 
sute de unități economice, numeroase 
țat în aceste zile îndeplinirea înainte de termen a 
planului pe 7 luni. Totodată, se cuvin relevate progre
sele înregistrate în domeniul gospodăririi resurselor 
materiale și financiare, al creșterii eficienței econo
mice ; multe întreprinderi au înscris la acest capitol 
însemnate economii de materii prime, combustibili și 
energie electrică, sporuri substanțiale de productivi
tate, producție netă și beneficii.

de plan o pro- 
lei. Acționînd 

succes, sute și 
județe au anun-

(Continuare în pag. a V-a)

DIN SUPRAFAȚA ARABILĂ A TĂRII I
Constituirea, sub directa conducere a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
a Comandamentului Național pentru înfăptuirea Pro
gramului național de asigurare a unor producții agri
cole sigure și stabile prin creșterea potențialului pro
ductiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire 
în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii supra
fețe a țării, realizarea irigațiilor pe 55—60 la sută din 
suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și comba
terea eroziunii solului, a marcat in fapt trecerea la 
realizarea obiectivelor cuprinse în acest vast program, 
care are un rol determinant pentru dezvoltarea puter
nică a agriculturii, pentru progresul întregiii economiî 
naționale.

Consacram pagina a lll-a a ziarului unor probleme 
legate de înfăptuirea celui mai grandios dintre obiecti
vele prevăzute în acest program - și anume, extinderea 
amenajărilor pentru irigații, care la sfîrșitul anului 1989 
vor însuma 5,5 milioane hectare, ceea ce înseamnă 
practic amenajarea întregului potențial irigabil al ță
rii. Realizarea acestui obiectiv de mare complexitate, 
împreună și cu celelalte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare și măsurile agropedoameliorative preconizate, va 
asigura obținerea de producții agricole mari și sigure, 
indiferent de factorii climatici.

Evident, trecerea la extinderea 
jărilor pentru irigații are loc pe 
importante în acest domeniu. In 
trecut de la Congresul al 'IX-lea 
fețele irigate au crescut de la 230 000 hectare în anul 
1965 la 2 380 000 hectare în anul 1982. Acum, prin 
programul național, elaborat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și adoptat de recenta plenară a

puternică a amena- 
fondul unor realizări 
cei 18 ani care au 
al partidului, supra-

C.C. al P.C.R. și de Marea Adunare Națională, au 
fost stabilite în domeniul extinderii amenajărilor pen
tru irigații sarcini de o amploare fără precedent. Prac
tic, în șapte ani vor trebui să se execute lucrări 
de amenajări pe mai mult de trei milioane hectare.

Corespunzător prevederilor cuprinse în program, în 
prima etapă — eșalonată pînă la sfîrșitul anului 1985- 
suprafața amenajată pentru irigații trebuie să ajungă 
la 4 milioane hectare. Totodată, în această etapă se 
vor face modernizări și completări în sistemele exis
tente pe 184 000 hectare. Prioritate se va acorda în 
această perioadă amenajării zonelor afectate cel mai 
puternic de lipsa precipitațiilor din timpul verii. In 
acest sens se prevede ca, pînă la finele anului 1985, 
în județele Constanța, Tulcea, Brăila și Sectorul agri
col Ilfov întreaga suprafață să fie amenajată pentru 
irigații. Ample lucrări de amenajare se vor efectua 
și în alte județe ale țării.

Este deci mult de lucru. Și realizarea unui volum 
atît de mare de lucrări pentru extinderea irigațiilor 
va necesita din partea societății noastre un impor
tant efort material și financiar. Dar mai presus de 
orice, un mare efort uman. Nu numai din partea ță
rănimii, a locuitorilor de la sate, ci, deopotrivă, din 
partea clasei muncitoare, a specialiștilor, a oameni
lor de știință, a tineretului. Efortul va trebui să fie 
național, aceasta fiind o garanție, o condiție de bază 
pentru realizarea punct cu punct, etapă cu etapă, a 
prevederilor din program. Faptul că sarcinile prevă
zute pe acest an fac parte integrantă din obiectivul 
stabilit pentru prima etapă, se poate spune , că ac
țiunea celor 4 milioane de hfectare irigate pînă în anul 
1985 este de acum in plină desfășurare.

IN PAGINA A III-A : publicăm articole referitoare Ia stadiul realizării 
obiectivelor prevăzute pe 1983, sarcinile ce revin specialiștilor din proiectare și desfă 
șurarea lucrărilor pe șantiere de irigații din județul Giurgiu.

Producție 
peste plan

Puternic angajați în am
pla întrecere socialistă ■ ce 
se desfășoară în întîmpi- 
narea zilei de 23 August, 
oamenii muncii din indus
tria județului Mureș au ob
ținut importante succese. în 
muncă. Ei au realizat, de la 
începutul anului și pină 
acum, peste sarcinile de 
plan, 2 543 tone carbid, pro
duse ale industriei electro
tehnice în valoare de 2,2 mili
oane lei, 236 tone utilaje teh
nologice pentru chimie, pre
lucrarea țițeiului, celulozei și 
hîrtiei, 
minerale de carieră sortate. 
Unitățile cu cele mai ’bune 
rezultate în realizarea aces
tor sporuri de producție sînt 
Combinatul chimic din Tîrnă- 
veni, întreprinderile „Elec- 
tromureș" și „Prodcomplex" 
din Tg. Mureș, precum și în
treprinderea de produse ce
ramice Sighișoara. (Gh. Giur
giu, corespondentul „Scîn
teii").
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EFICIENȚA
Livrări suplimentare 

la export
Colectivele de oameni ai 

muncii din unitățile econo
mice timișene cu activitate 
de export au reușit să livre
ze partenerilor externi în 
primul semestru din acest 
an produse a căror valoare 
este cu peste 424 milioane lei 
mai mare decît realizările 
din perioada .corespunzătoa
re-a anului trecut. Măsurile 
luate în vederea diversifică
rii gamei de fabricație, ridi
cării nivelului tehnic și cali
tativ al produselor și redu
cerii greutății lor specifice 
au contribuit ca u-n număr 
de 31 întreprinderi să-și de
pășească sarcinile la export 
și să livreze suplimentar 
importante cantități de mo
toare electrice, memorii pen
tru calculatoare electronice, 
aparate de.măsură și control 
electrotehnice, articole texti
le și alte produse în valoare 
de 189 milioane lei. (Cezar 
Ioana, corespondentul „Scîn
teii").

O nouă capacitate 
de producție

La numai o lună după 
turnarea primei șarje de oțel 
la cuptorul de 50 tone, in 
cinstea zilei de 23 Augușt, 
pe platforma Combinatului 
de utilaj greu din Cluj-Na- 
poca a avut loc o nouă pre
mieră industrială: a fost pusă 
în funcțiune presa de 2 500 
tone/forță, care face parte 
din liniă de forjare'liberă cu 
o capacitate anuală de 10 000 
tone piese grele forjate și 
tratate termic. Acest agregat 
complex a fost realizat la în
treprinderea de mașini grele 
București, după documenta
ția Institutului de cercetări 
și proiectări sectoare calde 
din Capitală.

Pentru a scurta termenele 
de finalizare a întregii lu
crări, o parte din elementele 
de acționare ale presei au 
fost executate în combinatul 
clujean. (Costel Ștefănescu, 
corespondentul „Scînteii").

PARTIDULUI
căci tu, lumini in suflet ne torni și-n 

braț oțelul 
voinței de-mplinire a unui țel 

suprem.

Pe cea mai 'naltă culme ne-ndemni 
să fim antena 

acestui ev al păcii pe care-l 
zămislești.

Ni-i școală, șantierul. Ni-i șantierul 
scena 

elanurilor noastre fierbinți, 
muncitorești.

Noi mînuim unelte, știm să-nălțăm 
drapelul 

iar dacă e nevoie chiar arma s-o 
purtăm

A ta e biruința I Al tău e viitorul I 
in fiecare clipă, cu fapte de eroi, 
noi îți urmăm chemarea căci ne 

insuflă zborul 
Viteazul președinte al țării noastre 

noi.

VICTOR TULBURE

■1

\ 
\ 
\

J

Invitație in parcul Herăstrău - pre
ferat loc de recreare pentru bucu- 

reșteni în aceste zile toride

în pagina a IV-a

COLOCVIILE
„SCÎNTEII

Noile construcții de locuințe de pe șoseaua Pantelimon impresionează prin 
frumusețea lor arhitectonică

| ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

EDIFICĂRI MATERIALE SI 
SEMNUL ÎNALTEISUB

Aștept o legătură telefo
nică în incinta oficiului din 
Domneștii de Argeș. Nu sîn- 
tem, la această oră tîrzie, 
decît doi solicitanți: eu și o 
femeie foarte bătrînă, spri- 
jinindu-și trupul curb in
tr-un toiag lustruit. Stăm 
cufundați în tăcere. Dar, 
deodată, mă întreabă fără 
introducere și cu un glas 
neașteptat de energic : „Ce 
ești dumneata ?“ „Ce să 
fiu ? — zic, cam. încurcat 
— un om ca toți oamenii". 
„Nu ești un domn ?“ — in
sistă bătrîna, vag insidios, 
îmi exprim îndoiala că aș 
fi astfel. „Bine — zice — 
căci : a fi domn e-o întîm- 
plare, a fi om e lucru 
mare". Mă surprinde zica
la, pe care n-o cunoșteam. 
„Dar ce înseamnă a fi 
om ?“ — întreb și eu, dacă 
tot am intrat în vorbă. „Să 
trăiești frumos" — îmi răs
punde, cu hotărîre.

Realizez, din nou, că as
pirația spre calitate, care 
e o componentă spirituală 
a actualității românești, are 
o dominantă estetică, ve-

nind din credința ancestrală 
că omenia e în relație 
inexorabilă cu frumusețea 
sufletească. Deosebim a- 
ceastă dominantă în tot ce 
se întreprinde, căci și des
pre presa de 12 000 de tone, 
înfăptuire majoră a munci
torilor și tehnicienilor de 
la întreprinderea de ma
șini grele București, mi se 
spune că s-a căutat să fie 
perfect funcțională, dar, fi
rește, și „aspectuoasă" ; și 
despre complicatul robot 
industrial timișorean mi se 
explică precum că s-a ur
mărit să aibă „o structură 
armonioasă" ; și avionului 
„Rombac" i s-a studiat in
teriorul în așa fel îneît „să 
impună prin eleganță" ; și 
sistematizarea orașului Ur- 
ziceni cată a urma „o linie 
urbanistică atrăgătoare" — 
după cum ne încredințează 
destoinica primăriță Iulia- 
na Tănase, cea care a 
umplut localitatea de tran
dafiri.

N-aș spune că frumosul 
e omniprezent și că gustul 
care prezidează obiectele 
concepute de designeri sau

— obiectiv fundamental 
al creației științifice

I) -J

Valorificarea operativă a rezultatelor cercetării în producție constituie 
una dintre sarcinile fundamentale ale oamenilor muncii din domeniul 
creației științifice și tehnologice, ale progresului economic general, subli
niată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie. în legătură cu acest subiect, zia
rul nostru a publicat (vezi „Scinteia" din 21 și 24 iunie a.c.) opinii ale 
unor cadre de conducere din unități de cercetare. Prezentăm astăzi un 
punct de vedere al directorului 
construcții de mașini.

' - i-
Principiul angajării plenare a cer

cetării științifice în problematica 
majoră a economiei și al prelungirii 
răspunderii cercetării dincolo de gra
nițele laboratorului, pînă la valori
ficarea industrială a creației tehno
logice, a constituit unul din factorii 
strategici de bază ai politicii de dez
voltare 
ultimii 
nostru, 
ducerea 
rășului 
Ceaușescu. 
celași principiu 
s-a reflectat în 
dezbaterile re
centei plenare a 
Consiliului 
nai pentru 
nind de la 
troductivă 
doctor inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele C.N.Ș.T., în care se sublinia 
necesitatea concentrării forțelor de 
cercetare și inginerie tehnologică pe 
tot parcursul ciclului cercetare-pro- 
ducție, în special in sfera aplicării, 
unde se recoltează rezultatele. Cu- 
vintarea de încheiere a secretarului 
general al partidului a evidențiat 
încă o dată caracterul economic al 
motivației in cercetare : „Cercetarea 
nu trebuie să-și propună numai de a 
realiza un produs sau altul, o mașină 
sau alta, 
și să știe 
producție, 
dere".

Pornind
în cercetarea tehnologică nu numai 
o competiție de performanță, ci în 
primul rînd o competiție economică, 
devine tot mai evidentă necesitatea 
participării directe a oamenilor 
muncii din cercetare la tot procesul 
de promovare a noului în producție.

general al Institutului central pentru

economică 
optsprezece 
sub con- 

tova- 
Nicolae 

A-

desfășurată în 
ani de partidul

Ing. Ion CRIȘAN
director general al Institutului central 

pentru construcții de mașini

Națio-
Știință 
documentata expunere in- 
a tovarășei academician

și Tehnologie, por-

ea trebuie să urmărească 
și care vor fi efectele în 
din toate punctele de ve-
de la cerința de a vedea

• reportaje • însemnări •

SPIRITUALE
CALITĂȚI

de creatorii de modele e 
totdeauna excelent. Nici că 
etalonul estetic a cucerit 
prioritate. E deajuns să pri
vești unele vitrine ale ma
gazinelor bucureștene de 
confecții, mobilierul, greoi 
încă, pus în circulație de 
anumite fabrici, pereții mo-

de Valentin SILVESTRU

horiți și fumegoși al unor 
hale industriale, aspectul 
tern al unor săli de aștep
tare din gări și autogări ca 
să înțelegi că și urîtul dăi
nuie. Și e tenace. Aspirația 
spre calitate — implicind 
atractivitatea produsului, 
forma sa adecvată și agrea
bilă, sau integrarea clădi
rilor intr-un peisaj capti
vant, ori laconismul distins 
al stației de metro, sau pi
torescul grădiniței pentru 
copii — e însă din ce în ce 
mai pregnantă.

La mai toate lntîlnirile 
pentru contractări, 
producătorii

dintre
de bunuri de

larg consum și reprezen
tanții comerțului, se de
clanșează o luptă surdă — 
uneori izbucnind însă și fă
țiș — intre cel ce pledează 
pentru modernitate și cei 
ce se îndărătnicesc in men
ținerea modelelor știute cu 
invocarea „cerințelor pie
ței". Adică a cerințelor de 
ieri. Vizitînd fabrica de 
porțelan „Iris" din Cluj- 
Napoca și Institutul de cer
cetări pentru industria de 
porțelan și faianță am ră
mas mai multă vreme in 
mica, dar fascinanta sală de 
expoziție, admirînd îndeo
sebi ceea ce vădea curaj al 
coloritului și desenului, 
originalitate a structurii. Mi 
s-au arătat, printre altele, 
vase decorative cu o înfă
țișare plastică neobișnuită, 
concepute ca atare de... 

. calculator, într-o interesan
tă combinație de linii și 
nuanțe. Cum mai tot ceea 
ce producem intră inerent 
într-o competiție universa
lă, societatea noastră în
săși aspirînd la a-și dovedi 
superioritatea, sub toate 
raporturile, față de organi-

zările sociale preexistente, 
e normal ca imboldul spre 
o nouă calitate a muncii și 
a vieții să fie resimțit pe 
toate palierele creativității 
sociale.

Observatorul atent al 
evoluției orașelor (dar și 
a multor sate) 
zează că, după o 
rioadă relativ îndelungată 
de acumulare a dotărilor 
elementare, absolut nece
sare, apare acum — în une
le locuri mai evident, în 
altele deocamdată în fază 
incipientă — o tendință 
urbanistică nouă. Ea se ex
primă în efortul de a ar
moniza noile cartiere și clă
diri cu cele vechi, de a con
serva elemente specifice și 
de a specificiza cele ce se 
adaugă, chiar de a perso
naliza structurile indus
triale, care în genere și 
mai pretutindeni au un 
coeficient ridicat de imper
sonalitate obligată. Tovară
șul Drim-secretar al jude
țului Arad, Pavel Aron,

sesi- 
pe-

(Continuare in pag. a II-a)

Și dacă este ușor de Înțeles faptul 
că procesul de învățare a noului în 
producție nu se poate desfășura fără 
contribuția celor care l-au conceput, 
nu trebuie neglijată utilitatea reac
ției inverse pe care realitatea com
plexă a producției o exercită asupra 
activității de cercetare. Experiența 
confirmă zilnic că alături de pro
cesul de învățare destinat produc

ției se desfășoa
ră un proces de 
învățare paralel, 
la nivelul cerce
tătorilor și pro- 
iectanților. Zilnic 
se dovedește fap
tul că cunoaște
rea profundă a 

realității de la locul de muncă, a 
sistemului tehnologic în ansamblu 
constituie un adevărat „ser fiziolo
gic" al creației tehnologice, fără de 
care inovația rămîne de cele mai 
multe ori sterilă.

Multiplele laturi ale aplicării prac
tice a acestei cerințe au implicat și 
vor implica în continuare adaptarea 
modalităților de organizare a muncii 
în unitățile de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică, în raport 
cu programele în care unitatea este 
angrenată și cu necesitatea folosirii 
cu randament maxim a potențialului 
uman și material disponibil. Așa, de 
exemplu, în institutul pe care îl con
duc s-a pus accentul pe abordarea 
integrată a întregului ciclu cerce- 
tare-proiectare-aplicare industrială, 
de așa natură îneît — pe cit posi
bil — institutul să răspundă de rea
lizarea tuturor fazelor, cu apeluri 
minimale la colaborări din exterior. 
Aceasta a implicat, în primul rînd, 
dezvoltarea puternică a capacității 
de microproducție industrială, astfel 
incit să putem executa cu forțe pro
prii nu numai modele și prototipuri, 
ci și linii pilot sau utilaje și sisteme 
de utilaje pentru aplicarea indus
trială a noilor tehnologii. Experiența 
a demonstrat că în acest fel obținem 
scurtări apreciabile ale ciclurilor de 
cercetare-aplicare, reducind Ia mi
nimum și riscurile care apar la apli
carea noului in producție.

Bazîndu-ne pe aceste rezultate, în 
ultimul timp am căutat să mergem 
mai departe pe linia integrării ciclu
lui cercetare-inginerie-producție, am- 
plasînd alături, pentru un anumit do
meniu, laboratorul de cercetare,’ ate
lierul de proiectare, urmat de un 
compartiment de aplicații care este, 
totodată, atit laborator de experi
mentări industriale, cit și atelier de 
producție. Această, dublă funcțiune 
de laborator și atelier s-a dovedit 
perfect valabilă, contribuind atît la 
mai buna finalizare a lucrărilor, cit 
și la accelerarea ritmului de intro
ducere a noului în soluțiile apli
cate.

(Continuare in pag. a IV-a)

GALAȚI

Remorchere maritime 
de mare putere

La Șantierul naval din Galați a 
fost lansat cel de-al patrulea re
morcher maritim de 4 800 CP, ul
timul din această serie a celor mai 
puternice remorchere executate în 
țară. Vasul, al 7-lea lansat aici în 
acest an, este proiectat la ICEPRONAV 
și dotat cu instalații de fabricație 
românească. Propulsia este asigura
tă de două motoare de 2 400 CP fie
care, realizate la Reșița. (Dan 
Plăeșu, corespondentul „Scînteii").
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Comunele din preajma Capitalei pot și trebuie 
să contribuie substanțial la aprovizionarea orașului

I La școala 1
| frumosului

COOPERATIVA SĂTEASCĂ
-nu numai achizitor de mărfuri, ci și organizator al producției

I

1
I
1
I

Unul din cele 25 de cercuri de 
creație de la Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Baia Mare 
ii reunește pe cei pasionați de 
ceramică. Sub atenta îndrumare 
a profesoarei Edita Lugoși, ea 
însăși o pasionată plasticiană, 
pionierii făuresc din lut șiraguri 
de frumuseți. Din mâinile lor 
ș-au întruchipat, cele mai îndră
gite personaje din basme și po
vești, vaze; mărgele^ farfurii, 
plăcute decorative. O creație co
lectivă a cercului de ceramiști 
de aici — joc de șah cu figurine 
ingenios lucrate — a ocupat pri
mul loc la un concurs pe țară.

Trei voinici

I
I
I

Pasionat fotograf amator, Mir
cea Păun, președintele cooperati
vei de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor din comuna 
Uivar, județul Timiș, a surprinș 
pe peliculă acești trei viței la 
puțin timp după ce au văzut lu
mina zilei. Evenimentul s-a pe
trecut la C.A.P. Otelec. Joiana 
face parte din lotul de animale 
îngrijit de cooperatoarea Vale
ria Urza, prezentă și ea in foto
grafie.

La solicitarea noastră, președin
tele UJECOOP al Sectorului agricol 
Ilfov, Nicolăe Tarău, ne informează 
despre situația contractărilor și achi
zițiilor in comuna Popești-Leordeni : 
„în general stau bine" — apoi schim
bă ei însuși subiectul : „dar credeam 
că ați venit pentru scrisoarea aceea, 
Nu șe confirmă". Care scrisoare ? ! ? 
(Mimăm surprinderea ; Tri realitate 
exact” scrisoarea ne sugerase vizita)'.

Cititoarea Maria Chioșa ne-a sesi
zat cu ihsiStehță că lă magazinele co
operativei din Popești-Leordeni des
facerea ■ produselor mal importante 
este condiționată de. predarea de ouă. 
Scrisoarea a fost trimisă instituției 
conduse de tovarășul Tarău spre ve
rificare. UJECOOP a răspuns Măriei 
Chioșa așa cum pe-a” răspuns și 
nouă : că aspectele sesizate „nu se 
confirmă".

în subtextul acestei controverse se 
putea insă întrevede o optică' ero
nată, o înțelegere confuză, de către 
o parte sau de către cealaltă, a 
scopului și, implicit, a metodelor co= 
merțplui dintre sat și oraș.

De la început, un lucru de bază 
trebuie subliniat foarte limpede și cu 
toată fermitatea : ar fi de necon
ceput că schimbul de mărfuri din
tre oraș și sat să se desfășoare in
tr-un singur sens. Așa cum indus
tria asigură populația din mediul ru
ral cu bunurile industriale trebuin
cioase, tot astfel gospodăriile să
tești sînt datoare, politic, moral, le
gal, să aprovizioneze orașele, centre- 
Ie industriale, cu bunuri agroalimep- 
tare. Un rol important revine în a- 
cest sens cooperației de producție, 
achiziții și desfacerea mărfurilor. Ea 
poate practica inclusiv comerțul de 
schimb pe schimb. Dar pentru ca 
schimbul sat-oraș să se desfășoare 
în dublu sens, trebuie, desigur, ca 
gospodăria sătească să ofere pro
duse necesare orașului. De aceea, se 
și cere ca unitățile cooperației să 
albă funcția de organizator al pro
ducției gospodăriilor țărănești. Deci 
sarcina de achiziții nu se rezumă și 
nu poate fi gîndită ca rezumîndu-se 
la inițiativa vînzătorului de la tejghea. 
Trebuie asigurată temeinic și din 
timp producția bunurilor ce urmea
ză a fi achiziționate.

Primul pas este cunoașterea bună, 
permanentă, a situației din teren, a 
potențialului productiv din comune. 
Cum se prezintă la capitolul „valo
rificarea potențialului de producție 
agroalimentară" comuna Popești-

Leordeni, comună din preajma Ca
pitalei, deci cu răspunderi suplimen
tare” față de aprovizionarea orașului?

în nici unul dintre anii 1980, 1981, 
1982 și nici în lunile ce au trecut din 
1983, cooperativa de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor din Po- 
peștj-Leordeni pu și.-a îndeplinit pla-

nul de achiziții la ouă. Am vrut să 
vedem de ce ? Nu sînt posibilități ?

Iată, sub formă de tabel, situația 
din cpmuna Popești-Leordeni. la pă
sări și ouă, în ultimii ani. Precizăm 
că producția de ouă a fost calculată 
considerînd media, realistă, de 180 
ouă obținute de la o pasăre într-un an.

Anul
Numărul păsări

lor ouătoare 
(conform recen- 

sămîntului)

Producția apro
ximativă de ouă 

(mii bucăți)

Achizițiile de ouă 
(mii bucăți)

plan reali
zări

1980 3 358 604 440 65 400 24 000
1981 8 055 1 449 900 52 400 29 100
1982 10 245 1 844 100 680 000 193 200

Este clar, dintr-o privire, că pre
vederile planului de achiziții (intre 
3 și 30 la sută din „potențial") n-au 
fost deloc exagerate și că îndepli
nirea lor ar fi trebuit să decurgă 
fără poticniri. Dar deși minim, pla
nul — așa cum rezultă din tabel — 
n-a fost onorat.’

Desigur, sînt oameni care înțeleg 
perfect că trebuie să se achite ire
proșabil de sarcinile de plan ale în
treprinderilor in care lucrează și, 
concomitent, în calitate de gospodari, 
să producă tot ceea ce le este ne
cesar pentru casă, ba să mai și con
tracteze cu statul.

Iată-ne în curtea de la nr. 3, pa 
str, Minștei. Este amenajată exem
plar. Jumătate este acoperită cu 
construcții dotate cu tot confortul. 
Anexele pentru animale sînt construi
te din zid și suprapuse : jos pentru 
porci (la data " vizitei noastre 
aveau 5 scroafe . mari, 9 purcei, 
un porc) și păsări (30 de găini, peste 
o sută de pui, 12 curci cu pui) ; 
deasupra acestora sînt cuștile iepuri
lor (9 iepuroaice, 42 iepuri, 74 pu
iet), iar și mai sus, la ultimul ni
vel, hălăduiesc 20 perechi de porum
bei ; în magazia pentru lemne li s-a 
făcut loc și la două oi și un berbec. 
Cealaltă jumătate a curții este plan
tată cu tomate (printre șirurile lor 
se ițesc altele, de sfeclă furajeră), o 
brazdă de pătrunjel, mărar, ceapă. 
Iar toate acestea ocupă o suprafață 
de numai 300 mp ! Nu o palmă, nici 
măcar un deget de pămînt n-a ră
mas nefolosit (iarba pentru iepuri 
era pusă la uscat pe... acoperișul ca
sei). Totul strălucește de curățenie 1 
Soții Mincu au servicii în București. 
Fiul și nora lor au serviciile în 
comună. Fiecare membru al fami-

liei se ocupă de cite un sector, 
nimeni nu stă degeaba. în fiecare 
an, în gospodăria lor se taie 3 porci, 
zeci de păsări, iepuri...

— Ce dați de mîncare la atîtea... 
suflete de animale și de păsări ?

— Pentru porcii pe care-i contrac
tăm (în 1983 am livrat deja doi) pri
mim porumb de la stat. Bunica lu
crează la C.A.P., în calitatea asta 
are lot în folosință, pe care-1 mun
cim toți cinci.

Ne-am deplasat șl la autoarea se
sizării. Bătătura — 250 mp — este 
bine lucrată și plantată cu legume. 
Mai e și un purcel. „Crește mal mult 
cu pîine muiată", zice. Așa este ; în 
troacă văd bucăți de pîine albă mu
iată în apă. Alături, după o plasă- 
metalică, patru găini și un cocoș ciu
gulesc tot... pîine albă. îmi reprim 
pe moment indignarea față de aceas
tă încălcare a legii și o întreb :

— De ce nu creșteți mai multe pă
sări ? Loc ar mai fi...

— N-avem ce le da să mănînce.
— Văd că mănîncă... franzelă I
— Le cumpără soțul, de la oraș.
Primarul loan Marin s-a apucat 

să-i explice cit de neomenesc este 
ca în acest an — mai ales, 
în acest an, în care, că nicicînd altă
dată, grîul a fost stropit cu mul
tă sudoare — să se dea plinea la 
animale. Adăugăm că e nu numai 
„neomenesc", ci și nelegal. Există in
terdicția legală clară, prevăzută cu 
sancțiuni, pentru cumpărarea piinii 
spre a fi dată drept hrană anima
lelor. Tot primarul a întrebat-o : De 
ce nu le dai porumb ? „Pentru că 
n-am", a răspuns femeia. „Te aștept 
mîine dimineață, mergem la C.A.P. 
și-ți dăm un hectar de pămînt, în 
acord global. Așa vei avea și grăun

țe..." „Vai, dar sînt bolnavă, acolo 
trebuie muncit". „Muncește soțul". 
„Păi, o să vrea ?!“...

Doritorii de mărfuri de la coope
rativă — neavind ouă în propria lor 
curte — s-au apucat să le cumpere. 
De unde ? De la consătenii lor care 
aveau, ori, cel mai adesea, de la... 
alimentara magazinului Big-Berceni, 
căci Bucureștiul e la doi pași. Ouăle 
cumpărate din Capitală ajungeau — 
și mai ajung, încă ! — la Popești- 
Leordeni, unde sînt „achiziționate", 
pentru ca apoi să fie trimise, prin 
intermediul cooperativei, din nou în 
Capitală.

Dar de ce se ajunge la această 
situație ?

Pentru că îndeplinirea programu
lui de autoaprovizionare este lăsată 
să se producă de la sine. Chioșa Ma
ria este un exemplu tipic. Nu crește 
mai multe păsări pentru că — zice — 
n-are cu ce să le hrănească. Dar nici 
la C.A.P. nu vrea să muncească. 
Este firesc ? Bineînțeles că nu, Si 
alți cetățeni din Popești-Leordeni se 
înscriu cu un aport la fel de scăzut la 
îndeplinirea programului de auto
aprovizionare. (în comună revin, in 
medie, numai 4 păsări la o gospodă
rie, respectiv numai 3 păsări ouă- 
toare).

înfățișăm aceste aspecte întru- 
cit se mai intilnesc in satele 
noastre asemenea oameni, țărani 
doar cu numele, care vor să primeas
că toate mărfurile de-a gata, de la 
prăvălie, inclusiv produsele agroali- 
mentare, dar ei să nu se ostenească 
să ofere ceva, gospodăria lor să fie 
sătească numai cu numele, să fie ru
rală numai prin aerul curat și, even
tual, bolta viței de vie.

La fel de nefiresc este ca repre
zentanții cooperației să-și limite
ze eforturile de a stimula șl a or
ganiza producția agroalimentară in 
gospodăria țărănească exclusiv la 
cerințele formulate la tejghea, în ioc 
să intervină cu mult înainte, incă 
la începuturile organizării producției. 
Mai precis spus — faptul negativ este 
că achizitorii se mulțumesc doar să 
ceară, mecanic, „ouă la schimb", în 
loc ca întregul personal al cooperati
vei, în strînsă colaborare cu consiliul 
popular, cu deputății, cu activul de 
partid și al organizațiilor obștești să 
fi intervenit și să fi sprijinit asigu
rarea producției de ouă, să fi discu- 
taț cp țăranii, să fi văzut ce proble
me ridică, într-un cuvînt, să-i ajute 
ca să producă mărfurile necesare.

Mircea BUNEA

Edificări materiale și spirituale
(Urmare din pag. I)

I
I
I

De la simple 

inscripții

I
I
I

I
I
I

Se numește 
for și este desenator principal la 
Grădina botanică din Iași. La 
început a „zugrăvit" tăblițe cu 
inscripțiile : „Nu rupeți florile!", 
„Nu căleați iarba !“.

Apoi a trecut la desenarea pe 
plăcuțele respective a florilor și 
a plantelor ornamentale, pentru 
a atrage și în acest fel atenția 
asupra necesității ocrotirii lor.

Apoi s-a apucat de pictură și 
sculptură, de artă decorativă, 
realizind sute de lucrări.

Corespondentul ziarului nostru 
pentru județul Iași, Manele 
Coreaci, l-a 
la expoziția 
s-o recent, 
„stîncăriile"

Manole 
urprins pe creator 
pe care a deschi- 

în aer liber, pe 
Grădinii botanice.

Punct de atracție i

ne-a yorbit cu însuflețire 
de amenajarea malului Mu
reșului pe tot segmentul 
său din urbea principală și 
de zonele nou create care, 
Intr-adevăr, impun prin 
volume compacte, profile 
individualizate și pajiști 
smălțate de varii și insolite 
obiecte sculpturale. Am 
fost impresionați de fer
voarea cu care conducăto
rul județului evoca ideile 
tinerești ale unor inovatori 
in materie (și sprijinul ce 
e necesar să Ii se acorde) 
și de amărăciunea cu care 
se referea la spiritele înțe
penite, refractare, sau pur 
și simplu leneșg. La Ora
dea, clădiri vechi de peste 
un secol au căpătat o stră
lucire nouă ; o piațetă pa- 
trulateră seamănă cu o ex
poziție de arhitectură baro
că. O cale centrală, pavată 
cu marmură și împodobită 
cu arbuști, e un loc delec
tabil de promenadă. Cine 
n-a mai văzut Bacăul de 
doi-trei ani va avea un 
șoc vizual. Bulevardul prin
cipal a devenit o arteră lar
gă, de mare capitală. Mul
te clădiri vechi, părăginite. 
din fața și din spatele Pie
ței Halelor, au dispărut*;  se 
naște aici un ansamblu im
punător, cu vaste spații a- 
diacente. O sală de concer
te în formulă poligonală 
solicită in mod deosebit ; e

un lăcaș de cultură de dis
tincție. Tot astfel arată 
noua Casă a armatei din 
Vaslui, situată pe bulevar
dul ce; taie- o,rașul.

Se construiește, în conti
nuare, intens, dar nu la in- 
timplare, nu sub presiunea 
(morală) cantitativistă, ' ci 
intr-o concepție oarecum 
schimbată, care își află ră
dăcina intr-o viziune inte
grală asupra așezării și 
perspectivei ei istorice. Pe 
deplin ilustrative în acest 
sens sînt citeva foste oră
șele ce au devenit, în urma 
reorganizării administrati
ve, capitale de județ. Slo
bozia de azi nu mai are a- 
proape nici o legătură cu 
Slobozia de ieri. O anume 
rectangularitate provenită 
din prima perioadă caută 
a fi acum îndulcită de linii 
ronde, de volute arhitecto
nice și încastrări de clădiri 
cu contur mai modulat. 
Lipsesc, deocamdată, mo
numentele, care dau totdea
una configurație orizontu
rilor urbane. Dar vor veni, 
probabil, și ele. Transfor
marea Focșanilor e revela
torie. Dezvoltări radiale, 
pornind din piețe spectacu
los desenate în cercuri on
dulate, dau o marcă nouă 
vechiului tîrg de pe Milcov. 
Bistrița are un centru ar- 
hitecturat pe motive locale 
excelent valorate, cu aco
perișuri înalte în pante re
pezi. E mai pretutindeni

vizibilă strădania de a în
frumuseța malul riuiui și 
a-1 preschimba în faleză, de 
a organiza parcurile, de a 
particulariza zonele verzi. 
Admirabil finalizată în u- 
nele părți ale Galaților, a- 
ceastă strădanie e identifi
cabilă însă și in remarca
bilul centru al Tecuciului — 
el semănînd cu o alee ver- 
sailleză — la Zalău, Salon- 
ta sau Piatra-Neamț. Crîn- 
gurile și pajiștile din jurul 
întreprinderii de fibre sin
tetice de Ia Săvinești dau 
locului o amprentă peisa
gistică personală într-un 
context de preocupări care 
acaparează azi multe inte
ligențe imaginative.

Rămîn, desigur, în dis
cuție locurile încă cenușii, 
clădirile cu partere incolo
re, scufundate parcă, eli
minările nefondate ale unor 
case vechi durabile ce ar 
putea fi lesne integrate și' 
renovate. E însă solicitantă' 
aspirația spre o nouă cali
tate urbanistică, după cum 
nu poate scăpa ochiului 
sensibil felul cum nume
roase sate prind a se verti- 
caliza și rotunji. Unii de- 
pling îneîntătoarea dezor
dine și risipire de odinioa
ră, fosta cărăruie glodoasă 
și drumul prăfos, gardul 
oblic ascuns de bălării. 
Nostalgia mizeriei n-a fost 
însă fertilă niciodată. Nici 
măcar pentru poezie. Ge
nerațiile ce se nasc în sa

tul cel nou îl vor reformu- 
la, desigur, mereu, după 
gustul lor, dar il vor con
sidera o realitate normală, 
intim asumată.

Dorința de a persona
liza așezarea — ea în
săși definind aspirația 
spre o nouă calitate a vieții 
— se exprimă și în valori
ficarea puternică a resur
selor locale; Ia Macea — 
Arad se intenționează a se 
completa parcul dendrolo- 
gie cu o, grădină zoologică, 
a se capta izvoarele de apă 
geotermaiă, a se introduce 
intr-un circuit funcțional 
un vechi și foarte încăpător 
castel. La Brădet — Argeș 
sanatoriul se înconjoară, 
treptat, de amenajări de tip 
urban, preschimbînd satul 
într-o stațiune modernă. La 
Amara au apărut sere în
tinse, un vast teatru în aer 
liber, un hotel nou, dînd lo
calității o fizionomie apar
te.

De o însemnătate esen
țială în sensul evocat sînt 
valorificarea tradițiilor lo
cale și crearea unor institu
ții culturale inspirate de ce
rințele spiritualității socia
liste. întoarcerea fiilor sa
tului și orașului la baștina 
lor, intr-o- emulație va
loroasă — după o idee 
enunțată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a 
dat rezultate neașteptate. 
S-au constituit cenacluri 
literare și artistice, socie

tăți culturale, au fost re
date folosinței publice a- 
șezăminte durabile ce căpă
taseră prin vremi alte des
tinații, ori fuseseră pur și 
simplu dezafectate, au apă
rut case și colecții memo
riale, muzee, s-au pus plăci 
și inscripții evocatoare, 
s-au întocmit calendare lo
cale ce au îmbogățit cu
noașterea noastră despre 
averea spirituală a patriei 
și s-au adus în atenție, prin 
jubilee, sărbătoriri, cente
nare, simpozioane omagia
le și alte multe manifestări. 
S-au stimulat talente loca
le, s-au scos publicații, au 
proliferat inițiativele de 
anvergură republicană în 
localități care altădată nu 
ar fi putut formula nici un 
fel de pretenție intelectua
lă.

Trebuie să amitim, din 
cînd în cînd, toate acestea, 
chiar și în publicistică in- 
ventarială ; căci cuprinde
rea globală a fenomenelor 
e primul pas spre sinteza 
definitorie ce jalonează 
drumul unei civilizații. Cu 
atit mai mult cu cit anevo- 
ințele particulare, dereglă
rile, eșecurile parțiale, 
chiar opririle momentane 
— asupra cărora nu o dată 
adăstăm critic apăsat și în
delung — nu pot deturna 
cursul ireversibil al acestei 
civilizații noi, socialiste și 
nici schimba optica asupra 
ei.

I

I O noutate de ultimă oră pentru 
vizitatorii Muzeului tehnicii 
populare din Dumbrava Sibiului, 
bine cunoscut prin bogatele sale 
colecții de etnografie și con
strucții țărănești : in sectorul 
meșteșuguri a fost instalată o 
originală gospodărie-atelier de 
olar. Ea a fost adusă din vestitul 
centru ceramic Horezu, județul 
Vilcea. Noua achiziție apropie 
ăe cifra 100 numărul monumen
telor de arhitectură și tehnică 
populară din cadrul muzeului 
din pădurea Dumbrava, care se 
constituie în tot atîtea puncte de 
mare atracție și interes pentru 
orice vizitator.

I
I
)

I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA '
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I

Tirgoviște : Imagine din centrul orașului
Foto 1 Gh. Vințilă

Valoarea nutritivă a legumelor 
și fructelor proaspete

Legumele, zarzavaturile și fructele 
ocupă un loc important în alimen
tație prin multiplele lor calități nu
tritive. Organismul uman are nevoie, 
pentru desfășurarea armonioasă a 
tuturor funcțiilor sale vitale, de un 
echilibru între diferitele categorii de 
alimente din care este alcătuită 
hrana. Despre rolul produselor de 
origine vegetală în păstrarea sănă
tății ne-a vorbit dr. DESPINA CO- 
CORA, șef de lucrări la catedra dă 
igiena alimentației a Institutului me- 
dico-farmaceutic din București :

— în comparație cu celelalte se
zoane, vara putem beneficia într»o 
măsură mai mare de gama foarte 
largă de legume, zarzavaturi și fruc
te. Ele reprezintă avantajul, pentru 
cei care doresc să își mențină suple
țea, că au o valoare calorică redusă, 
deci pot fi consumate în cantități 
normale, fără restricții, avînd in 
schimb o mare bogăție de vitamine, 
săruri minerale, aminoacizi. De ase-; 
menea, pot înlocui consumul mare 
de făinoase sau 
al piinii în exces, 
consum care fa
vorizează obezita
tea.

Prezentarea lor 
atrăgătoare, varie
tatea aspectului și 
coloritul viu, di
versificarea com
binării lor de la o zi la alta ne permit 
să evităm monotonia meniurilor, care 
duce la scăderea poftei de mîncare, 
în special a celor suferinzi, nevoiți 
să respecte o anumită dietă.

— Totuși, prelucrarea lor, chiar și 
numai prin fierbere, reduce valoarea 
nutritivă a legumelor și fructelor 
prin pierderea, în mare parte, a unor 
vitamine și săruri.

— Pentru acest motiv este bine, 
în funcție și de posibilități, să cău
tăm ca in hrana noastră să fie pre
ponderente alimentele sub forma lor 
cit mai naturală, cit mai puțin pre
lucrate. Deci cruditățile (salatele, 
fructele) să fie prezente la fiecare 
masă, firește în cantități moderate, 
fără excese, care aduc după ele tul
burări digestive. într-adevăr, prin 
fierbere se pierd vitaminele și se 
modifică textura celulozică a fibre
lor. De aceea, legumele pe care nu 
le putem consuma decît preparate, 
le vom fierbe, de preferință în oala 
cu presiune sau în apă puțină, pro
cedee prin care este reținut un pro
cent mai mare de săruri și vitamine. 
Tot în acest scop vom spăla legu
mele și zarzavaturile în apă, înainte 
de a le prepara, sub jet, fără a le 
ține mult în apă. Adaosul de ver
deață în momentul cînd este servită 
mîncarea contribuie de asemenea la 
îmbogățirea cu vitamine. Să nu 
uităm că pătrunjelul, mărarul, leuș- 
teanul și alte verdețuri sînt de două 
ori mai bogate în vitamina C decît 
citricele.

— Spuneați mai înainte că salata, 
legumele, fructele nu trebuie ținute 
mult in apă. Nu trebuie însă să pier
dem din vedere la ce ne expunem 
dacă nu le spălăm.

— Vara devin mai frecvente o se
rie de boli, ca toxiinfecțiile alimen
tare, hepatita, febra tifoidă, paratl- 
foidă, dizenteria sau cele cauzate de 
paraziți, cum sînt giardia, ascarizii 
sau limbricii, oxiurii, tricocefalii ș.a., 
paraziți care pătrund în organism 
tocmai prin legumele și fructele care 
nu au fost foarte bine spălate. Sala
ta, de pildă, trebuie spălată foaie cu

OMUL Șl 
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foaie ; fructe ca .piersicile, caisele, 
merele etc. trebuie spălate bucată cu 
bucată, iar fructele de dimensiuni 
mai mici vor fi ținute mult sub jetul 
de apă pentru a îndepărta eventua
lele ouă de paraziți sau substanțele 
cu care au fost stropiți pomii.

— Ce consecințe poate avea o ali
mentație lipsită de fibre celulozice ?

— Prin fierberea legumelor sau 
prelucrarea fructelor se modifică 
textuira celulozică a fibrelor, ceea ce 
duce la sărăcirea alimentelor în fi
bre. Lipsa celulozei explică frecven
ța mare a constipației la persoanele 
care nu consumă crudități, zarzava
turi, fructe. în locul medicamentelor 
la care se apelează în astfel de si
tuații este cu mult mai sănătos să se 
consume fasole verde, mazăre, varză, 
piine neagră (care conține un procent 
mai ridicat de tărîțe bogate și în vi
tamine).

Se cunosc studii care au stabilit, 
pe baza investigațiilor făcute la un 
număr foarte mare de bolnavi, că 

frecvența oance- 
rului de colon — 
și a altor afec
țiuni — este mai 
mare în zonele in 
care se consumă 
puține alimente 
cu fibre sau 
structură celulo
zică. în general, 

organismul nu are nevoie decît de 
20—30 g fibre pe zi, ceea ce se ob
ține firesc printr-o alimentație echi
librată care conține deci și legume, 
fructe, pîine. De, pildă, 100 g de varză 
conțin 2,80 g fibre, de cartofi 2,51 g, 
de mazăre 6 g, de cereale 8 g, de pîine 
neagră 5,11 g, iar tărițele conțin > cea 
mai mare cantitate — 44 g. Piinea de 
secară sau de graham este cea mai 
consistentă din acest punct de ve
dere, iar dintre fructe — merele, care 
au 1,42 g fibre celulozice la suta de 
grame, perele 2,44 g etc, Sint, cred, 
suficiente argumente Care șă ne con
vingă că este cu mult m.ai sănătos 
să oferim copiilor ca desert, și nu 
numai lor, în locul altor dulciuri, 
un fruct bogat în vitamine.

— Multe persoane sînt tentate să 
consume citrice pentru bogăția lor in 
vitamina C ; care din fructele noastre 
rivalizează, din acest punct de ve
dere, cu aitricele ?

— Nu sîntem o țară în care cresc 
citrice, dar avem in schimb legume 
și, mai ales, fructe de pădure cu un 
conținut mult mai bogat de vitami
na C. Măceșele, coacăzele negre, fra
gii, zmeura, murele conțin între 100 
și 200 mg vitamina C la 100 g fruc
te, pe cînd citricele numai 60 mg. 
Deci fructele de pădure aduc de 
2—3 ori mai multă vitamină C decit 
aceeași cantitate de portocale. Din 
cercetările efectuate de colectivul 
nostru in legătură cu conținutul de 
vitamine din fructe a rezultat că 
maximum de vitamină C, de pildă, 
ir) mere — și anume între 5 și 8 mg 
la 100 g în funcție de soi — se află 
în momentul culegerii, pentru ca 
din două în două luni acest conținut 
să scadă. Dacă în septembrie ele sînt 
foarte bogate în vitamină G, în fe- 
bruarie-martie ele pierd pînă la 50 
la sută. Și la alte fructe, prin păs
trare, are loc acest fenomen. Este și 
acesta un argument în favoarea unui 
consum adecvat de fructe proaspete.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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Lașitatea 
braconierilor

Moise Constantin, zis Costică Gîndac, era 
mare vînător și la fel de renumit braconier 
al stejărișurilor din preajma satelor Șoțin- 
ga și Teiș. județul Dîmbovița. Avea și cli
ne, „special". în duminica aceea, duminica 
pe care n-o va uita pînă la moarte, luase 
și cîinele, pentru că mergea la mistreți. 
Ziua se anunța norocoasă. Cu. el mai bra
conau trei inși; doi dintre ei, Iancu Aure- 
liu și Profiroiu Aureliu, cu puști, rămăse
seră „la țiitoare", pîndind trecerea sălbăti
ciunilor pe la un loc mai luminat, iar Gîn
dac, împreună cu alț Profiroiu, Constantin, 
s-au răsfirat/ răscolind ștejărișul. Profiroiu 
C. n-avea armă de yînătoare, venise doar 
c-o toporișcă.
' Potaia se dădea de mama focului. Din- 
tr-o dată, lăștărișu-l mișcă la numai vreo 15 
metri. Moise ochi și trase.

— Auup !
Nici un mistreț nu geme „auuu", chiar 

dacă e împușcat în plin. Braconierul mai 
mult zbură decît alergă pînă la țintă și se 
aruncă asupra ei cu disperare. Geaba i-a 
desfăcut cămașa, geaba i-a sfîșiat maioul. 
Snopul de alice de 9 mm nimerise prea bine 
ca Profiroiu Constantin să mai dea vreun 
semn de viață.

Au venit și ceilalți la fața locului. Primul 
și-a revenit din uluială Iancu Aureliu. Era 
și cel mai copt dintre ei, 48 de ani, dar și 
cel mai chivernisit. Poate că gîndul la nu
meroasele lui oi, la numeroasele blănuri și 
la numeroasele provizii de acasă au și fost 
cele care l-au îndemnat să vorbească :

Băi, oameni buni ! La ce să mergem la 
miliție, să facem toți peueâpsă ? Și așa au 
rămas copiii lui pe drumuri. (’ firoiu Au
reliu trase un suspin cu gîndul la cei trei

țînci ai fratelui său, mortul). La ce să mai 
rămînă și ai noștri pe drumuri...

...Nu le-a trebuit mult să se simtă In loc 
de vinovați, victime. Nu mai judecau după 
lege și conștiință, judecau infierbintați de 
disperarea propriului lor egoism, de băieți 
descurcăreți. Cum s-au înțeles, așa au pro
cedat.

S-au risipit pe la casele lor, disimulînd 
urmele oricărei absențe. Iancu și-a pregătit 
căruța, Moise și-a pregătit lanterna. Ca 
neam apropiat, fratele victimei a umblat pe 
la rubedenii, în primul rind pe la cumnata 
lui, interesîndu-se cu ipocrizie : „Unde e 
Costică ? Nu s-a întors de la porumb 7“ 
Acredita ideea că fratele s-ar fi dus la capul 
locului său cu porumb, să mai sperie mis
treții.

După lăsarea Întunericului, ceilalți, care 
nefiind rude se simțeau „mai tari", au mers 
cu căruța spre locul faptei, au încărcat 
mortul și au pornit cu el la drum, ducîndu-1 
cu adevărat la locul unde nefericitul se- 
mănase porumb. Au înaintat ca pe front, in 
condiții de camuflaj, Moise înainte, lumi- 
nînd drumul cu lanterna, Iancu ținînd ca
lul de căpăsțru. L-au apucat pe fostul lor 
prieten de mîinile și de picioarele țepene și 
l-au culcat acolo, paznic rigid și rece la ca
pătul locului de a cărui recoltă nu avea să 
se mai bucure vreodată. N-au uitat să-i 
pună și toporișca alături. Nici în crîng, nici 
în luncă, nu mai mișca nimic. Or fi privit 
sau n-or fi privit sălbăticiunile ascunse prin 
desiș nemaiîntîlnit ritual, dar în noaptea 
aceea turmele de mistreți n-au răscolit po- 
rumbiștile din partea locului.

L-au răscolit a doua zi, pînă la amiază, 
rudele mortului, tot mai disperate că nu mai 
apare. Mergea cu ei și fratele Aureliu, ca- 
re-și juca de minune rolul; după propria-i 
expresie : „am mers numai așa, în mod 
figurativ, ca să nu divulg fapta noastră".

Blîndă justificare pentru o josnică înlăn
țuire de fapte I A fost ca o alergare in jos, 
cîte două trepte, pe scările decăderii. De
sigur, din punct de vedere al legii — iar

prin lege, și al moralei — o vină a însem
nat și braconarea, o altă vină, și mai mare, 
reprezintă și nesăbuita apăsare pripită pe 
trăgaci; dar dacă s-ar fi întîmplat numai’ 
atit, n-am fi stăruit asupra cazului, consi- 
derîndu-1 rezolvat prin pedeapsa aplicată 
de . justiție. Iată însă că accidentul iese din 
anonimatul întimpiărilor nefericite oarecare, 
amplificat prin dimensiunile lașității, ale 
incapacității celor trei, și mai ales a frate
lui victimei, de a mărturisi greșeala, ale 
predispoziției lor de a face orice „ca să 
iasă bine". în logica celor trei, reuși
ta stratagemei ar fi reprezentat-o arestarea 
și condamnarea altcuiva, a unui nevinovat ! 
Au acceptat și această eventualitate fără să 
clipească. Despre asemenea hibrizi ai lași
tății și lipsei de scrupule poporul spune că 
„sînt în stare să calce pe cadavre". în cazul 
de față aproape că așa s-a Întîmplat.

Inapt pentru 
munca, 

apt pentru beții?
în noaptea in care Dodo Alexandru, fost 

electrician, și-a serbat aniversarea a 2 luni 
și 8 zile de la ziua ieșirii Ia pensie (me
dical) și a 31 de ani, 10 luni și 22 zile de 
la naștere, miliția a avut mult de lucru la 
restaurantul „Primăvara". S-au făcut con
statări, măsurători, consemnări de la orele 
unu pînă la orele patru dimineața. Sărbă
torirea debutase relativ modest, în salonul 
roșu, cu coniac, dar s-a încheiat spre miezul 
nopții după rețeta marilor petreceri din 
filmele mute; în loc de bătaie cu frișcă s-a 
desfășurat o persistentă bătaie cu iaurt, 
fără însă ca scena să aibă vreun pic de haz.

Dodo Alexandru își serba în fiecare seară 
aniversarea nașterii și ieșirea la pensie.

Altminteri nu s-ar explica prezenta lui cu
rentă in localul amintit. Ca mușteriu de 
bază ce era, se aștepta la mai multă con
siderație. Or, tocmai la aniversarea a 31 de 
ani, 10 luni și 22 de zile a suferit un teri
bil afront. Amicul lui personal a fost re
fuzat la dans de prietena contrabasistului. 
Adică ce ? De ce barmanul să danseze cu 
prietena acordeonistului, iar amicul, Cuatu 
Mihail (22 de ani, profesia de bază — mun
citor necalificat), să nu ?! „Ceeee..."

Pe loc lui Dodo i-a sărit muștarul. S-au 
aprins în el coniacul și mitocănia, și mo
tivele medicale ale pensionării. Pe gîtlejul 
congestionat de furie au început să gîlgîie- 
spre masa cu pricina un potop de triviali
tăți, de numai fardul gros al fetelor le mai 
ținea obrazul să nu crape de jenă. înjură
turile, îmbrîncelile, pumnii, prima tăietură 
(c-o unghieră) s-au aprins una de la alta ca 
un fitil Bickford. Orchestra, fetele și bar
manul s-au baricadat pe unde au putut, 
ceilalți consumatori o tuliseră de la prima 
izbucnire, așa că lui Dodo Al. nu i-a ră
mas decit să părăsească localul. Culmea 
ghinionului, în stradă, pe trotuar, erau sti
vuite citeva navete cu iaurt. Nenumărate 
relee atavice s-au conectat la vederea lor. 
Nici amicul de coniac, nici madam Dodo, 
prezentă și ea la ostilități, nu l-au putut 
descuraja pe tînărul pensionar din avîntul 
lui agresiv. Au început borcanele să zboa
re din laba lui Dodo spre vitrine, ca nucile 
de cocos. Prima navetă s-a golit numa-nda- 
tă. Cu brațul încărcat de „muniție" viguro
sul inapt de muncă s-a năpustit înapoi, prin 
vitrina spartă și pe scară în sus spre salon, 
azvîrlind grenadele lactate cu o precizie 
remarcabilă. Au fost folosite astfel 36 de 
borcane, paguba generală ureînd spre 
30 000 de lei. în calculul ei intră Întreaga 
baterie de tobe a jaz-bandistului, făcută 
praf, și mîndria artistică a clădirii — vitra- 
liul „Primăvara", compoziție decorativă de 
Constantin Piliuță.

Timp de 3 ani și șase luni, cît va sta la în
chisoare, Dodo Alexandru nu-și va mai ser
ba, desigur, cele două aniversări. îi va fi 
foarte folositor, pentru că se afla în mod 
cert pe o cale greșită. Nici o boală din 
lume nu se tratează cu coniac, chiar dacă 
pensioara te-ar ține să mergi, seară de sea
ră, la restaurant. în schimb, ergoterapie ciș- 
tigă tot mai mult teren în doctrina medicală 
contemporană. E de dorit ca D. Al. să-și 
păstreze gustul pentru muncă fizică intensă, 
fără alcool și fără surse enigmatice de ve
nituri, și după ieșirea din detenție, perioadă 
in care, spre binele și calmarea lui, va a- 
vea ocazia să deprindă alte moduri, norma
le, de utilizare a energiei lui fizice.

Din caietul 
grefierului

„45 sensibiliza instanța de casare că 
albinele — deși fac parte din regnul 
animal — nu pad sub incidența dispo
zițiilor statornicite in art. 1001, cod 
civil"
(Din intîmpinarea depusă în dosarul nr. 
143/82 al Tribunalului județean Alba).

„Arăt că înainte de incident cu circa 
2 zile, partea vătămată, femeie fiind, a 
trimis vorbă pe băiat că va veni la noi 
să se bată cu soțul meu pentru a ter
mina unul cu celălalt".

(Din declarația unui martor în dosa
rul nr. 1475/82 al Judecătoriei Cîm- 
peni).

„Perlele" din această ediție a rubri
cii au fost culese și ne-au fost comu
nicate de tovarășul judecător Vaier 
Boca de la Tribunalul județean Alba.

Sergiu ANDON
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extinse pe mai mult de jumătate din suprafața arabilă a țării!
„Experiența din acest an demonstrează, cu puterea 

faptelor, că pentru tara noastră irigațiile sînt hotărî- 
toare pentru a avea o recoltă stabilă, în orice condiții, 
pentru a asigura buna aprovizionare a populației și 
satisfacerea necesităților economiei naționale44.

NICOLAE CEAUȘESCU

Acțiunea „4 MILIOANE HECTARE
IRIGATE" este in plină desfășurare

Conform prevederilor din pro
gramul național, in acest an urmea
ză să . fie amenajată pentru irigații 
o suprafață totală de 535 262 hecta
re, din care 330 949 hectare în sis
teme mari și 204 316 hectare în a- 
menajări locale. Este lesne de în
țeles că extinderea suprafețelor iri
gate la 4 milioane hectare, pînă la 
sfirșitul anului 1985, începe cu rea
lizarea integrală a sarcinilor stabi
lite pentru acest- an. Să analizăm 
care este stadiul actual al realiză
rii lucrărilor prevăzute pe acest an 
și ce concluzii se desprind pentru 
activitatea viitoare.

Față de sarcinile cumulate pe 
primele șapte luni din acest an — 
275 365 hectare — pină la 20 iulie 
au fost puse in funcțiune și date 
în exploatare în total 235 522 hec
tare. Rezultă că la data amintită 
bilanțul nu 
tisfăcător, i 
39 843 hectare, din care cea 
mare parte sint localizate în ma
rile sisteme de irigații. Este de re
ținut că în timp ce in nouă siste
me de irigații, dintre care mențio
năm Horia — Liveni — Manoleasa 
(județul Botoșani), Insula Mare a 
Brăilei (județul Brăila), Cimpia 
Covurlui (județul Galați), Dăeni- 
Ostrov-Pecineaga (județul Constan
ța), Trifești-Sculeni (județul Iași), 
Viișoara (județul Teleorman), Buc- 
șani-Cioroiu (județul Olt), au fost 
realitate și chiar depășite sarcinile 
de plan pe primul semestru, în alte 
sisteme, cum sînt Călmățui-Gropeni 
(județul Brăila), Dăeni-Ostrov (ju
dețul Tulcea) și lalomița-Călmățui 
(județul Ialomița), s-au înregistrat 
restanțe.

Sînt demne de consemnat re
zultatele obținute de constructorii 
de pe șantierul de irigații Cimpia 
Covurlui, care, față de sarcinile 
planificate pînă la 20 iulie, au ame
najat și dat în exploatare în avans 
peste 3 800 hectare. Este un exem
plu ce dovedește că, prin buna or
ganizare a muncii, folosirea intensă 
a mijloacelor mecanice și conlu
crarea strînsă între constructori, 
beneficiari și unitățile industriale 
furnizoare de utilaje și materiale, 
la amenajarea noilor sisteme de iri
gații se pot obține rezultate din 
cele mai bune. Intrucît în trimes
trele III și IV este de executat cel 
mai mare volum de lucrări, ele 
hind decisive pentru recuperarea 
restanțelor și realizarea integrală 
a sarcinilor pe acest an, prezintă 
interes depistarea și înlăturarea 
cauzelor care au determinat apa
riția unor rămîneri în urmă în 
prima jumătate a anului.

Ne vom referi mai întîi la modul 
de folosire a parcului de mașini și 
utilaje din dotarea întreprinderilor 
de execuție și exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare. Este 
adevărat, la unele categorii de uti- 

' laje terasiere se înregistrează 
în momentul de față un im
portant deficit de capacitate. 
Pe baza unui program de do
tare suplimentară, aprobat de 
Comandamentul național, această 
problemă va fi soluționată în tri
mestrul III din acest an, cerința 
primordială constituind-o ca uni
tățile de profil din cadrul Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini să livreze în timp și de 
calitate toate utilajele prevăzute.

Dincolo de acest aspect, problema 
care se pune cu cea mai mare acu
itate o reprezintă utilizarea la în
treaga capacitate a parcului exis
tent de utilaje terasiere. Or, din 
acest punct de vedere există re
zerve însemnate de creștere a rit
mului de lucru pe șantiere. Indicii 
de utilizare a parcului existent de 
utilaje terâsiere, înregistrați pe pri
mele șase luni, denotă o situa
ție necorespunzătoare, determinată 
mai ales de numărul mare de 
utilaje nereparate din cauza lip
sei unor piese de schimb. Pen
tru urgentarea efectuării reparații
lor și punerii în stare de funcțiune 
a tuturor utilajelor terasiere se 
impune ca întreprinderile construc
toare de mașini să livreze cu mai 
multă promptitudine, în conformi-

cu graficele stabilite, pieseletate
de schimb ce nu pot fi recondițio
nate.

In aceeași ordine de idei, a uti
lizării depline a parcului de utilaje, 
o rezervă importantă o 
creșterea coeficientului de 
la diferite categorii de utilaje te-

constituie
schimb

determinat fluctuații ale 
lului muncitor calificat, 
cințe directe asupra realizării 
lumelor de lucrări planificate.

Există și alte cauze care au ge
nerat rămîneri in urmă în reali
zarea lucrărilor. Bunăoară, restan
țele apărute pe unele șantiere de

persona- 
cu conse- 

vo-

DIN OBIECTIVELE PREVĂZUTE
A FI CONSTRUITE ÎN PERIOADA

i este intru totul sa- 
nerealizările însumind 

mai

ÎN CURS DE EXECUȚIE : sistemele de iri
gații Mostiștea II, lalomița-Călmățui, Bazinul 
hidrografic Călmățui, Cîmpia Covurlui-Pecinea- 
ga, Terasa Mihai Bravu, Terasa Bordușani și 
Cîmpia Buzăului.

PE PLANȘETELE PROIECTANȚILOR : sis
temele de irigații Titu-Obrezeni, Cîmpia Caraca
lului, Ipotești I, Vitomirești-Slatina, Frunzaru, 
Nămoioasa-Măxineni, lanca-Greci și Bega aval.

rasiere grele. în primul semestru 
din acest an, coeficienții de schimb 
s-au situat sub cei planificați. 
Dacă asigurarea la nivelul prevăzut 
a cadrelor necesare pentru orga
nizarea schimbului doi la utila- 

■ jele de mare capacitate constituie 
prima condiție pentru normaliza
rea situației, aprovizionarea rit
mică cu combustibil, în can
tități strict corelate cu graficele 
de lucrări, reprezintă condiția de 
bază pentru stabilizarea forței de 
muncă. Or, dereglările ce au sur
venit pe unele șantiere în ce pri
vește asigurarea carburanților au

lrigații, cum es'te cazul sistemelor 
Mostiștea (județul Călărași), Dăeni- 
Ostrov (județul Constanța), Călmă- 
țui-Gropeni (județul Brăila) și 
lalomița-Călmățui (județul Ia
lomița) sînt o urmare directă a de
ficiențelor existente în organizarea 
muncii, a dispersării forțelor, a in
disciplinei care, in ultimă instanță, 
a dus la o slabă utilizare a fondu
lui de timp. De bună seamă, 
printr-o susținută muncă politică 
și organizatorică astfel de cauze 
pot și trebuie să fie înlăturate cit 
mai grabnic din activitatea șantie
relor respective. Sînt însă și alte

cauze, de natură obiectivă, care 
provoacă greutăți în realizarea și 
finalizarea unor obiective de 
gații. Avem în 
ce 
zei 
către 
triale 
zarea
Restanțele
Combinatul de utilaj greu Iași, în
treprinderea „Progresul" Brăila, 
întreprinderea de pompe „Aversa" 
București și întreprinderea „Elec- 
troputere" Craiova. „Cerința li
vrării la timp, potrivit prevederi
lor din contracte, a diferitelor uti
laje și echipamente — ne spunea 
tovarășul Ștefan Godeanu, di
rector general adjunct în Direcția 
generală de îmbunătățiri funciare
— trebuie privită cu toată răspun
derea. Aceasta, întrucît realizarea 
amenajărilor pentru irigații la ter
menele stabilite impune ca toate 
unitățile să se 
sarcinile ce le

Mai mult de 
fața prevăzută 
tru irigații în 
se realizeze prin amenajări locale, 
executate de unitățile agricole cu 
mijloace și forțe proprii. Deși re
zultatele înregistrate în primul se
mestru pot fi apreciate în ansam
blu ca satisfăcătoare, totuși res
tanțele — \peste 6 000 hectare — lo
calizate îndeosebi în județele Bo
toșani, Prahova, Satu Mare și Sibiu
— nu pot avea nici o justificare.

Ne-am referit doar la cîteva din 
problemele principale care trebuie 
să-și găsească o grabnică soluțio
nare pentru ca activitatea de pe 
șantierele de irigații să se desfă
șoare în ritmuri superioare celor 
atinse pînă acum, să ofere garanția 
că sarcinile stabilite pentru acest 
an vor fi realizate integral.

o
Ia termen

Soluții și metode de mare eficiență 
în proiectarea noilor amenajări

înfăptuirea Ia timp și în cele mai bune condiții a 
obiectivelor de o deosebită complexitate prevăzute 
dc programul de irigații și de creștere a suprafeței 
agricole și arabile a țării, prin desecări și combaterea 
eroziunii solului, este nemijlocit condiționată de 
buna desfășurare a activităților legate de elabora
rea studiilor tehnico-economice și proiectarea 
noilor amenajări. Sarcinile și răspunderile ce re
vin specialiștilor din domeniul proiectării sînt mult 
amplificate tocmai de faptul că, pentru prima dată, 
acest program pune problema găsirii soluțiilor și

metodelor care să asigure amenajarea intr-o con
cepție unitară a întregului teritoriu al țării, prin 
executarea in complex a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, de gospodărire a apelor, a celor agro- 
pedoameliorative și de organizare a teritoriului. 
Pornind de la această cerință majoră, am solicitat 
tovarășului VIRGIL DOBRE, directorul Institutu
lui de studii și proiectări pentru îmbunătățiri fun
ciare, să se refere Ia cîteva din soluțiile și modali
tățile preconizate pentru rezolvarea problemelor 
ce le implică extinderea irigațiilor.

în județul Giurgiu, pînă 
Ia sfirșitul anului 1983 ur
mează să fie amenajate 
pentru irigații 27 000 hec
tare. Ce garanții există că 
noile sisteme vor fi puse 
în funcțiune la termenul 
stabilit ?

UN STIL DE MUN
CA DINAMIC, RITMURI 
ÎNALTE DE EXECUȚIE. 
Șantierul Mihai Bravu are 
în plan realizarea de ame- «g j y j 1/1 DHd Vi zlziȚ o v*CS
Din 
sînt 
fi 
rim 
celelalte suprafețe, 
pind de la sursa de apă și 
pină la hidrant. Primul 
obiectiv : stația plutitoare 
de aducțiune de la Du
năre, care va asigura apa 
pentru 30 000 hectare în 
sistemul Mihai Bravu și, 
parțial, în sistemul Greaca. 
Toate agregatele sînt mon
tate și verificate, gata să 
fie pornite în orice mo
ment. O echipă de 30 de 
muncitori consolidează și 
impermeabilizează bazinul 
de aspirație, urmînd ca 
după încheierea acestor lu
crări să se facă racordul

pe 14 000 hectare, 
acestea, 3 400 hectare 

pregătite pentru a 
recepționate. Urmă- 
stadiul lucrărilor pe 

înce-

electric și să se înceapă 
probele tehnologice. Al doi
lea obiectiv — cele patru 
stații de punere sub pre
siune. Trei din acestea au 
fost executate, iar cea de-a 
patra este aproape gata.

Ceea ce se remarcă cu 
deosebire pe șantiere este 
conlucrarea activă dintre 
oamenii muncii din unită
țile de construcții și cei de 
la sistemele de irigații în 
folosirea eficientă a utila
jelor terasiere. Este edifi
catoare in acest sens ope
rativitatea cu care s-a ac
ționat în vederea creșterii 
ritmului de lucru la rea
lizarea canalelor de aduc- 
țiune. Cu utilajele exis
tente pe șantier, excavarea 
a 400 000 de mc de pămînt 
s-ar fi prelungit pînă în 
primul trimestru al anului 
viitor. Or, prin redistri
buirea draglinelor disponi
bile de la șantierul Fră
țești și folosirea altor uti
laje de la sistemele de iri
gații, există certitudinea 
că lucrările vor fi reali
zate la termenul prevăzut. 
„Noile măsuri privind în
ființarea întreprinderilor de 
execuție și exploatare a lu-

— în prim planul preocupărilor 
noastre se situează elaborarea cu 
prioritate a proiectelor de execu
ție pentru amenajările ce trebuie 
realizate în prima etapă, pînă la 
finele anului 1985. Pe baza indica
țiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost pregătită și organizată co
respunzător întreaga activitate de 
studii și proiectare pentru a asigu
ra șantierelor de construcții docu
mentații tehnice de bună calitate 
și în timp util.

Așa cum se subliniază cu clari
tate in program și cum ne-a indi
cat în repetate rînduri conducerea 
partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea 
documentațiilor pentru noile ame
najări de irigații avem sarcina de 
mare răspundere de a aplica larg 
cuceririle științei și progresului 
tehnic contemporan, de a găsi și 
stabili soluții noi și tehnologii îm
bunătățite prin care să asigurăm, 
în principal, reducerea consumuri
lor de energie și materiale, folosirea 
cu randament superior a apei 
pompate în sisteme, îmbunătățirea 
activității de exploatare și întreți
nere a amenajărilor.

Dintre soluțiile și tehnologiile noi 
preconizate, citeva se detașează 
prin eficiența lor ridicată. în primul 
rînd, avem în vedere extinderea 
metodei de udare a culturilor prin 
brazde pe toate terenurile unde 
condițiile permit. Această metodă 
prezintă o serie de avantaje esen
țiale, principalul constînd în redu
cerea consumului de energie care, 
față de metoda de udare prin as- 
persiune, este mai mic cu 15 pînă 
la 25 la sută. în funcție de condi-1 
țiile orografice concrete din Cîmpia 
Română și podișurile Dobrogei și 
Moldovei, pe circa 30 la sută din 
suprafața prevăzută a se amenaja 
în anii 1984—1985, adică pe aproape 
750 000 hectare, s-a preconizat apli
carea metodei de udare prin 
brazde. Suprafețele respective au 
fost identificate și s-a trecut la e- 
laborarea documentațiilor.

Un principiu de bază în activi
tatea de proiectare îl constituie ale
gerea punctelor de priză în așa fel 
incit ridicarea apei la cotele domi
nante să se facă cu lungimi cit 
mai reduse de conducte de refulare

consum mai mic 
noile sisteme de 
construcție va 

și în anul viitor,

și, implicit, cu un 
de energie. Pentru 
irigații, a căror 
începe anul acesta 
cum sînt Frunzaru, Cîmpia Ca
racalului, Ipotești I și altele, avem 
stabilite mai multe variante, dintre 
care o vom alege pe cea mai eco
nomică, astfel incit necesarul de 
conducte din metal și conducte 
PREMO să se reducă cu cel puțin 
10 la sută.

Avem, de asemenea, In vedere, a- 
plicarea unei palete largi de soluții 
tehnice pentru reducerea consumu
lui de energie necesar alimentării

printre altele, extinderea imper- 
meabilizării canalelor cu folie din 
resurse polimerice secundare, folo
sirea cenușilor de la termocen
trale la fabricarea betoanelor și 
utilizarea conductelor din beton 
prefabricat, în locul celor din me
tal. Este suficient să arăt că, numai 
prin utilizarea cenușilor de la ter
mocentrale in rețeta de fabricare a 
betoanelor, consumul de ciment se 
va reduce, în medie, cu 15—20 la 
sută. Totodată, în ansamblul acti
vității noastre un loc central îl vor 
ocupa aplicarea unor tehnologii și 
metode de execuție avansate — 
extinderea gradului de mecanizare 
a lucrărilor, creșterea gradului de 
prefabricare a construcțiilor hidro
tehnice pe bază de proiecte tip, in
troducerea .. unor echipamente de 
udare moderne și altele — care să 
permită sporirea productivității 
muncii la construcția noilor siste
me și obținerea unei eficiente ri
dicate în exploatarea lor.

De bună seamă, una din proble
mele principale care ne preocupă 
o constituie asigurarea resurselor 
de apă necesare noilor sisteme de 
irigații. Pentru alimentarea cu 'apă 
a suprafețelor ce se vor amenaja 
pînă în 1985 vor fi utilizate debitele 
disponibile din Dunăre și rîurile in
terioare, inclusiv cele din acumulă
rile de apă executate pînă in pre
zent sau aflate in curs de definiti
vare în următorii doi ani. Crearea 
surselor de apă necesare extinde
rii irigațiilor în cincinalul următor 
va necesita însă efectuarea unor 
lucrări de mare amploare, fără pre
cedent în țara noastră, pentru a- 
menajarea unui sistem hidrotehnic 
național, constituit din canalele ma
gistralelor Dunăre — Jiu — Olt — 
Argeș, Șiret — Buzău — Ialomița, 
Someș — Crișuri — Mureș.

Desigur, pentru stabilirea celor 
mai eficiente soluții tehnice, care 
să ducă la ridicarea calității lucră
rilor, utilizarea unor tehnologii de 
înalt randament, reducerea consu
murilor de materiale, combustibil și 
energie și creșterea productivității 
muncii, pe lîngă specialiștii din 
proiectare, vor fi atrași oamenii de 
știință, din invățămînt și alți spe
cialiști cu o vastă experiență în 
acest domeniu de activitate.

iri- ,« 
ba

de 
indus- 
reali- 

irigații. 
le au

vedere „golurile' 
în asigurarea 
și materiale 

unele întreprinderi 
concură la 

de

mai apar 
tehnice

car.e 
programului

cele mai mari

achite exemplar de 
revin".
o treime din supra- 
a se amenaja pen- 
acest an trebuie să

Aurel PAPADIUC

Precizări ale Institutului 
de studii și proiectări 
pentru îmbunătățiri 

funciare

cu apă a noilor sisteme de irigații. 
Evident, cea mai importantă din
tre aceste soluții se referă, la tra
sarea judicioasă, pe. curbele de ni
vel, a canalelor de aducțiune și de 
distribuție a apei, astfel îneît să se 
asigure alimentarea sistemelor în 
mod gravitațional, pe cea mai mare 
parte din suprafață. în acest fel 
se reduce numărul stațiilor de pom
pare și, bineînțeles, consumul de 
energie. Această metodă de amena
jare va avea o largă aplicare la 
construcția sistemelor ce vor iriga 
partea de nord a Olteniei și Mun
teniei și nordul Bărăganului. în 
același scop, unele soluții referitoa
re Ia conducerea și folosirea apei în 
sisteme, cum sînt automatizarea di
rijării apei pe rețeaua de aducțiune 
și distribuție prin vane hidraulice 
cu nivel aval constant și automati- 

yzarea funcționării stațiilor de pom
pare, vor contribui la reducerea cu 
15—20 la sută a necesarului de apă 
pompat în sisteme, ceea ce 
înseamnă o mare economie de e- 
nergie.

O preocupare de bază a proiectă
rii o constituie și reducerea con
sumurilor de materiale și, înde
osebi, a celor energointensive. în 
această privință avem în vedere,

Șantierul sistemului de irigații Mostiștea II, județul Călărași : se lucrează la stația de pompare de la Frăsinet Foto : E. Dichiseanu

crărilor de îmbunătățiri 
funciare permit o mai bună 
organizare și planificare a 
activității pe șantiere și o 
mai ' judicioasă folosire a 
forțelor, care vor duce la 
creșterea > productivității 
muncii și a răspunderii — 
ne-a spus inginerul Vlad 
Galin, directorul I.E.E.L.I.F. 
Giurgiu. Dispunem acum 
de utilajele și forța de 
muncă necesare pentru 
realizarea la termen a 
obiectivelor de investiții 
prevăzute în plan pentru 
anul în curs".

DEREGLĂRI PE FILIE
RA COLABORĂRII. Lu
crările de amenajare de pe 
terenurile C.A.P. Oinacu, 
deși aflate în stadiu înain
tat de execuție, au fost în
trerupte, deoarece au apă
rut obiecții din partea coo
perativei. Și aceasta întru-

cît proiectantul nu s-a con
sultat cu specialiștii din 
unitate încă din faza de 
elaborare a documentații
lor, astfel ca împreună cu ei 
să stabilească soluțiile . cele 
mai bune. Alte probleme ce 
impietează buna desfășura
re a lucrărilor se referă la 
calitatea slabă a unor echi
pamente pentru stațiile de 
pompare. în legătură cu a- 
ceastă chestiune, tovarășul 
Petre Năstase, inginerul-șef 
al șantierului Frățești, ne 
spunea : „întîmpinăm greu
tăți datorită faptului că 
bobinajul anumitor mo
toare fabricate de între
prinderea de transforma
tori și motoare electrice 
din Filiași se arde după 
numai cîteva ore de func
ționare. Defecțiuni apar și 
Ia unele pompe realizate 
de întreprinderea „Aversa"

. din București. în plus, 
pompele nu sînt rodate în 
fabrica producătoare și, de 
aceea, sintem nevoiți să 
facem noi 
rație".

La aceste 
adăugat și 
întîmpinate 
bazei materiale, 
și motoarele au fost adu
se Ia timp — ne spune ing. 
Anton Dugaru, șeful șan
tierului Mihai Bravu. însă 
ce folos, din moment ce nu 
avem asigurate toate ma
terialele ? în primul se
mestru, din 1 250 tone de 
ciment am primit 350, iar 
la fier-beton restanța este 
de 10 tone, situație care se 
menține și în prezent".

RĂSPUNSURILE UNOR 
UNITĂȚI VIZATE DIEFjCT

Ing. Ioana GețiaGL direc
torul întreprinderii de

această ope-
aspecte sînt de 
unele greutăți 
în asigurarea 

„Pompele

transformatori și motoare 
electrice din Filiași : „Ca 
să preîntîmpinăm situațiile 
pentru care am fost cri
ticați și cu alte ocazii, am 
introdus un control sever 
de calitate la toate puncte
le de lucru ; la standul fi
nal, fiecărui motor i se fac 
șapte probe. Studiem acum 
posibilitatea realizării unor 
motoare etanșe".

Gheorghe Cojocaru, di
rector adjunct la Direcția 
plan, finanțe, aproviziona
re, desfacere din 
rul Agriculturii și 
triei Alimentare : 
tățile de ciment 
beton livrate nu 
necesarul de consum pre
văzut în proiecte pentru 
șantierele de irigații. Fa
cem demersuri la C.S.P. și 
M.A.G.F. pentru a se asi
gura, la nivelul prevăzut,

Ministe- 
Indus- 

„Canti- 
și fier- 
acoperă

atît cimentul, fierul-beton, 
cit și alte materiale nece
sare activității pe șantiere".

Ing. Dimitrie Grecov, di
rectorul întreprinderii de 
pompe „Aversa“-București: 
„Nu avem capacități să ro
dăm pompele în fabrică. 
Dealtfel, în contract nu se 
prevede acest lucru. Pen
tru a satisface cerințele 
constructorilor de sisteme 
de irigații acționăm în trei 
direcții : lărgim gama de 
pompe și vom aduce, în 
continuare, îmbunătățiri la 
cele existente, perfecționăm 
sistemul de recepție și pro
be și extindem asistența 
tehnică la montaj. Practic, 
specialiștii noștri răspund 
Ia orice solicitare".
lucian CIUBOTARII 
Petre CRISTEA
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colocviile Scinteii
^PezbateriideplogîceOliterar-artistfceOdeistorîe

Rolul criticii 
în stimularea si 

creației literar

literare 
orientarea 
-artistice

Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Uniunii scriitorilor din țara noastră cu prilejul 
împlinirii a 75 de ani de la crearea „Societății 
Scriitorilor Români" subliniază, incă o dată, cu 
clarviziune și inalt spirit dialectic, misiunea deo
sebită a criticii literare. Investită incă de la în
ceputurile ei cu rolul major de a stimula și afir
ma valorile, critica literară românească actuală 
este chemată să promoveze cu fermitate revo
luționară, intr-un spirit umanist, cu exigență spo
rită, acele opere literare pătrunse de idealurile 
comuniste ale acestui „ev aprins", in care se 
plămădește noul chip al patriei. Critica are da
toria civică și patriotică de onoare de a promo
va o artă angajată, izvorîtă din înțelegerea pro

fundă a mutațiilor esențiale produse in societa
tea noastră, cu multiple implicații in zămislirea 
omului nou al zilelor noastre. Totodată, așezind 
la temelia acțiunii sale principiile ferme ale ma
terialismului dialectic și istoric, tot ceea ce au 
mai bun gindirea estetică marxistă, experiența 
acumulată de înaintași, critica literară poate 
juca un rol major in afirmarea și popularizarea 
autenticelor talente, a acelor scriitori care prin 
substanța operelor lor participă nemijlocit la cu
prinzătorul proces de educare socialistă desfă
șurat pe multiple planuri în țara noastră, îndeo
sebi după istoricul Congres al IX-lea al parti
dului.

Aflată in contact atit cu opera, cit și cu citi

torul, funcțiile sale orientative și modelatoare se 
implică permanent atit în procesul de creație, 
cit și în cel de receptare. Dimensiunea socială 
creează criticii literare responsabilități sporite, ii 
solicită un spirit militant mai activ in acțiunea 
de stimulare și afirmare a creației valoroase. 
Pentru aceasta critica literară contemporană 
trebuie să-și lărgească aria de investigare, să 
promoveze noul, operele valoroase, cu viguros 
mesaj educativ, să dea dovadă de maturitate, 
de un plus de exigență estetică și ideologică in 
întregul său demers. Asupra unor asemenea as
pecte aie complexei misiuni ce-i revine criticii 
iși exprimă punctele de vedere și participant la 
ediția de astăzi a „Colocviilor Scinteii".

O dreaptă lumină 
asupra valorilor trecutului

. ...= Valeriu RÂPEANU =====

INTELECTUALII SATULUI- 
tot mai puternic angajați în activitatea 

de educare materialist-științifică

Un tînăr care astăzi împlinește 
douăzeci de ani și are curiozita
tea să răsfoiască ziarele și revistele 
din anul 1963, deci din anul naș
terii sale, va fi cit se poate de ne
dumerit să afle articole care înce
peau să pledeze cu destulă reticen
ță și cu multe precauții pentru 
retipărirea operei unor critici și 
oameni de cultură precum Titu 
Maiorescu, N. Iorga, Eugen Lo- 
vinescu, aducînd argumente pentru 
a dovedi valoarea unor poeți pre
cum Ion Barbu, Ton Pillat, Vasile 
Voiculescu, cerînd reprezentarea pe 
scenele teatrelor a unor piese de 
Lucian Blaga, Mihail Sorbul sau 
Camil Petrescu.

Uimirea aceluiași tînăr va fi și 
mai mare lărgind aria investiga
ției sale, descoperind în cursul a- 
cestei peregrinări că timp de 
aproape 15 ani cultura noastră își 
rupsese pur și simplu punțile cu 
un trecut din care erau „selectați" 
un număr extrem de mic de scrii
tori și chiar în cazul unor mari 
clasici ai literaturii române opera 
lor era doar parțial și incomplet 
tipărită.

Tînărul va constata că ideile de 
continuitate, de organicitate, de în
noire prin renunțarea la ceea ce 
este caduc și nu mai corespunde 
unor structuri sociale, morale și 
spirituale și prin asimilarea crea
toare, critică a ceea ce trecutul a 
dovedit viabil ca formă de artă 
erau pur șl simplu abolite sau de
turnate pe căi total lipsite de fer
tilitate. El știe că în epoca formă
rii sale intelectuale, anii '70, a 
avut contact direct cu operele 
reprezentative ale culturii române, 
născute dintr-un univers moral ce 
ne este propriu, înfățișînd lumii o 
infinitate de nuanțe de sensibilita
te ce au înrîurit formarea conști
inței naționale și au catalizat ener
giile spirituale.

Dar același tînăr de astăzi se va 
Întreba care a fost procesul dato
rită căruia situația de astăzi este 
schimbată astfel încît nici o com
parație nu poate fi posibilă. Va 
vedea cum anul 1965 reprezintă mo
mentul în care de la prima întîl- 
nire a secretarului general al par
tidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu reprezentanți ai in
telectualității noastre, de la Rapor
tul prezentat în fața Congresului 
al IX-lea, o altă perspectivă, ra
dical alta, a determinat această 
uriașă operă de repunere a trecu
tului nostru istoric și cultural în 
adevărata și dreapta sa lumină. 
Azi, cînd au trecut aproape două 
decenii din acel moment creator, 
ar fi cît se poate de greu să cităm 
numele și operele care au fost e- 
ditate, reeditate, care au cunoscut 
o largă circulație, s-au bucurat de 
numeroase exegeze critice, au de
venit bucurii spirituale fără de 
care nu putem concepe climatul 
nostru cultural de astăzi și forma
rea unui adevărat om al societății 
noastre socialiste. Dar nu bilanțul 
acesta oricînd grăitor, oricînd sem
nificativ mă preocupă astăzi, ci 
faptul că operele acestea — prin 
circulația lor — au contribuit la 
plămădirea unei noi conștiințe ro
mânești, a acelui sentiment de a- 
partenență la o realitate naționa
lă, la structuri sufletești bine defi
nite, la valori morale de o înal
tă ținută. Deci nu numai simpla 
prezență în librării și în biblioteci, 
nu numai cota înaltă a cifrelor, ci 
faptul esențial că acest efort con
stant, din ce în ce mai cuprinză
tor, a dus la definirea permanen

Deziderate permanente: 
claritate și specificitate 

===== Șerban CIOCULESCU =
Unul din fenomenele ceie mai 

curioase ale literaturii contempora
ne este enorma dezvoltare ce a 
luat-o recenzia cărții la zi. Semna
tarii sînt adesea recrutați din rin- 
durile poeților sau prozatorilor, 
colegi și prieteni, grăbiți să efec
tueze ceea ce s-a numit „critica de 
serviciu", formă evoluată a recla
mei comerciale. Stilul acesteia va
riază, firește, de la om la om, dar 
nota comună este de ordinul apo
logiei, iar epitetele, superlative. Se 
remarcă, mai ales cînd e vorba de 
un volum sau de o plachetă de poe
zie, frecvența citatelor, mincînd a- 
proape integral spațiul recenziei. 
Rareori scurtul comentar introduc
tiv ilustrează convingător textul. 
Despre o sinteză critică nici vorbă, 
în asemenea cazuri, cînd recenzen
tul se silește să se achite cît mai 
expeditiv de o sarcină ingrată. Com
pensația ce și-o la cîte unul con
stă în etalarea unui limbaj preten
țios, de natură a întuneca la rîndul 
său eventualele obscurități calcu
late ale textului, ca într~un joc de 
întrecere in subtilități și enigme. 

țelor românești, la relevarea a 
ceea ce s-a păstrat neclintit și a 
conferit specificul nostru ca po
por. Faptul că această operă de re
tipărire a avut dimensiunile amin
tite a contribuit esențial la defini
rea umanismului românesc, a fă
cut ca generațiile tinere să creas
că într-o atmosferă care a creat 
acea armonioasă sinteză dintre tre
cut și prezent, între ceea ce a fost 
element al duratei și ceea ce tre
buie să se înscrie pe aceeași or
bită. Pentru că circulația acestor 
cărți a avut și o altă consecință a- 
supra climatului nostru spiritual : 
o nouă scară a valorilor sau mai 
bine zis o nouă filozofie a valori
lor care a contribuit esențial la 
formarea climatului de exigență al 
lectorului de astăzi, s-au propus 
noi repere de apreciere și de în
țelegere a operei de artă. Cultura 
contemporană a beneficiat plenar 
de faptul că una din dimensiunile 
ei majore, care i-au însoțit dru
mul eliberării de dogme, de afir
mare a adevărului, a diversității 
stilistice — a fost cultura clasică.

Criteriile de investigație și de 
interpretare, spiritul de discuție 
sinceră, creatoare, constructivă tre
buie să ne îndemne, desigur, la o 
mai curajoasă abordare a proble
melor valorificării moștenirii cul
turale, pentru ca ideea unor „pete 
albe", a unor „nume uitate" să nu 
mai existe. După cum toată aceas
tă operă uriașă riscă să fie consi
derabil diminuată în efectul ei mo
ral din pricina unor inexplicabile 
omisiuni în programa analitică.

Mă simt din nou obligat să re
vin și asupra unei probleme care 
are un caracter cu profunde re
verberații educative, aceea a per
manenței marilor valori românești 
in circuitul public.

Era nouă Începută pe acest 
tărîm în urmă cu optsprezece ani 
se cade a fi încununată de acel 
corpus al culturii românești pe 
care să-1 vedem la propriu, în fie
care zi, pe care să-1 știm perma
nent și pretutindeni prezent, me
reu accesibil noilor generații. Edi
tarea clasicilor reprezintă, bineîn
țeles, înainte de toate o atitudine 
filozofică și morală, acea opțiune 
ideologică fundamentală care ne 
face să selectăm în mod creator 
din trecut ceea ce a rezistat 
timpului și nu s-a ofilit. în același 
timp ea presupune o muncă știin
țifică tenace, o pregătire îndelun
gată, o specializare riguroasă, un 
orizont cultural vast. Pentru că 
trebuie să spunem că edițiile a-, 
părute în acești ani nu nerar fi 
dat imaginea pe care o avem as
tăzi despre literatura noastră cla
sică dacă nu am fi avut în criticii 
și istoricii literari din toate gene
rațiile oameni nu numai ai entu
ziasmului creator, ci și ai unei 
pregătiri științifice corespunzătoa
re. Dar această vastă operațiune 
nu poate să fie considerată înche
iată. Se așteaptă încă edițiile de 
mare anvergură din opera unor 
scriitori și gînditori de seamă, se 
cer reluate în -condiții științifice, 
superioare ediții ce au avut meri
tul incontestabil al pionieratului. 
Și, în sfîrșit, problema circulației 
valorilor despre care am amintit 
și mai sus trebuie scoasă de Bub 
obrocul unei perspective îngust-co- 
merciale și repusă în dreptul el 
major: acela de permanență spiri
tuală înrîuritoare, de factor edu
cativ care trebuie să acționeze ne
întrerupt asupra tuturor.

Absolvenții recenți ai facultăți
lor de limbă și literatură care au 
deprins noțiuni de structuralism și 
de semiotică, scuturindu-se parcă 
de amintirea chinuitoare a nomen
claturii lor, nu pierd prilejul de a 
folosi cîte o „codare", o „decoda
re", un „semnificat" și un „semni- 
ficant", ca să nu mai pomenim de 
frecventele „demistificări" și „de- 
mitizări", flori de lux la butoniera 
criticii.

Se constată apoi o altă întrecere. 
Plecînd de la lectura noilor tradu
ceri de eseuri critice ale Editurii 
„Univers", impresia profundă a 
lecturii lor are ca ecou încercarea 
de a pune în aplicație metode in
terpretative „dernier cri", țum se 
spunea altădată despre moda ves
timentară. N-am surprins chiar la 
critici cu mal bine de două decenii 
de prezență publicistică plăcerea 
de a cita mal la fiecare pagină de 
carte cîte unul sau mai mulți din 
maeștrii noii critici occidentale? E o 
tendință aproape generală de a tre
ce la rebut școala noastră critică 
națională, ai cărei piloni au fost, 

în secolul trecut, Maiorescu și 
Gherea, iar apoi Lovinescu și 
Ibrăileanu. Or, aceștia au lăsat stu
dii fundamentale, de referință, au 
creat un stil critic de mare presti
giu, au condus cenacluri, au creat 
curente și au impus valori auten
tice.

în puzderia rubricilor critice ale 
periodicelor curente domină stilul 
uniform al elogierii generale. Tex
tele, se înțelege, fragmentare, ale 
citatelor, devin pretexte din inter
pretări adeseori ocultistice, dar de 
certă școală zisă textualistă.

Citesc, intr-un recent număr al 
României literare, un început de 
articol astfel formulat : „Critica 
modernă a alungat, practic, autorul 
din opera lui, după ce, în prealabil, 
îl expulzase și de sub lupa iscodi
toare a analizei. Se ocupă — și 
bine face ! — de texte, iar nu de 
autor". (Rînduri la un prieten mai 
tînăr de Mircea Scarlat).

Desigur, la recenzarea unei cărți 
de debut avem de-a face exclusiv 
cu un text. De la al doilea volum 
însă se pune problema evoluției 
literare a scriitorului, și din acel 
moment abia se conturează sau nu 
o personalitate. Critica „textuală" 
a unul Eminescu nu poate să nu 
țină seama de experiența lui de 
viață, încă din momentul adoles
cenței sale. Poetul nu este numai 
un autor, este înainte de toate un 
om, cu o structură particulară, di
ferențiat de toți contemporanii săi, 
cu reacții temperamentale proprii, 
cu pasiuni și idiosincrazii accen
tuate. Pascal avea dreptate obser- 
vînd bucuria ce o resimțim cînd la 
lectura unei cărți descoperim omul 
în locul autorului.

Literatura are în centrul ei omul 
și d aceea tendința zisă „obiectua
lă", ae a popula romanul nou cu 
obiecte, eliminînd oamenii, a dat 
greș. Va falimenta și romanul în 
care personajele nu reușesc să se 
contureze, să se individualizeze, să 
acționeze. Oricît s-ar strădui criti
ca de serviciu să justifice aceste 
inovații, cititorul va lepăda critica 
care nu reușește să-1 intereseze, 
eă-l pasioneze.

Robită modei literare, o parte a 
criticii își părăsește menirea de a 
orienta publicul cititor, astăzi mai 
setos ca oricînd de problemele vie
ții contemporane, iar nicidecum de

Imagini sintetice 
asupra operelor actuale 
===== Costin TUCHILÂ ■■■-■ ■■■r.-.v..-... ■=

Criticul literar nu este numai un 
cititor profesionist : a-i reduce in 
acest fel statutul înseamnă a sărăci 
disciplina. Nici reversul acestui fapt 
nu trebuie însă acceptat, în mod 
nenuanțat : critica literară nu se 
identifică total cu ideologia litera
ră, cu atit mai puțin cu ideologia. 
Dar, printr-un reflex subînțeles,_ cu 
cît acțiunea ei este mai specifică, 
cu atît îi sporesc raza de acțiune, 
capacitatea orientativă. Specificita
tea nu exclude — ba dimpotrivă — 
angajarea, caracterul militant. Lite
ratura de calitate e angajată prin 
însăși valoarea ei ; subprodusul, in
diferent de morga lui, nu poate 
avea viață. S-a întîmplat în Româ
nia anilor 1965—1983, în epoca 
Ceaușescu, tocmai o importantă 
revenire a literaturii la specificul 
său. In acest context, contribuția 
criticii literare nu s-a redus, desi
gur, numai la comentarea faptului 
literar curent. Față de perioada 
dogmatică, trebuie precizat că rolul 
orientativ al textului critic s-a 
exercitat intr-o manieră mai 
subtilă.

împlinirile țin mal ales de ceea 
ce se numește foiletonistică lite
rară : critica de întîmpinare își 
face, credem, pe deplin datoria, 
uneori chiar cu exces de zel. Rolul 
ei stimulator nu poate fi tăgăduit. 
In ce privește funcția orientativă, e 
totuși greu de presupus că un critic 
al actualității poate decide soarta 
unei literaturi. Personal, ne îndoim 
de posibilitatea criticii de a „ho
tărî" singură destinul unei litera
turi. Ea poate contribui decisiv, în 
6ens pozitiv sau negativ, dar nu 
decide. Excepție fac perioadele de 
întemeiere a unei culturi, de în
ceput. O acțiune similară cu cea 
maioresciană nu ar fi de imaginat 
astăzi.

Anii de după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român 
ne-au readus aminte în primul rînd 
cine sîntem : pentru majoritatea 
cititorilor, marile valori ale trecu
tului mai mult sau mai puțin înde
părtat au reapărut acum în orizon
tul cultural. Sînt ani ai unei „noi 
Împroprietăriri culturale a poporu
lui" (C. Stănescu). Critica literară, 
ca organism elastic, dar și ca in
strument de cunoaștere, a răspuns 
cu monografii, studii, sinteze im
portante în sensul valorificării 
moștenirii culturale. Ultimii ani 
s-au impus prin noutatea punctelor 
de vedere, a interpretării operelor 
clasice. O carte care depășește, în 
sensul modernității, al actualității 
literare, tot ce s-a scris pînă la ea 
are, evident, și un destin modela
tor, adesea reformulînd imagini, 
idei, invitînd la dialog, într-un cu- 
vînt modelînd conștiințe. Sînt, 

aceea a dezagregării morale, a dez
echilibrului fiziologic, a marasmu
lui. Literatura, în sensul plenar al 
cuvîntului, a fost din toate timpu
rile un rezervor de cunoaștere a 
forțelor vitale, a fost, ca să spunem 
așa, psihologia în acțiune, înainte 
ca aceasta să se constituie în dis
ciplină proprie. Poetul însuși, din- 
totdeauna, a tălmăcit viața, în toa
tă gama fenomenalității ei, desco- 
perindu-i fiecăruia din iubitorii ei 
înseși ascunzișurile sensibilității 
sale. Literatura vrednică de acest 
nume ne ajută să fim pe deplin 
contemporani, înaintîndu-ne însă 
șl cu revelarea rosturilor și oame
nilor de altădată și de pe tot ro
tundul lumii.

Critica literară, constituită în dis
ciplină proprie de mai puțin de 
două secole, și-a îndeplinit misiu
nea de cîte ori și-a propus cu sin
ceritate descoperirea talentelor și 
â frumosului artistic. A fost, în 
epoca ei de glorie, o școală a ca
racterului, nelăsîndu-se influențată 
de relațiile personale, și una a 
clarității, străduindu-se să eluci
deze, iar nu să rivalizeze în obscu
ritate cu „mesajele" de tip erme
tic. Sîntem datori față de cititorii 
noștri să ne facem înțeleși, cind 
avem pretenția de a-1 orienta. 
„Ghid cu ochii închiși" e o absur
ditate, care rimează însă perfect 
cu literatura absurdului, aplaudată 
orbește de snobi, chiar cînd e 
proastă. Aceste rînduri sînt o ple
doarie pentru claritate în stilul 
critic și pentru o continuitate cu 
glorioasele tradiții ale criticii na
ționale, pentru fidelitate față de 
obiectivele ei esențiale, subliniate 
cu claritate în recentul Mesaj al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat Uniunii scriitorilor : „înte- 
meindu-se pe principii ferme, pe 
concepția filozofică a materialis
mului dialectic și istoric, critica 
literară va trebui să-și aducă o 
contribuție sporită la promovarea 
unei literaturi revoluționare, pro
fund angajate, să sprijine cu dis- 
cernămînt afirmarea talentelor 
autentice, să popularizeze acele 
opere care, prin valoarea și conți
nutul lor, se înscriu nemijlocit in 
amplul proces de formare și edu
care socialistă ce se desfășoară în 
țara noastră".

toate, rod al orientărilor cu va
loare istorică aduse pe Congresul 
al IX-lea.

Revenind la critica de actualitate, 
e nevoie să distingem : impresia 
noastră e că doar critica de întîm
pinare își poate privi cu satisfac
ție rezultatele activității. Sînt su- 
ficienți autori contemporani care se 
pot considera pe drept cuvint răs- 
fățații ei, la fel cum — s-o mărtu
risim — sînt cîțiva pe care susți
nerea critică i-a ocolit.

Analiza de tip monografic își face 
Insă mult mai puțin simțită pre
zența : literatura română actuală, 
a cărei valoare înaltă e de invidiat 
pentru oricare dintre culturile eu
ropene, se lovește încă de o iner
ție a comentatorilor.

Se mai întîmplă un fenomen to
tuși firesc : existînd o medie valo
rică înaltă, nu rareori își fac apa
riția și lucrări mai slabe — mime
tice, facile, dar acoperind cu înde- 
mînare, adesea expresiv, vidul gîn- 
dirii literare. Fenomenul nu e, nici
decum, nou. în toate epocile au 
existat și autori modești, ținînd însă 
trează atenția contemporanilor. 
Altceva trebuie avut în vedere : în
găduința criticii literare față de 
asemenea texte. Excesul de bună
voință, ca și reversul nu sînt atri
butele gîndirii critice. A discerne 
cu hotărîre e mai mult decît o da
torie : e un principiu, într-un pei
saj literar atît de divers. Principala 
caracteristică a fazei actuale a li
teraturii române este tocmai diver
sitatea : o arie tematică largă în
tr-o dinamică de idei, forme, stiluri 
literare. Tradiția este urmată gene
rativ, noutățile sînt de obicei asi
milate organic. Există, fără îndo
ială, un autentic specific românesc 
In aproape tot ce se scrie astăzi, re- 
flectînd deopotrivă noile realități 
ale patriei și valorile ei perene. Ce 
altă dovadă superioară de angajare
— ce altă trăsătură poate atesta 
militantismul unei literaturi decît 
aspectul acesta, esențial ?

Chestiunea înnoirii limbajului 
critic, a metodologiei, a perspecti
vei moderne a stat mult în atenția 
tuturor în anii din urmă. In două 
decenii, cultura noastră a recuperat 
imens, traducînd, popularizînd, ar- 
zînd etape. în multe privințe, nive
lul expresiei literare este la cota 
europeană. Cititorul ar trebui însă 
familiarizat mai mult cu exigen
țele, cu nivelul de dezvoltare a lim
bajului critic. Literatură accesibilă
— comentariu accesibil înseamnă în 
primul rînd educație în sprijinul 
receptării, nicidecum coborîrea ex
presiei la un nivel inferior. Este 
exact efortul pe care documentele 
de partid și de stat îl cer cu îndrep
tățită insistență.

Formarea și dezvoltarea conștiinței 
materialist-științifice — obiectiv ma
jor ai activității politico-educative — 
solicită din partea organizațiilor de 
partid acțiuni perseverente, desfășu
rate intr-un mod diferențiat, ținind 
seama de nivelul pregătirii profesio
nale și de cultură a oamenilor muncii.

Experiența dobinditâ in această pri
vință in județul Teleorman pune in 
evidență o serie de realizări notabi
le. Reținem astfel preocuparea co
mitetului județean de partid pentru a 
așeza munca de educație materialist- 
științifică pe temeiul cunoașterii di
mensiunii fenomenului religios, rea
lizată cu ajutorul unor investigații 
și studii de cercetare concretă. 
O asemenea „radiografie" — de na
tură să evidențieze principalele de
plasări și tendințe ale stării de re
ligiozitate în diferite medii sociale, 
particularitățile ei pe localități, cate
gorii socio-profesionale și de vîrstă 
— oferă o bază științifică pentru di
ferențierea acțiunilor cultural-educa
tive în funcție de situațiile specifice 
existente în diferite zone. Pe baza re
zultatelor unor asemenea cercetări, 
comitetul județean de partid a orien
tat în mod unitar activitatea de edu
cație materialist-științifică, impri- 
mîndu-i o perspectivă clară, inte- 
grind-o în ansamblul muncii ideologi
ce și politico-educative.

O primă direcție de acțiune a con- 
stituit-o selecționarea atentă a celor 
chemați să desfășoare această activi
tate, perfecționarea pregătirii lor atit 
teoretice, cît și metodice. „De spori
rea continuă a competenței cadrelor 
ce activează pe acest tărim depinde, 
în mare măsură, succesul acțiunilor 
întreprinse — ne spune directorul ca
binetului județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă, tova
rășul Ion Borțun. Urmărim în aceas
tă privință ca mai ales membrii gru
purilor de propagandiști ai organelor 
județene, municipale, orășenești și 
comunale de partid, celelalte cadre 
de partid cu atribuții educaționale 
să-și îmbogățească permanent cunoș
tințele, să-și formeze deprinderi de 
lucru cu adepții cultelor religioase, să 
dovedească în activitatea lor tact și 
pricepere".

Un sprijin prețios în această pri
vință îl oferă laboratorul de educație 
materialist-științifică din cadrul cabi
netului județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă — care 
constituie un adevărat centru în 
care se inițiază și se pregătesc ac
țiuni pe întreg județul. Acesta pune 
la dispoziția celor ce desfășoară edu
cația ateist-științifică concluziile unor 
studii și controale, răspunsuri la în
trebările mai frecvent puse de cetă
țeni, asigură diapozitive, planșe ce 
prezintă cuceririle științei și tehnicii 
contemporane. Tot aici s-au elaborat 
documentare privind poziția partidu
lui și statului nostru față de religie, 
libertatea de conștiință în socialism, 
opoziția dintre știință și religie etc., 
unele dintre ele fiind tipărite în 
seturi de afișe și broșuri, distribuite 
ulterior în toate organizațiile de 
partid din județ. în același timp, 
împreună cu comisia județeană pen
tru răspîndlrea cunoștințelor științifi
ce s-au organizat periodic, pe zone și 
grupe de localități, dezbateri, mese 
rotunde, simpozioane, schimburi de 
experiență, la care‘au participat lec
tori și propagandiști, membri ai bri
găzilor științifice, lectori ai univer
sităților cultural-științifice.

Pe linia preocupărilor pentru di
versificarea acțiunilor educative cu 
caracter ateist-științific am reținut 
cîteva forme de activitate interesan
te : brigăzile științifice, complexe și 
specializate, care se deplasează pe
riodic în așezările rurale și în marile 
unități economice, unde au loc sim
pozioane, seri de întrebări și răs
punsuri, experiențe științifice ; cursu
rile universităților cultural-științifice,

Prețuirea operei lui Caragiale
Societatea cultura

lă „Caragiale" este o 
societate activă. Noi 
și noi inițiative dau 
expresie dorinței de a 
face din geniul său 
tutelar o prezență vier 
iar din operă — un 
izvor spiritual, mereu 
proaspăt. Manifestă
rii susținute de socie
tate, de opt ani, la 
sfîrșitul lui ianuarie 
la Craiova, pentru a 
comemora nașterea 
marelui scriitor, i s-a 
adăugat o nouă ini
țiativă : aceea de a 
marca de aici înainte 
anual ziua în care s-a 
stins cel mai mare 
comediograf și satiric 
al literaturii române 
și a-i aduce, și cu 
acest prilej, un bine
meritat omagiu.

...într-o zi caldă și 
luminoasă de vară, 
din inițiativa Societă
ții „Caragiale", a fo
rurilor de cultură ale 
județului Prahova și 
a Asociației oameni
lor de teatru și muzi
că — ATM, In comu
na in care este înre
gistrată nașterea au
torului „Scrisorii pier
dute" a avut loc un 
pelerinaj. Actori, re
gizori, critici literari 
și teatrali, profesori 
din București, Plo
iești, Craiova etc. au 
depus cîte o floare 
sub placa comemora
tivă fixată în 1952 și 
au vizitat expoziția 
permanentă „Cara
giale".

A urmat, în cursul 
după-amiezii, prezen
tarea unui spectacol- 
lectură. Actori ai Tea
trului municipal din 
Ploiești : Euscbiu Ște- 
fănescu, Nicolae Urs, 
Cornel Ciupercescu, 
Ecatcrina Nazare, Ră- 
luca Zamfirescu, Va
lentin Popescu, Lupu 
Buznea și alții, sub 
îndrumarea regizorală 
a lui Harry Eliad și 
în scenografia lui 
Vittorio Holtier, au 
prezentat (inaugurînd 
totodată cenaclul de 
dramaturgie) un spec- 
tacol-lectură (inge

nios mișcat, colorat), 
cu un original text 
dramatic : „Smotocea 
și Cotocea" de I.L. Ca
ragiale și Luigi Piran
dello după o idee de 
Ștefan Cazimir.

„Al matale Caragia
le", pus în scenă și Ia 
teatrul ce are ca spi
rit tutelar pe marele 
nostru clasic — era o 
tentativă de valorifi
care pe scenă a cores
pondenței. Prin „Smo
tocea și Cotocea", Ște
fan Cazimir, analist și 
exeget al umorului 
caragialean, propune o 
valorificare in și pen
tru teatru a unor 
fragmente din proză ; 
o dramatizare a uno
ra din schițele (ac
centuat dialogate, de
altfel), ale lui Cara
giale : „Lache și Ma
che", „O lacună", „La 
Paști", „Smotocea și 
Cotocea" reunește în
tr-o suită semnificati
vă și spirituală varia
țiile caragialene pe 
tema cuplului de „a- 
mici" a ființelor sime
trice (temă care a re
ținut la noi și pana 
iui Urmuz).

Dramatizarea are ca 
punct de pornire un 
eseu teoretic înălțat 
pe o interesantă ana
logie de domeniul li
teraturii comparate 
(este vorba de asemă
narea motivelor cara- 
gialiene cu o nuvelă 
a lui Luigi Pirandello 
„„Perechea", scrisă în 
1911, adică 18 ani după 
„Lache și Mache", a- 
părută inițial în „Cla
ponul" sub titlul 
„Smotocea și Coto
cea"). Ștefan Cazimir 
a articulat schițele ca
ragialene pe cana
vaua subiectului pi- 
randellian. Asistăm la 
peripețiile lui Lache 
și Mache, ale consoar
telor lor Tarsița Po
pescu și Luxița Iones- 
cu, ale fraților lor, 
Smotocea și Cotocea. 
Dialogul celor doi bu- 
cureșteni începe în 
vecinătatea statuii Lu
poaicei cu Romulus și 
Remus — gemenii de 
pe Capitoliu. Referin

care ființează la nivelul tuturor celor 
88 de comune și orașe, organizarea 
unor manifestări complexe, cum ar fi 
„Săptămina educației materialist- 
științifice" (care a avut loc în ultima 
perioadă în comunele Mavrodin, 
Plosca, Buzescu, Cervenia, Țigănești, 
Bragadiru), „Zilele cărții materialist- 
științifice", în cadrul cărora se orga
nizează, de către biblioteca județeană, 
expoziții tematice; prezentări de cărți, 
intîlniri cu autori.

Eforturile forurilor județene își 
găsesc prelungirea firească in pre
ocupările organelor și organizațiilor 
locale de partid, ale celorlalți fac
tori educaționali pentru îmbogățirea 
acțiunilor și creșterea forței lor de 
înrîurire. De pildă, in comuna Peretu, 
brigada științifică, care include cadre 
didactice, medici, specialiști din agri
cultură, organizează acțiuni pe o pa
letă tematică foarte largă, mergînd 
de la popularizarea datelor științei 
pînă la combaterea diverselor prac
tici mistice. Folosind numeroase ma
teriale intuitive, intelectualii comunei 
inițiază dezbateri — la căminul cultu
ral sau la locurile de muncă — prin 
intermediul cărora pun în evidență 
esența fenomenelor naturale, capaci
tatea omului de a transforma natu
ra folosind cuceririle științifice. Din 
discuțiile purtate cu mai mulți lo
cuitori am reținut interesul'față de 
ciclurile de expuneri și demonstrații 
conduse de profesorii de științele 
naturii, fizică și chimie, de medici și 
ingineri agronomi.

Un accent aparte este pus pe edu
cația materialist-științifică a elevilor 
și preșcolarilor. De o bună apreciere 
se bucură, în acest context, cercurile 
de ateism „Prietenii adevărului" și 
cercurile tehnico-aplicative. „Am 
constatat că, mai ales in această ac
tivitate, cea mai mare eficiență o are 
munca cu omul, analiza amănunțită 
a fiecărui caz în parte — ne spunea 
Ștefan Petcuță, secretar adjunct cu 
probleme de propagandă al comitetu
lui comunal de partid. Tocmai de 
aceea căutăm să folosim cît mai mult 
această metodă. Și să antrenăm în 
discuțiile cu oamenii cadre câre se 
bucură de prestigiu in comună. Iată, 
de pildă, unii adepți ai cultelor reli
gioase nu-și lăsau copiii la școală 
sîmbăta. Am discutat cu fiecare în 
parte, eXplicîndu-le greutățile ce 
provin de aici pentru proprii lor 
copii, pentru buna pregătire a aces
tora. Cu timpul, am reușit să con

ța e parodică și iro
nică, asemeni unei 
bune părți a textului 
ce reînvie imaginea 
„fraților cei legați din 
Siam", asociați nu in- 
timplător, ci printr-o 
atracție tainică, uniți 
de aceleași gînduri, 
vorbe, gesturi, solida
rizați de bucurii și su
ferințe complementa
re. Interesant, treptat 
viziunea comică e în
locuită de o perspec
tivă dramatică — le
gată de ridicolul si
metriei (ființelor vii, 
a oamenilor), de tris
tețea insuficientei in
dividuale, a deficitu
lui de personalitate, 
de dramele ce pot a- 
păreâ atunci cînd, me
reu, e posibil și... „vi
ceversa".

Spectacolul de la 
Ploiești a inclus, în a 
doua parte a sa, un 
recital Tudor Gheor- 
ghe, intitulat „Pe un 
franc noet" — exce
lenta valorificare a 
poeziei, nu o dată 
surprinzătoare, a lui 
Caragiale, în care li
rismul se îmbină cu 
umorul, cu gustul pa
rodiei și mai ales cu 
irepresibila vocație 
satirică a scriitorului. 
Talentul actoricesc, 
gustul literar, muzica
litatea lui Tudor 
Gheorghe și-au pus și 
de data aceasta am
prenta asupra selec
ției, asupra capacității 
menestrelului oltean 
de a fructifica stări 
contrastante, jocuri de 
cuvinte, de a potența 
șarje amicale, cu 
umor și detașare.

Colocviul cu care 
s-ă încheiat manifes
tarea de la Ploiești a 
permis un tur de ori
zont asupra activității 
Societății „Caragiale" 
și a prilejuit intere
sante considerații pri
vind dimensiunile de 
profunzime (eterne și 
mereu actuale) ale o- 
perei lui Caragiale, 
căile relevării valori
lor ei de interes uni
versal.
Natalia STANCU 

vingem majoritatea părinților să-și 
dea copiii la școală".

Deși progresele sint evidente pe 
ansamblul județului, ele nu sint incă 
la nivelul cerințelor actuale. Princi
palul neajuns care diminuează efi
ciența muncii de educație materia
list-științifică ni se pare a fi carac
terul ei intermitent, sezonier ; în
tr-un șir de cazuri se poate chiar 
vorbi de o delăsare, determinată de 
mentalitatea păgubitoare că „la noi 
nu sint probleme", „nu înregistrăm 
creșteri numerice"... O asemenea în
clinație spre autoliniștire se reflectă 
în faptul că programele de activitate 
ale unor consilii comunale de edu
cație politigă și cultură socialistă cu
prind puține acțiuni de educație ma
terialist-științifică, de regulă, expu
neri pe teme generale. Desigur, și 
acestea sînt necesare și se cer abor
date în continuare. La Poroschia, 
secretarul adjunct cu problemele de 
propagandă al comitetului comunal 
de partid, tovarășul Petre Tone, re
cunoștea că eficiența activității de 
educație materialistă ar fi cu totul 
alta dacă expunerile și dezbaterile 
ar avea o frecvență mult mai mare 
și mai ales dacă ar fi dublate și de 
acțiuni concrete, diferențiate, adre
sate unor categorii restrînse de oa
meni, avind în vedere anumite ten
dințe și manifestări precise din 
viața lor. De asemenea, surprinză
tor este faptul că într-o comună cu 
aproape două mii de navetiști munca 
de formare a conștiinței socialiste 
omite din sfera sa această impor
tantă categorie a populației. încer- 
cind să desprindem cauzele unor ase
menea neajunsuri, nu putem omite 
faptul că la Poroschia preocuparea 
pentru antrenarea forțelor intelectua
lității este scăzută. Cu excepția a 
două-trei cadre didactice (din aproa
pe 40), a două cadre medicale (din 
peste 20) Și a unui inginer agronom, 
se constată, în general, o slabă par
ticipare ă intelectualilor din locali
tate la acțiunile de educație mate
rialist-științifică. Se înțelege că ori- 
cite acțiuni s-ar iniția de la centru, 
activitatea 'de formare â convingeri
lor ateiste nu poate căpăta atribu
tele continuității și diversității decît 
dacă se bizuie pe intelectualii satu
lui, dacă valorifică potențialul lor de 
cunoștințe și inițiativă.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii*

EFICIENTA - OBIECTIV 
FUNDAMENTAL AL CREAȚIEI 
(Urmare din pag. I)

In paralel, căutăm să creștem răs
punderea cercetătorilor și proiectan- 
ților in legătură cu valorificarea in
dustrială a obiectivelor la care sint 
implicați. Programele speciale de 
omologări, aplicări industriale și pu
neri in fabricație de noi produse și 
tehnologii constituie obligații prio
ritare față de orice alte sarcini. Ele 
se urmăresc, la intervale scurte, de 
organele de conducere și realizarea 
lor constituie principalul criteriu de 
stimulare morală și materială a co
lectivelor de muncă. Cel puțin unul 
din cinci cercetători și proiectanți 
implicați în programele de valorifi
care lucrează în întreprinderile be
neficiare pînă la verificarea com
portării industriale a noii tehnologii.

Cu toate rezultatele pozitive ale 
acestor măsuri, sîntem departe de a 
fi satisfăcuți de nivelul de valorifi
care a cercetărilor pe care le în
cheiem. Așa, de exemplu, faptul că 
am pus la punct mai multe sisteme 
de fabricație cu nivel înalt de auto
matizare, pentru industria de com
ponente mecanice și de aparataj 
electric, gindite ca soluții reprezen
tative pentru o largă aplicare, nu 
poate constitui motiv de satisfacții 
atît timp cit nivelul general de pă
trundere a automatizării în între
prinderile constructoare de mașini și 
electrotehnice este încă sensibil mai 
redus decît posibilitățile tehnice și 
economice existente. Cauzele acestor 
neajunsuri le găsim, în primul rînd, 
în propria noastră muncă, în calita
tea inegală a soluțiilor pe care le 
elaborăm, în cunoașterea insuficien
tă a situației locale pentru care se 
concepe noua tehnologie, sau în ca
racterul formal, lipsit de răspundere, 
care apare uneori în activitatea des
fășurată de oamenii noștri în între
prinderile beneficiare.

Unele din insuccese se datoresc și 
neajunsurilor de coordonare a di
feritelor programe, scăpărilor care 
se produc in relațiile cercetare-valo- 
rificare, plan de progres tehnic — 
plan de investiții, sau in relațiile 
de cooperare polidisciplinară între 
institute. Desigur că aceste neajun
suri vor putea fi mult diminuate, 
acționînd astfel ca în cadrul cerce
tării să se analizeze, la fiecare 
obiectiv, foarte temeinic, așa cum re
comanda tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.N.Ș.T., „toate 
implicațiile materiale, economice, 
umane", ceea ce reprezintă pentru 
oamenii muncii din cercetare nu nu
mai o obligație, ci și o înaltă dovadă 
de încredere.
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Vizita oficială în țara noastră 
a primului ministru ai Republicii 
Arabe Egipt, dr. Fouad Mohieddin

Primul ministru al Republicii Arabe 
Egipt, Fouad Mohieddin, și primul 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dascăl eseu, au făcut, în 
cursul zilei de sîmbătă, o vizită în 
stațiunile de odihnă de pe litoralul 
românesc ,al Mfirii Negre. Pe parcurs, 
premierul egiptean a fost informat 
despre măsurile întreprinse pentru 
valorificarea eficientă a cadrului cli
materic și natural pe care îl oferă 
litoralul nostru, in vederea asigură
rii unor condiții cit mai bune de 
odihnă și tratament unui număr tot 
mai mare de oameni ai muncii din 
înțreaga țară, precum și oaspeților de 
peste hotare veniți în România, Eloc
vent în acest sens este faptul că 
litoralul poate găzdui jieum, anual, 
aproape 3 milioane de turiști.

Au fqșt vizitate noi unități hotelie
re, complexe culturale și de alimen

a In Industria Județului Me
hedinți, ponderea produselor noi și 
reproiectqte reprșzjntâ 37,6 la sută 
din valoarea producției.marfă. Nu
mai in perioada care a trecut din 
acest an au fost aplicate 19 teh
nologii noi de fabricație, care au 
dus la economisirea unor impor
tante cantități de rnetql,

S Constructorii din Brăila au pre
dat „la cheie" 166 de apartamente 
peste prevederile planului la zi. De 
menționat că din anul 1965 și pînă 
in prezent la Brăila s-au dat în 
folosință peste 33 000 de aparta
mente.

£3 Oamenii muncii de la între
prinderea de construcții și repara, 
ții nave și utilaje din Tulcea au rea
lizat o stație plutitoare de pompare 
a apei din Dunăre. Odată cu mon
tarea acesteia, se va asigura o mai 
bună alimentare cu apă a unităților 
industriale din Tulcea.

H in prezent, la Combinatul de 
oțeluri speciale Tîrgoviște se exe
cută instalațiile de recuperare a 
căldurii de la cuptoarele adinei ale 
laminorului degrosisor și de semi
fabricate. Anual, se vor economisi 
mii de tone de combustibil con
vențional.

ffl Locuitorii comunei Grebănu, 
Județul Buzău, în frunte cu depută
ții, au amenajat cu mijloace și 
forțe proprii un popas turistic. Am
plasat intr-un splendid decor natu
ral, popasul dispune de terenuri de 
sport, o unitate de alimentație pu
blică, o.scenă in.aer. liber,.pe cate 
in fiecare duminică evoluează for
mații ale artiștilor amatori.

□ La Alexandria a avuț loc un 
schimb de experiență cu tema;, asi
gurarea unei alimentații științifice, 
raționale a populației. Au participat 
reprezentanți ai întreprinderilor co
merciale din mai multe județe ale 
țării.
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NOI SUCCESE DE RĂSUNET ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

Două titluri mondiale la caiac-canoe
Prima zi a finalelor campionatelor 

mondiale de caiac-canoe, ce se des
fășoară pe lacul Kaukajarvi din 
Tampere (Finlanda), a fost marcată 
de o serie de succese remarcabile 
ale sportivilor români participanți 
la această mare întrecere.

Astfel, veteranul flotilei noastre de 
aur, care domină de 15 ani marile 
competiții, Ivan Patzaichin, concu- 
rind in echipaj cu Toma Simionov, 
a cucerit medalia de aur în proba 
de canoe dublu. într-un finiș pasio
nant, Ivan Patzaichin și Toma Simio
nov au întrecut echipajele R.D. Ger
mane și Iugoslaviei, cîștigătoarele 
medaliilor, de argint și, respectiv, 
bronz.

Iată clasamentul finalei probei de 
canoe dublu — 1 000 m : 1. Româ
nia (Ivan Patzaichin — Toma Simio
nov) _ 4T5”28/100 — campioană mon
dială ; 2. RD. Germană (Olaf
Heukrodt —■ Alexander Schuek) —■ 
4T6”29/100 ; 3. Iugoslavia (Matia
Liubek =- Mirko Nisoviqi) — 4T7”47/ 
100 ; 4. Polonia — 4’17”65/100 ■; 5. 
U.R.S.S. — 4’25”95/100 ; 6. Cehoslova
cia — 4’28”79/100 ; -7. Franța —
4'33”06/100 ; 8. Ungaria — 4’39”42/100; 
9. Bulgaria — 4’40”99/100.

A doua medalie de aur pentru cu
lorile sportive românești a fost obți
nută de echipajul de caiac-4 (Ionel 
Constantin, Nieolae Fedosei, Ionel 
Lețcaie, Angelin Velea), care a în
trecut detașat formațiile R.D. Ger
mane și U.R.S.S.

Dar iată clasamentul acestei pro
be : 1. România — 3'21”86/100 — cam

tație publică, moderne edificii ce eta
lează o arhitectură originală, rod al 
fanteziei și capacității de creație ale 
arhitecților și constructorilor români, 
în stațiunea Eforie Nord, oaspeții au 
poposit la modemul staționar bal
near, unde, sub supravegherea unui 
personal medical de specialitate, fo- 
los.i.ndu-se proprietățile curative ale 
cunoscutului lac Techirghipl. zilnic se 
fac pește 3 500 de tratamente pentru 
diferițe afecțiuni reumatismale.

La vizită au luat parte Nieolae 
Gavrilescu. ministrul turismului și 
sportului, Ion losefide, ambasadorul 
României la Cairo, reprezentanți ai 
organelor locale de stat.

Ăți fost prezenti Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul | R.A. Egipt la 
București, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe premierul egiptean în 
vizita in țara noastră.

(Agerpres)

0 La CIuj-Napoca, în perimetrul 
noilor ansambluri de locuințe din 
Piațq Mărăști, se construiește un 
modern cinematograf, cu o sală de 
spectacole de 500 locyri.

I9 In Județul Timiș funcționează 
in prezent peste 2 000 de unități și 
secții de industrie mică și preșțări 
de servicii care realizează q produc
ție anuală de trei miliarde |ei, Sint 
livrate Iq fondul pieței bunuri de 
consum, articole de uz casnic și 
gospodăresc, țesături și confecții 
textile, articole de artizanat, covoa
re, încălțăminte, materiale de con
strucții și alte mărfuri. Industrie 
mică, venituri mari I

H Colectivul întreprinderii de sto
fe „Argeșeana'-' din Pitești și-a îm
bogățit nomenclatorul de fabricație 
cu noi articole din fibre indigene 
și cu motive naționale, cu o largă 
paletă de desene și poziții colo- 
rlstice.

13 In centrul civic al comunei 
Furculești din județul Teleorman s-a 
dat în folosință un bloc cu 16 a- 
partamente în care s-au mutat 
specialiști și cadre didactice din 
localitate. La parterul blocului au 
fost amenajate unități comerciale 
și prestatoare de servicii.

H Prin utilizarea unor tehnolo
gii moderne, colectivul întreprinderii 
„Prodcomplex" din Tg. Mureș a 
readus în circuitul productiv în
semnate cantități de materiale re
cuperabile din care au fost confec
ționate, noi produse : banda de izo
lație pentru conducte magistrale, 
plăci avertizoare și distanțiere pen
tru montaje electronice subterane.

B Intr-un grajd vechi, cooperato
rii din Frecăței, județul Tulcea, au 
amenajat în primăvara acestui an 
o ciupercărie care le aduce mari 
venituri. Oamenii gospodqri scot 
bani și din piatră seacă. .

pioană mondială; 2. R.D. Germană 
— 3’23”18/100 ; 3. U.R.S.S. — 3’23”70/ 
100 ; 4. Ungaria — 3’24”84/100 ; 5.
Australia — 3’25”43/100 ; 6. R.F. Ger
mania — 3’26”39”/100.

O prețioasă medalie de argint a 
obținut Costică Olaru, debutant în 
marile îritreceri internaționale, clasat 
pe locul doi în proba de canoe 
simplu — 10Q0 m ou timpul de 
4’48”15/100. Sportivul român s-a im
pus în fața cunoscuților campioni Jiri 
Vrdlovek (Cehoslovacia) — 4’49”67/100, 
Joerg Schmidt (R. D. Germană) — 
$’49”97/10Q, Ulrich Eicke (R. F. Ger
mania) — 4’51”16/100 și Henning Ja
cobson (Danemarca) — 4’54”27/100. 
Victoria în această probă a revenit 
lui Vasili Beresa (U.R.S.S.) —
4'45”75/100.

în proba feminină de caiac simplu 
rx- 500 m, sportiva româncă Maria 
Ștefan și-a adjudecat medalia de 
bronz, fiind înregistrată cu timpul de 
2T7”95/100. Pe primele două locuri 
s-au situat Birgit Fischer (R. D. Ger
mană) — 2!13”75/100 și‘Banja Gheșe- 
va (Bulgaria) — 2T6’’25/100.

Iată cîștigătorii celorlalte probe pe 
distanța de 1 000 m : caiac simplu : 
Ruediger Helm (R. D. Germană) — 
4'00”57/100 ; caiac dublu : R. D. Ger
mană (Frank Fischer — Andre Wohl- 
lebe) — 3’45”71/100 ; caiac dublu fe
mei — 500 m : R. D. Germană (Birgit 
Fischer — Karsta Kuhn) r- l’57”76/100.

Campionatele se încheie astăzi eu 
finalele pe distanța de 500 m și pro
bele de fond.

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu, a adre
sat generalului de armată Moustafa 
Tlass, vicecomandant-șef al Forțe
lor Armatei siriene, ministrul apără
rii, o telegramă de felicitare cu pri
lejul Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Arabe Siriene.

Cu același prilej, ambasadorul Re
publicii Arabe Siriene la București, 
Hayssam Barakat, și alți membri ai 
ambasadei s-au intîlnit cu generali, 
ofițeri și ofițerl-elevi ai Academiei 
militare, cărora le-au vorbit despre 
evenimentul aniversat.

Participanții au vizionat apoi o 
expoziție de fotografii cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor sirieni 
și un film.

★
Sîmbătă . seara, la Complexul de 

odihnă al pionierilor și școlarilor de 
la Năvodari, unde-și petrec vacanța 
în acgște zile peste 7 000 de copii, 
s-a încheiat cea de-a ediție a 
festivalului internațional „Copiii lu
mii doresc pacea", manifestare poli
tică și cultural-artistică organizată 
de Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor.

Festivalul s-a încheiat printr-un 
spectacol de gală, în cadrul căruia 
delegațiile copiilor din cele 20 de țări 
participante au exprimat — prin 
vers, cîntec și dans — dorința fermă 
a celei mai tinere generații' de a trăi 
intr-o lume a păcii și prieteniei în
tre popoare. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins jntre 31 iulie, ora 21 •— 3 august, 
ora 21. In țară : Vremea se va încălzi. 
Cerul va fi variabil. La sfîrșituT inter
valului, în Banat, Crișana, Maramureș, 
precum și în zonele de deal și de-mun
te vor cădea ayerșe de ploaie și se 
vor ’ semnala descărcări electrice. Vîn- 
tul va sufla slhb pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
12 și 22 de grade, izolat mai scăzute în 
primele nopți, iar maximele Intre 24 si 
34 de grade, local mal ridicate. La mun
te, în primețe dipiipeti, se Va produce 
ceață,

Hărnicia noastră, faptele noastre - consacrate înfloririi patriei
(Urmare din pag. î)

Cu conștiința de a se ști făuri
torii și beneficiarii tuturor realiză
rilor de pînă acUm, oameni; pauncii 
șînt hotărîți să desfășoare și mai 
larg întrecerea socialistă, să-și am
plifice energiile și inițiativa lor 
creatoare pentru a înfăptui cu 
succes planul și angajamentele pe 
acest al treilea an al cincinalului, 
în lumina exigențelor conducerii 
partidului, chiar și cele mai im
portante rezultate trebuie privite 
ca trepts spre noi succese, trăgin- 
du-se învățăminte atît din tot ceea 
ce este pozitiv, cit și din neajun
surile și stările de lucruri negative 
ce se mai fac simțite.

Sarcinile cantitative șl mai ales 
calitative ale planului pe acest an 
sînt deosebit de complexe șl mobi
lizatoare. Tocmai de aceea, in spi
ritul exigențelor și sarcinilor for- 

•mnlate—de ' tovarășul Nieolae 
Ceaușescu la recenta Plenară' a C.C. 
al P.C.R., al cerințelor ce decurg 
din noile măsuri privind întărirea 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economlce-financiare, în
treaga muncă politică șl organiza
torică a organelor și organizațiilor 
de partid, a comitetelor sindicale 
trebuie să fie orientată spre re
zolvarea problemelor majore ale

în cîteva rînduri
• Campionatele europene de tenis 

de masă pentru juniori și cădeți au 
continuat la Malmoe (Suedia) cu în
trecerile probelor individuale.

în concursul rezervat junioarelor, 
sportiva româncă Olga Nemeș a in- 
vins-o cu 2—0 (21—7, 21—8) pe B. Do
gan (Turcia), iar în turițeul juniori
lor Vasile Florea a dispus cu 2—1 
(23—21, 17—21, 21—18) de elvețianul 
B. Renold.

în competiția cadetelor (jucătoare 
pînă la 15 ani), Anca Cheler a intre- 
cut-o cu 2—0 (21—6, 21-,12) pe 
B. Reckziegel (R.F. Germania), iar 
Otilia Bădescu a cîștigat cu 2—0 
(21—8, 21—10) meciul disputat cu Da- 
vidkova (Cehoslovacia).

• Pe stadionul „23 August" din 
Capitală au început ieri întrecerile 
celei de-a 14-a ediții a Campionatelor 
balcanice do atletism pentru juniori.

Dintre concurenții români s-au evi
dențiat Mihaela Chindea, învingă
toare în proba de 100 m plat cu U”98/ 
100, și Stelică Turbă, situat pe pri
mul loc la aruncarea discului, cu 
53,30 m.

în proba masculină de săritură in 
lungime, victoria a revenit lui L. Ba- 
balevski (Bulgaria) — 7,50 m, la 
aruncarea ciocanului a cîștigat co
echipierul acestuia, V. Ignatov —• 
66,06 m iar la 10 km marș a termi
nat învingător grecul D, Orfano- 
poulos,

Competiția continuă astăzi pe ace
lași stadion.

® Da Debrecen (Ungaria) a conti
nuat turneul internațional de fotbal 
pentru echipe de tineret. în ziua a 
doua a competiției : Iugoslavia — El
veția 3—0 ; Anglia — Grecia 1—0 ; 
Cehoslovacia — Ungaria 2—1 ; Da
nemarca — Suedia 2—0,

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A CONFEDERAȚIEI 

ELVEȚIENE

Excelenței Sale Domnului PIERRE AUBERT
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Confederației Elvețiene, am plăcerea să 
vă adresez calde felicitări împreună cu urările mele cele mai sincere de 
prosperitate ?i progres pentru poporul elvețian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

„Țara ceasurilor", 
„țara turismului",
„țara industriei far
maceutice", „țara li- 
niștei și a păcii" — 
aniversează la 1 au
gust crearea, in urmă 
cu 692 de ani. a Con
federației Elvețiene. 
Ea* * “început, "'în 1291, 
ș-au uniț doqr trei 
cantoane — Uri, 
Schwyz și Unterwal- 
den, cărora în secolele 
următoare Ii s-au ală
turat și altele. în 1648, 
independența Confe
derației Elvețiene a 
fost recunoscută ofi- 
cial pe plan european 
prin tratatul de pace 
westfalic, iar în 1815, 
Congresul de Ia Viena 
a proclamat Elveția 
drept stat cu neutra.-, 
litate perpetuă. în 
1874 țara a devenit, ca 
urmare a noii Con? 
stituții, republică fe
derală,

© Melodii la Costineștl ; VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30: 13,30; 16; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15. MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Haiducii Iui Șaptecai : FESTIVAL 
(15 63 84) — p; 11,15; 13,30; 1.5,45; 18; 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Răzbunarea haiducilor : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13.30; 15',45; lă; 
20, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30. 
© Cuibul salamandrelor: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Buletin de București : POPULAR 
(35 15 17) — 16; 17,15; 19,30.
© Revanșa — 11,30; 13,30; 15,30; 17.30; 
19,30; Program de vacanță — 9,30 :
COSMOS (27 54 95).
© Viitoarea tinereții : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Program de desene animate ~ 9; 
10,30; Degețica — 12; 13,30; Raidul
vărgat — 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38).
• Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18: 20.
© Madona păgînă — 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20; Program de vacanță — 9 : 
TIMPURI NOI (15,6110).
© Micul lord 9,30; 11,30; Hotel
Palace - 15,30; 17,30; 19,30 : BUZEȘTI 
(50 43 58).
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia — ii,30; 13,30; 15,45; 18; 
20 ; Program de vacanță — 9 : UNION 
(13 49 04).
O Șatra: LIRA (317171) — 15,30; 18; 
20,30, Ia grădină — 20,45, FLACĂRA 
(20 33 40) — 15.30; 17,30; 19,30,' PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.
© Fii cu ochii-n patru : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Fata care vinde flori : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Pierdut printre cei vil : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Vraciul : PACEA (60 30 85) —
15,30; 19.
© Copiii Leningradului ; VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Dosarul „Lina de aur* î PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.

Deși săracă în re
surse ale subsolului și 
cu o bună parte din 
suprafață acoperită de 
lacuri și zăpezi veș
nice (58 la sută din 
teritoriu este ocupat 

de Munții Alpi și 12 la 
sută de Munții Jura), 
Elveția, cu poporul 
său harnic și talentat, 
este astăzi o țară cu 
un nivel ridicat de 
dezvoltare, creînd și 
perfecționînd tocmai 
acele ramuri industri
ale care necesită un 
.consum redus de ma
terii prime. De multă 
vreme cel mai mare 
exportator de ceasuri 
din lume — raportat 
la numărul populației 
— Elveția a pus la 
punct o înfloritoare 
industrie electronică și 
a aparatelor de pre
cizie. Totodată ea este 
renumită prin produ
sele farmaceutice și 
chimice, prin indus
tria turismului, ca și 
prin activitatea ban
cară. Animat de do.- 
rința de pace, de în
țelegere și cooperare 
cu alte popoare — cli
mat necesar desfășu
rării activității sale 
productive — poporul 
elvețian a făcut din 
tara sa un stat care -- 
intr-un continent bin- 
tuit de mari conflagra
ții — n-a mai cunos

activității productive. Atenția co
muniștilor, a organizațiilor 'de 
partid trebuie să fie concen
trată asupra factorilor hotărî- 
tori pentru asigurarea bunel des
fășurări a întrecerii socialiste : 
stimularea inițiativei. creatoare, 
dezvoltarea spiritului de răspun
dere în muncă, întărirea spiritului 
gospodăresc și a disciplinei, culti
varea atitudinii înaintate față de 
muncă, generalizarea rapidă a ex
perienței pozitive.

în acest sens, organizațiile dq 
partid și sindicatele sînt chemate 
să orienteze, în continuare, între
cerea socialistă în direcțiile cu 
rol-cheie în creșterea eficienței și 
ridicarea calitativă a activității 
productive în fiecare ramură a 
economiei. Ca obiective prioritare, 
în această perioadă, se detașează 
realizarea ritmică și integrală a 
planului și angajamentelor la pro
ducția fizică, astfel incit, așa - cum 
sublinia secretarul general al par
tidului, în acest an să se realizeze o 
producție industrială suplimentară 
în valoare de cel puțin 12 miliarde 
lei, creșterea susținută a exportu- 
lui, sporirea mai rapidă a produc
tivității muncii, intensificarea efor
turilor pentru ridicarea continuă a 
calității produselor, valorificarea 
superioară a materiilor prime, re

cut războiul de aproa
pe un secol și jumă
tate.

Intre România și 
Elveția există vechi și 
trainice legături, care 
au cunoscut o continuă 
dezvoltare în ultimii 
ani. Extinzînd și apro- 
fundînd necontenit 
colaborarea pe multi
ple planuri, România 
și Elveția militează 
în același timp, cu 
consecvență, ca țări 
europene, pentru apli
carea în viață a Actu
lui final de la Hel
sinki, pentru conti
nuarea procesului re
alizării securității eu
ropene. a politicii de 
destindere și pace. în- 
tilnirile și convorbirile 
româno-elvețiene la 
diferite niveluri, acor
durile încheiate în do
meniul colaborării eco
nomice, tehnico-știin- 
țifice și culturale, au 
deschis perspectiva 
unei conlucrări mereu 
mai rodnice, în inte
resul ambelor țări și 
popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii in Eu
ropa și în întreaga 
lume.

ducerea costurilor de producție, fn 
special q cheltuielilor materiale.

Sînt, bineînțeles, numai cîteva 
dintre .obiectivele majore concrete 
ale întrecerii, care trebuie să po
larizeze preocupările tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii. Pe 
deplin convinși că realizările 
obținute în creșterea producției 
materiale și a eficienței eco
nomice stau la temelia spo
ririi avuției sociale, a venitului na
țional — suportul sigur și tFainic 
al progresului nostru economic și 
al ridicării bunăstării întregului 
popor — să facem totul, să dărp 
zi de zi, la locurile noastre de 
muncă, în unitățile în care lucrăm, 
tot ce avem mai bun ca putere de 
muncă și spirit creator pentru a 
face din perioada premergătoare 
marii noastre sărbători naționale 
de la 23 August o perioadă a re
zultatelor superioare în ridicarea 
calitativă a întregii activități eco
nomice. îndeplinirea planului și 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă pe acest an trebuie 
să devină un țel major al activită
ții fiecărui comunist, al fiecărui 
om al muncii, al tuturor colecti
velor din industrie, construcții, a- 
gricultură, din toate sectoarele e- 
conomiei naționale I

© Cascadorul Hooper : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,43: 18.;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 64) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Principiul dominoului : SCALA 
(11 03 72) ~ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Febra aurului : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
© Camionul de cursă lungă : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 16,46; 
18; 20, la grădină — 21, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) -z 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21. 
© Yeti, omul zăpezilor : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
© Vulcanul : GRĂDINA FESTIVAL 
(15 63 84) T- 20,45.
© Iubire fără soare î GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

teatre
© Filarmonica ,, George Enescu*  
(15 68 75, rotonda Ateneului) : „Filar? 
monica — tradiție și actualitate'*  
(spectacol de sunet și lumină de 
Jeanine CoStescu) ; recitalul sopranei 
Yvonne Buzoescu — 20.
© Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Patrie — pă- 
mînt străbun*  (spectacol de sunet și 
lumină) — 21.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros saga — 18,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănașe*  
(15 46’78, grădina Boema) : “Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batiștei) : 
Vacanță la... București — 19,30.
• Eștrada armatei (13 60 64, grădina 
de vară a C.C.A.) : Estrada In croa.- 
zieră — 19,30.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAMAICĂI

teleg
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-:ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă primului ministru al Ja- 
maicăi, Edward Seaga, în care ii 
adresează, cu prilejul celei dera 21-g 
aniversări a proclamării independen

Jamaica, a treia ca 
suprafață dintre insu
lele Antiîelor Mari, 
descoperită de către 
Cristofor Columb în 
anul 1494, marchează 
la 1 august 21 de ani 
de la dobîndirsa inde- 
penclenței.

După acest acț. de 
importanță hotărîtoare 
în istoria țării, Jamai
ca a procedat la na
ționalizarea băncilor 
străine și particulare, a 
principalelor între
prinderi industriale, 
precum și la răscum
părarea unor mari su
prafețe agricole in ve
derea împroprietăririi 
țăranilor fără pămînt, 
a trecut la traducerea 
în viață a unor pro
grame de diversificare 
a economiei naționale, 
în această privință

există posibilități din 
cele mai favorabile. 
Subsolul țării, de pil
dă, adăpostește 10 la 
sută din rezervele 
mondiale de bauxită. 
Tocmai de aceea, o a- 
tenție de prim ordin 
se acordă exploatării 
și prelqcrării apeștiji 
prețios mineral —> 
principala sursă de 
venituri a țării. în a- 
gricultură se urmă
rește extinderea plan
tațiilor cultivate cu 
trestie de zahăr, ci
trice și banane, mo
dernizarea lucrărilor 
necesare în vederea 
sporirii continue a 
recoltelor. In ultimii 
ani se dezvoltă intens 
și industria turismu
lui. Un proiect im
portant pentru dez
voltarea economiei tă

PROGRAMUL 1
Tețgyacanțâ școlară

8.30 Almanahul familiei 
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii. Enesclana 

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor. Telefilmoteca ele

ghiozdan; „Cireșarii" — episodul 12 
13,00 Album duminical ® Telex O Ritm

și melodie © Sub cupola circului 
0 Cînțece de voie bună 0 Casca
dorii Tisului ® Trei prime audiții 
O 14,30 Desene animate’ © Armonii 
corale O Sentimentul patriei — 
mică antologie poetică ® Invitați 
Sn studio ® Antologia umorului ro
mânesc © Telesport ® Semnal 
® Fantezie în cheia sol ® Tele- 
vacanța lg mare © 17,25 Film se
rial : „Eneida" — episodul 5

13.10 Călătorii spre viitor 
19,00 Telejurnal
19.20 Cinfarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micții ecran
20,00 Telecdnemateca. Ciclul „Mari ac- 

. tprt". „Don Juan de Marana". Cu ;
Errol Flynn, Vlveca Llndfors, Alan 
Hale

21,50 Varietăți muzicale
22.10 Telejurnal © Sport
22.20 Avanpremieră săptămlnală TV

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite câștigă
toare la tragerea Ia sorți lunară 

din 30 iulie 1983
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1 90000 .17 50 00Q
1 38006 51 50 000
1 11550 150 50 000
1 99842 23 40 000
1 90070 110 40 000
1 37603 90 40 000
1 41616 38 35 000
1 86691 149 35 000
1 21474 48 35 000
1 66374 49 35 000
1 46366 62 30 000
1 36701 146 30 Q00
1 92498 29 30 000
1 89487 106 30 00Q
1 4Î756 141 30 000
1 65090 70 25 000
1 14905 100 25 000
1 43046 39 25 000
1 88294 41 23 000
1 96719 147 25 000
1 79388 15 25 000
l 55379 125 20 000
1 24749 70 20 000
1 58360 03 20 000
1 68129 33 20 000
1 53299 31 20 000
1 25253 34 20 000
1 05218

k
.2 r
°.2 .2
Bort u w hn o a

o

78 20 000

100 833 49 5 000
100 477 117 3 000
100 794 119 3 000
100 178 04 3 000

1 000 49 146 1 000
1 000 66 82 1 000
1 ooo 77 145 800
1 000 19 147 800
1 000 72 89 800
1 000 45 71 800
1 000 81 63 800
1 000 53 131 800
1 000 82 140 800
l 000 98 142 800
1 000 96 103 800
1 000 88 53 800
1 000 57 141 800

13 428 TOTAL 13 050 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul zero 
de la serie nu se ia in considerare.

ți AM Ă
ței Jamaicăi, in numele Guvernului 
Republicii Socialiste România și al 
său personal, calde felicitări și cele 
mai bune urări de pace și bunăstare 
poporului jamaican, de întărire con
tinuă a relațiilor de prietenie și coo
perare dintre România și Jamaica.

rii este extinderea și 
modernizarea zonei li
bere Kingston, unde 
au fost construite sau 
urmează să intre în 
funcțiune zeci de uni
tăți industriale : fa
brici textile, de asam
blare a unor aparate 
electronice și a unor 
bunuri de consum de 
folosință îndelungată.

în conformitate cu 
politica sa consecventă 
de prietenie cu toate 
statele angajate pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, Româ
nia întreține cu Ja
maica relații de cola
borare reciproc avan
tajoase, a căror ex
tindere și diversifica
re este în interesul 
ambelor țări, al cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

PROGRAMUL ?
19.00 Matineu simfonic
11.10 Instantanee. Arheologie bucureș- 

teană
11,15 Muzică ușoară
12,00 Melodii populare
12.30 Carnet cultural
13,00 Farmecul muzicii
13.40 Patria din inimi
14,05 Teatru TV : „Steaua fără nume" 

de Mihail Sebastian
13.35 Ecran de vacanță. Desene animate 
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Mozaic muzical
20.50 Din marea carte a patriei
21.10 Jaz in nocturnă
22.10 Telejurnal ® Sport

LUNI, 1 AUGUST
PROGRAMUL 1

14.30 Telex
14.35 Emisiune In limba maghiară
17.30 Imagini din Elveția. Documentar 

programat cu prilejul Zilei națio
nale a Elveției

17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal © întrecerea socialistă 

in cinstea marii sărbători
20.20 Panoramic economic • Documen

tele Plenarei C.C. al P.C.R., pro
grame concrete de acțiune în uni
tățile economice Q La zl in agri
cultură

20.50 A patriei cinstire. în lumina lui 
August — emisiune de versuri

21,00 Curier cetățenesc
21.10 Tezaur folcloric
21.40 Roman-foileton : „în viitoarea vie

ții". Episodul 3
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
14.30 Telex
14,35 Cenacluri ale tineretului
15,00 Festivalul tinerilor dirijori. Bușteni 

— 1083
16.00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ® întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
20,20 Moștenire pentru viitor [
20,55 De pretutindeni. Viața In Gala

pagos ■ ........ ș ■
21,25 Muzică de cameră românească in 

primă audiție
21,45 Arii și scene din opere șl operete
22.30 Telejurnal 'DE LA ADAS

Administrația asigurărilor' de stat 
anunțg :

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viață pentru luna iulie 
1983 au ieșit următoarele fcombinații 
de litere :

1. H.D.Z, ; 2. T.X.X. ; 3. H.S.X. ; 
4. T.W.A. ; 5. L.M.J. j 6. B.C.K. ; 
7. V.E.D. ; 8. M.I.W.

r j '
Toți asigurații cărora le-au ieșit 

una sau mai multe din aceste combi
nații de litere înscrise în polițele lor 
urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații șă achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

A apărut:

„Revista Română 
de Studii Internationale" 

nr. 3 (65)/1983
Din sumar : „Dreptul Ia pace — 

obiectiv central al politicii externe 
românești" (Nieolae Ecobescu, Vic
tor Duculescu) ; „Rolul Organiza
ției Națiunilor Unite în eforturile 
privind soluționarea problemei po
porului palestinian, poziții și pro
puneri românești" (Marcel Dinu) ; 
„Unele considerații privind conți
nutul principiului egalității în 
drepturi a statelor" (Adrian Năs- 
tase) ; „Nieolae Titulescu, promotor 
și apărător al principiilor demo
cratice, progresiste în relațiile in
ternaționale" (Grigore Geamănu),

Revista mai cuprinde rubricile : 
Oamenii de știință și pacea, Note 
și comentarii, Jurisprudența româ
nă de drept al comerțului interna
țional, Recenzii, Activitatea 
A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în limbi 
străine „Revue Roumaine d’Etudes 
Internationales" — cu articole in 
limbile engleză, franceză și rusă.

® TERMOMETRU 
FĂRĂ MERCUR. Cercetă- 
tori de la Institutul de chimie 
tehnologică din Moscova au 
propus pentru stabilirea gradu
lui de Încălzire a pieselor și 
aparatelor in diferite ramuri ale 
tehnicii în care se utilizează 
procese la temperaturi Înalte 
un termometru fără scală nu. 
merică și celelalte elemente 
obișnuite lq instrumentele de 
măsură. Este vorba de o vopsea 
care poate fi aplicată cu pulve- 
rizatorul, cu pensula sau cu 
electroforeza pe metal, cerami
că, sticlă și alte materiale. La 
atingerea unei anumite tempe
raturi, culoarea suprafeței aco
perite cu acest termoindicator 
se schimbă. Dacă obiectul este 

Încălzit în mod inegal, el va de
veni multicolor. Aceasta permi
te să se vadă repartizarea tem
peraturii pe suprafața studiată 
și să se stabilească zonele ei 
cele mai calde și cele mai reci.

© TRATAREA TER
MICĂ A FURAJELOR. 
Conform opiniei unor specialiști 
britanici, tratarea furajelor lg o 
temperatură moderată duce la 
sporuri rapide de greutate la a*  
nimalele de tăiere. S-a stabilit 
că la vitele furajate cu făină de 
soia încălzită la 144°C s-au ob
ținut — ca urmare a reducerii 
gradului de degradare a prqței: 
heîor — sporuri de greutate în- 
.tr-un interval de timp mult mai 
redus decit în cazul utilizării fu

rajelor netratate, iar coeficientul 
de conversie a hranei a fost mai 
bun cu 23 la sută.

• UN NOU TIP DE 
JALUZELE. Specialiștii fran
cezi au fabricat un nou tip de 
jaluzele pentru birouri, spi
tale, hoteluri, locuințe, case so
lare etc. Jaluzelele sînt fabri
cate din două folii de poliester 
tip „sandviș", între caFe este 
pulverizat aluminiu sub vid. Ele 
sînt plasate la o distanță de 
20 mm de geam și nu prezintă 
efectul de seră. în perioada de 
vară, cînd sint coborîte, jalu
zelele, deși transparente, reflec
tă 78—87 la sută din radiațiile 
solare. în timpul iernii permit 
ameliorarea cu 38 la sută a

DEâ
coeficientului de conductivitate 
termică.

© DICȚIONAR AL 
LIMBII QUECHUA. Aca' 
demia de Limbă și Literatură 
Quechua, din Iăma, a anunțat 
apropiata ieșire de sub tipar a 
noii ediții a „Dicționarului de 
limbă și gramatică quechua". 
Noul dicționar quechua este 
editat cu aportul financiar al 
UNESCO, în cadrul programu
lui guvernamental peruan de 
punere In valoare a tuturor 
mărturiilor vechilor culturi și 

civilizații aborigene. Limba 
quechua — idiomul de bază al 
vechilor populații din regiune 
— este și astăzi folosită de cel 
puțin opt milioane de persoane 
din Peru, Ecuador, Bolivia și 
nordul Argentinei, s-a precizat 
la Lima.

© SISTEM DE PRE
VEDERE A SEISMELOR, 
în regiunea Xingjiang-Uigură, 
clin R.P. Chineză, una dintre 
zonele cu o puterhică seismici
tate din țară, a fost înființat lin 

sistem de prevedere a cutremu
relor de pămint. Sistemul este 
alcătuit, după cum relatează a- 
genția China Nouă, din 25 de 
stații seismice, dotate cu echi
pamentele necesare, încadrate 
cu personal de specialitate. Pe 
lingă acestea mai ființează nu
meroase alte substații. a căror 
misiune constă In urmărirea cu 
atenție a seismelor de orice in
tensitate șl a fenomenelor care 
Ie însoțesc. Informațiile obți
nute sînt trimise spre un centru, 
care le prelucrează. Se mențio
nează că, între anii 1 600 și 1979, 
pe teritoriul acestei regiuni au 
fost înregistrate 59 de cutre
mure distructive. Două dintre 
cele 13 mișcări seismice mari, 
produse în China în 1981, au 
fgșt înregistrate în Xinjiang- 

Uigura. în același an, aici au 
avut loc 800 de cutremure de 
mică intensitate.

• ALCOOLUL $1 TU
TUNUL - FACTORI DE 
RISC. Un grup de oameni de 
știință americani a publicat re
cent un raport referitor la im
plicațiile folosirii de către fe
meile gravide a alcoolului și tu
tunului. Cercetătorii americani 
consideră alcoolul drept una din 
cauzele care contribuie în mod 
frecvent la deficiențe mintale 
sau la intîrzieri In dezvoltarea 
noului născut, în timp ce fuma
tul se poate afla printre moti
vele ce fac ca unii copii să se 
nască sub greutatea normală, să 
se îmbolnăvească mai ușor sau 
să prezinte un mai mare risc de 

mortalitate In primii cinci ani 
de viață.

© OFENSIVA... LI
LIECILOR. într-o serie de 
localități rurale din statul indi
an Kerala se înregistrează o 
veritabilă invazie de lilieci. 
Noaptea, liliecii devastează pur 
și simplu plantațiile de coco- 
tieri. Calcule aproximative in
dică faptul că, de la începutul 
sezonului, liliecii au devorat 1,5 
milioane nuci de cocos. Lupta 
împotriva dăunătorilor este ex
trem de grea, întrucit ei zboară 
numai noaptea, iar ziua se as
cund printre stînci sau în peș
teri. Federația fermierilor din 
statul Kerala a -cerut autorități
lor să găsească o modalitate de 
a veni în sprijinul plantatorilor 
de cocotieri.
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ROMANIA IN PAGINILE PRESEI INTERNAȚIONALE Precizări privind politica R. P. Chineze față de Taiwan

..Realizări remarcabfle în construcția socialistă, 
activitate dinamică si consecventă pentru promovarea 

cauzei dezarmării, piwesuiui si păcii"
Mijloacele de informare in masă din diferite țări au publicat o se

rie de materiale - comentarii, note, știri - despre realizările importante 
obținute de poporul român in edificarea societății socialiste. Se relevă, 
totodată, ideile-forță ale politicii de pace pe care țara noastră, pre
ședintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o desfășoară pe arena inter
națională pentru afirmarea destinderii și păcii, a colaborării, pentru fău
rirea unei lumi eliberate de amenințarea catastrofei nucleare.

Intr-un reportaj, ziarul „PRAV
DA" înfățișează cititorilor sovietici 
activitatea desfășurată în bazinul 
carbonifer Dolj pentru punerea în 
valoare. în ritmuri susținute, de noi 
zăcăminte. Minele de cărbune de aici 
— arată ziarul — dau viață hotă- 
rîrilor Partidului Comunist Român 
privind creșterea, planificată a ex
tracției de cărbune în scopul con
solidării bazei energetice a țării. în 
acest fel — adaugă „Pravda" — Ol
tenia, străvechi pămînt românesc, se 
îmbogățește cu noi zone pentru ex
ploatarea purtătorilor de energie. 
Este menționată, în context, dezvol
tarea cunoscută de Rovinari și Mo- 
tru.

întărirea bazei energetice și de 
combustibili este tema și a unui alt 
material publicat de „Pravda", care 
se referă la succesele petroliștilor 
din Moinești și minerilor din Fi- 
lipeștii de Pădure. De asemenea, 
„Pravda" — ca și ziarele „IZVES
TIA" și „SOȚIALISTICESKAIA IN
DUSTRIA" — a prezentat diferite 
alte aspecte ale actualității româ
nești, între care pregătirea tinerilor 
pentru primirea în rîndurile parti
dului.

Sub titlul „Program de dezvolta
re a agriculturii. Eforturi pentru 
sporirea suprafeței agricole și ri
dicarea productivității muncii în 
România", ziarul cehoslovac „RUDE 
PRAVO" inserează o corespondență 
despre programul național pentru a- 
sigurarea unor producții agricole si
gure și stabile, arătînd că, pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal, suprafa
ța terenurilor agricole urmează să 
crească, în România, la 15 milioa
ne de hectare. Relevînd că obiecti
vul noilor măsuri este de a spori 
productivitatea terenurilor agricole și 
de a asigura stabilitatea maximă a 
producției agricole, „Rude Pravo" 
prezintă prevederi ale programului. 
Sînt menționate apoi importantele 
investiții din ultimii 15 ani în do
meniul lucrărilor de ameliorați!.

Programul privind aplicarea fermă 
a principiilor autoconducerii munci
torești și autogestiunii, perfecțio
narea mecanismului șconomico-fi- 
nanciar, a sistemului de retribuire 
a muncii și creșterea retribuției în 
acest cincinal s-a aflat în atenția zia
rului polonez „ZYCIE WARSZAWY", 
care publică un comentariu re- 
liefind efectele pozitive pe care le va 
avea realizarea diferitelor prevederi 
ale programului : o mai înaltă efi
ciență și productivitate a muncii, re
alizarea de noi economii, ridicarea pe 
mai departe a calității produselor 
realizate.

Relatînd despre problemele dezbă
tute la recenta plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, desfășurată sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, A- 
GENȚIA CHINA NOUĂ prezintă o 
serie de date din raportul Consiliului 
de Miniștri cu privire ia realizarea 
planului național unic de dezvoltare 
economicorsoclală a României pe se
mestrul I și măsurile ce trebuie lua
te pentru îndeplinirea integrală a 
planului pe acest an. Se informează 
apoi despre adoptarea programului 
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 cincinal 
și a programului național pentru 
asigurarea unor producții agricole 
sigure și stabile.

Sub titlul „Relațiile dintre Româ
nia și Grecia au fost constant prie
tenești", ziarul „KATHIMERINI" pu
blică un articol în care sînt prezen

tate pozițiile țării noastre în proble
mele păcii și dezarmării. Autorul 
articolului face referiri la principiile 
de politică externă ale României, 
precum și la importanța și rolul re
lațiilor prietenești dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Constantin Karamanlis: „domnii 
Karamanlis și Ceaușescu sînt legați 
printr-o deosebit de caldă prietenie 
și de cîte ori au cooperat, cooperarea 
lor a fost fructuoasă" — scrie ziarul. 
„Kathimerini" subliniază : „Nu sînt 
puțini cei care cunosc că președintele 
Nicolae Ceaușescu vorbește mereu 
de pace și dezarmare, de Balcanii 
fără arme nucleare, de o Europă 
lipsită de amenințarea unui război 
nuclear".

Dezvoltarea cercetării științifice șl 
rolul ei în ascensiunea chimiei româ
nești, prodigioasa activitate a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu sînt reliefate în- 
tr-un articol amplu apărut in ziarul 
marocan „AL BAYANE". Sînt publi
cate o serie de date ce ilustrează 
elocvent aportul deosebit al cerce
tării la dezvoltarea industriei chi
mice, subliniindu-se că „saltul cali
tativ pe care această ramură de bază 
a economiei românești l-a înregis
trat de la o etapă la alta s-a da
torat coordonării unitare a activității 
de cercetare și inginerie tehnolo
gică". Este pusă în evidență maniera 
de organizare a activităților în acest 
domeniu „potrivit concepției și con
tribuției directe a academicianului 
doctor inginer Elena Ceaușescu", 
manieră de organizare ce „stabilește 
o legătură organică între cercetare 
și elaborarea proiectelor în indus
trie". După ce subliniază înalta efi
ciență a acestui mod de organizare, 
în articolul intitulat „România — 
prioritate acordată cercetării origi
nale naționale" sînt prezentate pe 
larg înaltele performanțe obținute în 
diferite ramuri ale chimiei prin apli
carea rezultatelor gîndirii științifice 
românești.

Ultimul număr al revistei indiene 
„INTERNATIONAL UNITY" scrie 
despre dezvoltarea cu succes a eco
nomiei românești în condițiile eco
nomice internaționale nefavorabile 
din 1982, cînd majoritatea țărilor au 
înregistrat o depresiune economică. 
„Dar economia românească din 1982 
arăta altfel. Dezvoltarea sa econo
mică a decurs împotriva curentului 
recesiunii. Balanța între export și im
port reflectă un excedent clar de 1,8 
miliarde dolari. Iar acest rezultat 
spectaculos a fost înregistrat în pe
rioada în care situația mondială a 
fost potrivnică creșterii economice". 
Reliefînd eforturile economiei noas
tre socialiste, publicația indiană 
scrie : „Performanța României este 
demnă de a fi elogiată. In plus, ten
dința de a obține balanțe active și 
în viitor pare să se fi stabilizat". 
Sînt prezentate o serie de cifre pri
vind creșterea comerțului exterior 
românesc în ultimii ani, relevîndu-se 
sporirea continuă a livrărilor de 
mașini și echipamente moderne, pro
duse electronice, produse chimice și 
ale industriei bunurilor de consum. 
„Bunurile exportate de România sînt 
competitive ca. preț și se pot compara 
cu cele mai bune de pe piața mon
dială" — adaugă „International 
Unity".

Ziarul indian „PATRIOT" a publi
cat un articol despre noul sistem din 
România de retribuire după munca 
depusă. In context, se arată că „fie
care unitate productivă, brigadă, sec
ție, formație de lucru, șantier de con
strucție, fermă etc. vor acorda și sta
bili retribuțiile în funcție de calita
tea, cantitatea și importanța socială 
a muncii depuse". După ce prezintă

avantajele unui astfel de sistem, „ca 
o stimulare a lucrătorilor pentru obți
nerea de rezultate bune în muncă", 
în încheiere se apreciază că „hotări- 
rile luate dau drepturi tot mai mari 
organelor autoconducerii muncito
rești în cadrul colectivelor de mun
că, contribuind, în același timp, la 
creșterea responsabilității pentru o 
calitate tot mai înaltă a mundii și o 
repartizare echitabilă a veniturilor".

Intr-un amplu articol — „Pentru ca 
Balcanii să devină o zonă a păcii", 
ziarul italian „AVANTI" relevă 
că, „de mai multe ori, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că in
staurarea în Balcani a unei zone 
denuclearizate și realizarea de ra
porturi de bună vecinătate și coope
rare între țări aparținînd unor siste
me sociale diferite și unor blocuri 
militare opuse vor reprezenta un 
exemplu și un stimulent pentru în
treaga Europă". Demonstrînd că 
ideea edificării în Balcani a unei 
zone de pace și de bună vecinătate, 
de prietenie și cooperare, liberă de 
arme nucleare, reprezintă una dintre 
principalele orientări ale politicii ex
terne românești și că, în ultimii ani, 
s-a dezvoltat conlucrarea interbalca- 
nică în sectoarele economiei, ener
giei, transporturilor, în articol se 
subliniază : „Acum este vorba de a 
se realiza un salt și în domeniul 
relațiilor politice", „stabilindu-se 
relații interstatale noi, care să ex
cludă orice formă de presiune, ame
nințare sau recurgere, la forță, ames
tec din afară, respectînd independen
ța și suveranitatea națională, promo- 
vînd colaborarea între egali, stima și 
respectul reciproc. O asemenea co
laborare bilaterală și multilaterală 
poate și trebuie să asigure condițiile 
pentru dezvoltarea independentei fie
cărei națiuni balcanice, pentru pro
gresul și bunăstarea fiecărui popor 
din regiune". în încheierea articolu
lui, după ce se arată că, firește, la 
București se știe bine că există difi
cultăți în acest proces, „Avânți" 
subliniază hotărîrea României de a 
depune „toate eforturile pentru dez
voltarea cooperării interbalcanice, în 
scopul transformării acestei regiuni 
într-o zonă de pace, de bună ve
cinătate și încredere reciprocă".

Un articol dedicat politicii externe 
românești, „condusă cu luciditate, 
perseverență și deosebit realism", 
este publicat și de cotidianul italian 
„IL POPOLO".

„România, ca destinație turistică 
și pentru vacanță, oferă cam tot ceea 
ce își poate dori cineva — frumuseți 
naturale nesfîrșite, plaje, ape curgă
toare, stațiuni termale, cultură, fol
clor etc." — scrie, într-o relatare, 
agenția „ECOMOND PRESS", din 
Roma, prezentînd cititorului italian 
peisajul de basm al plaiurilor, mun
ților și litoralului țării noastre.

Pozițiile exprimate de președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în legătură cu probleme 
ce frămîntă grav omenirea — nece
sitatea dezarmării nucleare, proble
ma rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa, crearea de 
zone denuclearizate în diferite re
giuni ale continentului, renunțarea 
la manevrele militare — sînt eviden
țiate de cotidianul suedez „DAGENS 
NYHETER", într-un amplu articol : 
„înghețați toate cheltuielile militare". 
Este relevată hotărîrea luată de ' 
România la sfîrșitul anului 1982 ca, 
pînă în 1985, să nu mai sporească 
cheltuielile militare.

Un ambițios proiect românesc pen
tru combaterea inundațiilor, a sece
tei — este titlul sub care agenția 
americană ASSOCIATED PRESS re
latează despre Programul național 
pentru asigurarea unor producții 
agricole sigure și stabile. După ce 
prezintă prevederi ale programului, 
agenția anunță constituirea unui co
mandament național, sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
va coordona întreaga activitate în 
acest domeniu.

(Agerpres)

BEIJING 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Comisiei Centrale Consulta
tive a P.C. Chinez, Deng Xiaoping, a 
arătat într-o convorbire cu Winston 
L. Y. Yang, profesor la Universitatea 
Seton Hall din S.U.A., că reunificarea 
Chinei nu înseamnă cucerirea Taiwa- 
nului de către China continentală, 
nici invers, informează agenția China 
Nouă. El a precizat : „Speranța noas
tră sinceră este că Kuomintangul și 
Partidul Comunist vor conlucra pen
tru reunificarea națională și vor 
contribui la cauza națiunii chineze".

Deng Xiaoping a spus, totodată, că 
sistemul social din Taiwan ar pu
tea fi diferit de cel din China conti
nentală, dar numai Republica Popu
lară Chineză este îndreptățită să re
prezinte China pe arena internațio
nală. „Noi recunoaștem dreptul gu
vernului local din Taiwan să urmeze 
propria sa politică internă" — a spus 
el, adăugind că acest guvern local ar 
putea avea cîteva drepturi exclusive,

cu condiția ca aceste drepturi să nu 
aducă atingere intereselor statului 
unificat.

Deng Xiaoping a arătat că „Taiwa- 
nul ar putea, de asemenea, să-și 
mențină propriile sale forțe armate, 
atît timp cît ele nu constituie o ame
nințare pentru China continentală. 
China continentală nu va staționa in 
Taiwan nici trupe, nici personal ad
ministrativ. Partidul politic, guvernul 
și forțele armate din Taiwan vor fi 
administrate de Taiwan însuși. In 
guvernul central vor fi rezervate 
loouri pentru Taiwan".

„Pentru realizarea unificării tre
buie să fie luate măsuri adecvate", 
a spus Deng Xiaoping, menționînd : 
„Iată de ce noi am propus convor
biri între cele două partide pe bază 
de egalitate pentru a realiza o a treia 
rundă de cooperare, mai degrabă de- 
cit negocieri intre autoritățile centra
le și cele locale".

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

PENTRU STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

Apârînd pacea, apărăm viața
NU amplasării de rachete pe teritoriu! Angliei

LONDRA 30 (Agerpres) — Sub 
deviza „Pentru pace pe Pămînt'1, 
din Londra și-a luat startul un 
„marș al păcii" care se îndreaptă 
spre baza aeiiană de la Greenham 
Common, unde, potrivit planurilor 
N.A.T.O., în toamna acestui an ur
mează să fie instalate rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune. Participanții la marș, în 
marea lor majoritate femei și co

pii, intenționează să organizeze o 
mare manifestație fcentru pace și 
dezarmare chiar în fața porților 
bazei militare. Marșuri asemănă
toare se îndreaptă spre Greenham 
Common din alte 17 orașe engleze. 
Liderul Partidului Laburist, Michael 
Foot, a declarat că aceste acțiuni 
constituie o expresie a îngrijorării 
pe care o nutresc englezii față de 
continuarea cursei înarmărilor.

Arctica să devină o zonă liberă de arme nucleare

Se intensifică protestele contra manevrelor 
militare americane în America Centrală

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Un grup de aproximativ 90 de mili
tari americani a sosit în Honduras, 
pentru a pregăti manevrele militare 
comune americaino-honduriene, pro
gramate să înceapă luna viitoare — 
a anunțat Ministerul american al A- 
părării. La manevrele și exercițiile 
militare comune americano-hondurie- 
ne, care vor duna pînă în luna ianua
rie 1984, vor lua parte 4 000—5 000 de 
militari americani, precum și o serie 
de nave de luptă, între care două 
portavioane. După cum se știe, în 
ultima perioadă, în S.U.A., în țările 
din America Latină și bazinul Carai
bilor, ca și în alte state ale lumii, se 
intensifică protestele împotriva de
monstrațiilor de forță americane și a 
amestecului S.U.A. în treburile unor 
țări din regiune.

★
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U. speră

sincer că toate părțile preocupate de 
situația din America Centrală vor 
da dovadă de maximă reținere și vor 
continua să sprijine „Grupul de la 
Contadora" — a declarat purtătorul 
de cuvînt al O.N.U., citat de agen
țiile A.P. și U.P.I. Purtătorul de cu
vînt a precizat că secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
care, la cererea Consiliului de Secu
ritate, a rămas în contact cu guver
nele țărifbr din „Grupul de la Con
tadora", se va întîlni cu reprezentan
ții lor pentru a examina rezultatele 
reuniunii de la Ciudad de Panama.

La reuniunea de la Ciudad de Pa
nama — care a început joi și s-a pre
lungit pînă sîmbătă — participă mi
niștrii de externe ai țărilor „Grupu
lui de la Contadora" — Mexic, Pa
nama, Columbia și Venezuela — 
precum ' și omologii lor din Costa 
Rica, Salvador, Guatemala, Hondu
ras și Nicaragua.

OTTAWA 30 (Agerpres). — Adu
narea Generală a Conferinței cir- 
chmpolare, ale cărei lucrări se des
fășoară la Frobisher Bay, în Cana
da, a adoptat, în unanimitate, o re
zoluție prin care cheamă la trans
formarea regiunii arctice într-o 
zonă liberă de arme nucleare, 
transmite agenția Associated Press. 
Documentul cere, de asemenea, gu
vernului canadian să revină asupra

deciziei de a permite testarea ra
chetelor americane de tipul 
„Cruise" pe teritoriul canadian. 
Totodată, rezoluția exprimă opozi
ția participanților la această reu
niune față de eventuala amplasare 
în Alaska a rachetelor americane 
„MX".

La conferință participă 54 de de
legați reprezentind populația es- 
chimosă din. Alaska, Canada și 
Groenlanda. •

Niciodată o nouă Hiroshima 1
TOKIO 30 (Agerpres). — Scriito

rii din întreaga lume trebuie să 
depună toate eforturile pentru a nu 
permite repetarea tragediei de la 
Hiroshima și Nagasaki — se arată in 
documentul adoptat de participanții 
la Conferința internațională a oa
menilor de litere desfășurată la Hi

roshima, victimă a bombardamen
tului atomic american. Sintem con
vinși că acumularea continuă de 
arsenale nucleare și crearea unor 
noi tipuri de arme mai distrugă
toare amenință insăși existența 
umanității — se subliniază in docu
mentul conferinței.

Campanie a partizanilor păcii austrieci
VIENA 30 (Agerpres). — Sub de

viza „Sintem împotriva noilor ra
chete, pentru o Europă liberă de 
arme nucleare", în Austria se des
fășoară o vastă campanie pentru 
pregătirea unei manifestații de

protest împotriva- desfășurării noi
lor rachete americane cu rază me
die de acțiune „Pershing-2“ și 
„Cruise" pe teritoriul unor state 
vest-europene. Manifestația va a- 
vea loc la Viena, la 22 octombrie

NICARAGUA: Condamnare a acțiunilor
agresive asupra teritoriului țării

MANAGUA 30 (Agerpres). — Mi
nisterul nicaraguan al Relațiilor Ex
terne a dat publicității un comunicat 
în care denunță atacul aviatic eșuat 
asupra portului Corinto, violarea spa
țiului aerian național de către avioa
ne handuriene și prezența în apele 
teritoriale mcaraguane a unei frega

te aparținând marinei de război a 
S.U.A. — transmite agenția cubaneză- 
Prensa Latina. „Aceste" acțiuni con
stituie cea mai gravă și mai directă 
amenințare la adresa păcii în Ame
rica Centrală" — se arată în docu
ment.

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT^

COMITETUL O.N.U. PENTRU 
. LICHIDAREA DISCRIMINĂRII 

RASIALE și-a încheiat lucrările la 
I New York. Pe parcursul dezbateri

lor, comitetul a examinat o serie 
I de probleme legate de desfășurarea 
| și pregătirea documentelor celei 

de-a doua Conferințe mondiale 
I pentru combaterea rasismului și 

discriminării rasiale, ale cărei lu
crări încep la 1 august la Geneva.

I NOI NEGOCIERI ÎN PROBLEMA 
I GIBRALTARULUI. Miniștrii de 
* externe ai Marii Britanii și Spaniei 
i se vor întîlni în cursul lunii sep

tembrie a.c. la Madrid pentru 
' examinarea chestiunii Gibraltarului 

și a altor probleme bilaterale.
CANDIDATURA. Conducătorul 

Partidului Uniunea Civică Radicală 
| din Argentina, Raul Alfonsin, a 

fost proclamat oficial candidat al 
1 acestei formațiuni politice la alege

rile prezidențiale, ce urmează să se 
| desfășoare ia 30 octombrie, anul 

acesta.
NAVETA SPAJIALA AMERICA

NA va avea un nou calendar pen
tru următoarele două misiuni, a 

I anunțat N.A.S.A. Prima misiune a 
fost amînată .cu 10 zile, respectiv 
pînă la 30 ajigust, iar cealaltă cu 
aproape o lună, respectiv la 28 oc- 

I tombrie. Se precizează că aminările

au fost determinate de necesitatea 
de a efectua teste suplimentare pri- i 
vind funcționarea satelitului de 
telecomunicații „TDRS“, plasat pe I 
orbită la 4 aprilie, in timpul zboru
lui navetei „Challanger".

NOI MAJORĂRI DE PREȚURI 
au fost anunțate în Franța, ele ur- 1 
mînd să intre în vigoare în !luna 
august. Ministerul Economiei și Fi- 1 
nanțelor a precizat că, după spo- 
rirea prețurilor, transporturilor ur
bane și periferice în zona Parisului, 1 
luni, 1 august, vor crește prețurile 
piinii. Incepînd de la 10 august va 
spori costul benzinei și al carburan- | 
ților utilizați pentru încălzirea lo
cuințelor. I

PENTRU COMBATEREA HEPA- ' 
TITEI. La sediul Organizației Mon
diale a Sănătății din Geneva s-au 
desfășurat lucrările grupului con- | 
sultativ de experți pentru programul 
O.M.S. de combatere a hepatitei, i 
Grupul, format din experți din An
glia, Australia, R. P. Chineză, Celio- 1 
slovacia, Franța, R. F. Germania, 
Japonia, S.U.A. și U.R.S.S., a subli
niat necesitatea întăririi serviciilor 
medicale naționale și a sporirii asis
tenței in favoarea țărilor in curs 
de dezvoltare, in vederea combaterii i 
virusului hepatic, care provoacă una 
din cele mai grave maladii, răspin- 1 
dită in numeroase state ale lumii.

Pentru o Europă unită, a păcii și colaborării, fără arme nucleare
Se împlinesc opt ani de Ia încheierea primei conferințe consacrate 

securității și cooperării în Europa, eveniment de însemnătate istorică în 
viața continentului nostru, a întregii lumi. Rezultat al unor laborioase ne
gocieri, la care și-au adus contribuția toate cele-33 de state europene, 
S.U.A. și Canada, Actul final de la Helsinki, semnat de șefii de stat și 
de guvern ai țărilor participante, a cristalizat un ansamblu de principii 
și măsuri practice menite să asigure dezvoltarea în liniște și siguranță, 
la adăpost de orice agresiune și amenințare din afară, a tuturor po
poarelor continentului, promovarea unei largi colaborări egale în drepturi, 
in folosul fiecăruia în parte și al progresului general.

România socialistă, care a făcut 
din edificarea securității europene 
una din orientările statornice ale în
tregii sale politici externe, a parti
cipat activ la acest eveniment cu sa
tisfacția de a se fi numărat printre 
inițiatorii conferinței general-eu- 
ropene și de a fi adus o substanțială 
contribuție la evoluțiile și mutațiile 
pozitive de pe continent, la crearea 
condițiilor pentru convocarea ma
relui forum european. Este unanim 
apreciat și se bucură de o largă con
siderație în rîndul oamenilor po
litici, al opiniei publice de pe conti
nent rolul deosebit pe care România, 
președintele Nicolae Ceaușescu l-au 
jucat la pregătirea, buna desfășura
re și încheierea cu succes a confe
rinței general-europene. Sînt cunos
cute, astfel, numeroasele inițiative 
prezentate de țara noastră în toate 
fazele acesteia, începînd cu cristali
zarea normelor democratice, adoptate 
ca modalitate de lucru a reuniunilor 
general-europene, continuînd cu a- 
portul hotărîtor la definirea noilor 
principii de relații interstatale și a 
măsurilor destinate să facă efectivă 
nerecurgerea la forță și la amenința
rea cu forța și terminînd cu consa
crarea ideii continuității procesului 
început la Helsinki — inițiative și 
propuneri care și-au găsit consacra
rea în Actul final.

Țara noastră marchează acest eve
niment cu sentimentul deplinei anga
jări în înfăptuirea prevederilor Actu
lui final de la Helsinki, pentru reali
zarea unei securități reale și trainice 
pe continentul nostru. Tocmai în 
acest spirit, România a acționat cu

perseverentă pentru materializarea 
principiilor și normelor convenite la 
Helsinki, și-a multiplicat contactele 
la nivelul cel mai înalt și Ia alte ni

tărirea efectivă a securității eu
ropene.

Faptul cel mai grav este că în 
acest răstimp cursa înarmărilor nu 
numai că nu s-a diminuat, ci s-a ac
celerat, ceea ce a dus la acumula
rea pe continent a unui arsenal de 
arme ultraperfecționate, inclusiv a- 
tomice, de o amploare fără prece
dent, ceea ce reprezintă o mare pri
mejdie pentru pacea și securitatea 
popoarelor. Un caracter și mai acut 
a căpătat situația din Europa în 
contextul proiectelor de amplasare 
și depozitare a noilor rachete nu
cleare, ceea ce sporește gradul de in

semnarea Actului final de Ia Helsinki 
nu înseamnă un punct final, ci, dim
potrivă, începutul unui drum de e- 
forturi laborioase și intense din 
partea tuturor statelor pentru mate
rializarea documentelor adoptate.

Pornind de la faptul că Europa a 
avut și are o istorie comună, o dez
voltare econofnico-socială comună, 
România a militat și militează cu 
consecvență pentru depășirea actualei 
situații de divizare a continentului, 
pentru făurirea unei Europe unite, 
prospere și pașnice, in care să se res
pecte diversitatea de orinduiri și 
specificul fiecărei națiuni.

OPT ANI DE LA CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
Șl COOPERARE EUROPEANĂ DE LA HELSINKI

veluri, a continuat să dezvolte larg 
relațiile cu celelalte țări europene in 
domeniile vieții politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale, a par
ticipat activ și in spirit constructiv 
la reuniunile organizate in baza Ac
tului final, în vederea materializării 
perspectivelor noi deschise de con
ferință.

întreaga evoluție a evenimentelor 
care au trecut de la încheierea Con
ferinței de la Helsinki a pus 
în lumină faptul că, dincolo de efec
tele pozitive pe care documentele a- 
doptate le-au avut asupra situației 
de pe continent, speranțele pe care 
și le-au pus popoarele în hotărîrile 
adoptate nu și-au găsit pe deplin 
materializarea, că mai sînt încă multe 
de făcut pentru traducerea în viață 
a angajamentelor asumate. Este o 
realitate că după conferință s-a creat 
o anumită stare de euforie și auto-, 
mulțumire, că nu-7 s-a acționat cu de
plină energie de către toate statele 
în direcția înfăptuirii obiectivelor 
stabilite, soluționării problemelor de 
fond, esențiale, de care depinde în

securitate, pericolul unui nou război, 
nuclear, punînd în pericol viața na
țiunilor europene, a tuturor popoare
lor. Tocmai de aceea, așa cum sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să se facă totul pentru a opri 
amplasarea noilor rachete, conco
mitent cu retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru a se trece 
fără întîrziere la măsuri autentice de 
dezarmare, de stabilire a echilibru
lui forțelor militare la niveluri tot 
mai scăzute — în momentul de față 
aceasta reprezentind problema funda
mentală pentru Europa, ca și pentru 
întreaga lume.

în condițiile atît de complexe ale 
vieții internaționale, ale ascuțirii 
unor contradicții pe plan mondial, 
România consideră, acum la împlini
rea a opt ani de la semnarea docu
mentelor de la Helsinki, că realizarea 
securității europene constituie un o- 
biectiv de cea mai mare importanță 
al vieții internaționale. Se eviden
țiază și în acest cadru justețea a- 
precierilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna ma
relui forum european în sensul că

Tocmai în acest context România 
a depus eforturi susținute pentru fi
nalizarea cu succes a reuniunii gene
ral-europene de la Madrid. Așa cum 
se știe, țara noastră a acționat în 
permanență pentru depășirea difi
cultăților existente și apropierea po
zițiilor, pentru întronarea unei at
mosfere constructive, de respect și 
înțelegere reciprocă, a prezentat un 
șir de inițiative pozitive, facilitînd, în 
același timp, prin atitudinea sa des
chisă și maleabilă, prin sprijinirea 
inițiativelor celorlalte state partici
pante, realizarea unei înțelegeri a- 
supra unui document final al re
uniunii cît mai substanțial și an- 
gajant.

Tocmai de aceea, România a sa
lutat recentul acord intervenit pe 
această cale la Madrid. Rezultatele 
pozitive la care s-a ajuns, după a- 
proape trei ani de negocieri, de
monstrează încă o dată că nu e- 
xistă probleme care să nu poată fi 
soluționate la masa tratativelor a- 
tunci cînd se dă dovadă de voință 
politică, de rațiune și spirit construc
tiv, de dorință de cooperare, cînd se

pornește nu de la interese înguste, 
ci de la interesele majore ale po
poarelor, ale păcii și securității în
tregii lumi.

„România salută cu mare satisfac
ție — declara tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în timpul noului itine
rar în țări africane — faptul că la 
Madrid, la reuniunea pentru securita
te și cooperare în Europa, s-au în
registrat înțelegeri cu privire la în
cheierea cu rezultate pozitive a aces
tei reuniuni. Aceasta deschide per
spectiva realizării unei conferințe 
pentru dezarmare și încredere în Eu
ropa, Ia începutul anului 1984. Consi
derăm acest acord, in actualele îm
prejurări grave din lume, ca o rază 
de lumină care poate duce la noi re
zultate pozitive pe calea destinderii, 
a dezarmării și păcii".

Militînd ferm pentru convocarea 
conferinței de întărire a încrederii și 
dezarmare în Europa, România s-a 
pronunțat, totodată, ca în documentul 
reuniunii de la Madrid să-și gă
sească reflectare o serie de măsuri 
concrete destinate să contribuie la 
intensificarea, pe multiple planuri, a 
cooperării dintre țările continentului, 
a acționat, în același timp, pentru 
reafirmarea în mod clar și hotărît a 
principiilor conținute în Actul final 
și îndeosebi a angajamentului tuturor 
statelor participante de a le respecta 
în întregime în relațiile lor reciproce 
și în raporturile cu oricare alte țări, 
pentru asigurarea continuității pro
cesului de edificare a securității și 
cooperării pe continent.

Manifestînd același spirit de înaltă 
responsabilitate față de interesele 
popoarelor europene, ale celorlalte 
popoare ale lumii, țara noastră este 
hotărîtă, așa cum a subliniat în repe
tate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să facă totul și de aici 
înainte pentru realizarea marelui o- 
biectiv al securității europene, pentru 
făurirea unei Europe unite, o Europă 
a păcii, înțelegerii și bunei con
viețuiri.

Radu BOGDAN

In țările Pieței comune
Peste o zecime din populația activă 

în căutare de lucru
BRUXELLES 30 (Agerpres). — Po

trivit cifrelor date publicității de bi
rourile de statistică ale Pieței comu
ne, la sfîrșitul lunii iunie, 11.4 mili
oane de persoane se aflau înscrise la 
oficiile de plasare a forței de muncă 
în nouă din cele zece țări membre 
ale C.E.E. Această cifră corespunde

unui procent de 10,2 la sută din 
populația aptă de muncă aflată în 
situație de șomaj. Pe ultimele, trei 
luni, șomajul în rîndul bărbaților 
prezintă o ușoară scădere, în timp ce 
numărul șomerilor din rîndul femei
lor a crescut.

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE
asupra situației din teritoriile arabe ocupate de Israel
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— In Consiliul de Securitate al 
O.N.U. au continuat dezbaterile asu
pra situației din teritoriile arabe 
ocupate de Israel, organizate la ce
rerea grupului țărilor arabe, ca ur
mare a noilor acte de represiune ale 
forțelor de ocupație israeliene, sol
date cu morți și răniți in rîndul 
populației palestiniene pașnice din 
Cisiordania.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Egip
tului, Ahmed Tawfik Khalil, a de
clarat că, în concepția țării sale, 
„Israelul este direct responsabil pen
tru agresiunea care a avut loc împo
triva Universității Islamice din Al-

Khalil (Hebron)", în urma căreia 
trei studenți palestinieni au fost 
uciși, iar alți aproximativ 30 au fost 
răniți. „în calitate de putere ocupan
tă — a continuat vorbitorul — Israelul 
este răspunzător de agresiunea îm
potriva securității și liniștii poporu
lui palestinian din teritoriile ocupate, 
Gaza și Cisiordania. Toate statele 
trebuie să avertizeze Israelul asupra 
acestui lucru". Ambasadorul egip
tean a subliniat că „deteriorarea si
tuației din teritoriile ocupate reclamă 
acțiuni clare și hotărîte din partea 
Consiliului de Securitate".

Lucrările consiliului pe această 
temă vor fi reluate luni.
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„Eroarea" de la Nurnberg
Faptele sînt disparate ? Ori, dimpotrivă, legate între ele ?
Cert este că o recentă declarație în Bundestagul vest-german a 

făcut vîlvă. Adică, spre meritul lor, un foarte mare număr de deputați 
au protestat, și încă vehement.

Despre ce este vorba ? Despre o declarație potrivit căreia „ten
dințele pacifiste din anii '30, îndeosebi din Franța și Anglia, au dus 
la o politică de împăciuire față de nazism și l-au încurajat pe Hitler 
să creeze lagărele de exterminare și să comită toate crimele".

Rezultă limpede : că bietul și sărmanul Hitler a fost de fapt o 
nefericită victimă a pacifiștilor care l-au împins în prăpastie ; că pa
cifiștii sînt adevărații vinovați, atît de declanșarea războiului, cit și de 
prigoana nazistă ; că nu ar mai trebui să se vorbească de „Procesul 
de la Nurnberg", ci de „Eroarea judiciară de la Nurnberg", unde 
au fost condamnați niște inocenți. Pe scurt, că mișcările de luptă 
pentru pace deschid poarta tuturor nenorocirilor.

Doar concluzia practică este cam vagă : cum ar trebui să fie 
tratați pacifiștii de azi, manifestanții contra „Pershingurilor" și altor 
rachete - cu furtunurile cu apă, cu ciomegele și bîtele sau cu sti
letul și pistolul, ori cu cătușe și temnițe. Pentru a se preveni, din 
timp, o nouă eroare judiciară.

...Și fiindcă a venit vorba de justiție, iată că Parchetul judiciar din 
regiunea Palatinat a deschis o investigație in toată regula, cu poliție 
și procuratură - spre a descoperi autorii unui... joc pentru copii.

Vă mai amintiți, din copilărie, de „jocul căluților" ? Pe un car
ton cu diferite desene se desfășura o „cursă" : în funcție de cifrele 
zarurilor, căluții sau pionii avansează spre țintă, cu bonificații - „se 
sare peste cîteva pătrate" - și cu penalizări - „se așteaptă o tură", 
„înapoiere la start" etc. Nostim și amuzant.

Noul joc are cîteva particularități : cartonul este de culoare gal
benă, în forma unei stele în șase colțuri, ca însemnul distinctiv im
pus de naziști evreilor să-l poarte cusut pe haine ; la cele șase col
țuri ale cartonului se află cîte un lagăr - Auschwitz, Dachau, Treblinka 
etc. ; scopul jocului — cităm din regulament - „cîștigă cine reușește 
să conducă primul fisele sau jetoanele reprezentind loturile a 6 mi
lioane de evrei în camerele de gazare din cele 6 colțuri".

Copilașul cîștigător primește o sărutare și o prăjitură de la mă
mica — „bravo, puișorul promite" — și o stringere virilă de mînă — „Heil 
și la mai mare I" - din partea lui tăticu (dacă acesta n-are cumva 
o mînă de lemn). Și, eventual, ca premiu, o măciucă, un stilet sau 
un pistol, pentru ca puișorul să poată discuta argumentat despre 
problemele rasismului sau despre pacifiștii care i-au instigat odinioară 
pe inocenții naziști.

...Pentru că, cu trecerea timpului, oamenii devin uneori amnezici, 
lată, la 29 iulie s-a împlinit „centenarul nașterii ducelui" ; iar pen
tru ca „ducele" Mussolini să nu fie uitat, Giorgio Almirante, condu
cătorul partidului neofascist M.S.I., a creat un „comitet special" de 
organizare a manifestărilor centenarului. Ziare din Italia, posturi TV, 
case de discuri s-au „repezit" pe aniversarea „întemeietorului fascis
mului". S-au făcut 20 de reeditări de cărți, s-au turnat cîteva filme 
și seriale ; s-a instituit și un premiu de multe milioane de lire pen
tru „cea mai bună teză universitară consacrată lui Mussolini". In plus, 
tricouri și bluze imprimate cu respectivul profil colțuros ; negustorii sînt 
bucuroși, își freacă mîinile — „marfa merge, ducele se vinde bine".

...Medicina oferă astăzi o varietate de prescripții pentru fortificarea 
memoriei. Lucru necesar, pentru că amnezia - mai ales socială și ne
tratată la timp — poate duce la adevărate dezastre și tragedii.

De nelecuit ulterior prin nici un fel de eroare judiciară tip Nurn
berg. z

N. CORBU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Sclntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl difuzării din Întreprinderi șl Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinat J Poligrafic CASA SCtNTEII 40 360


