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înaltă cinstire 
minerilor 
patriei!

Sărbătorind in această dumini
că de august „Ziua ihinerului“, 
oamenii muncii, întregul nos
tru popor cinstesc glorioasele 
tradiții de luptă revoluționară 
ale minerilor, munca lor tenace 
și plină de dăruire consacrată 
progresului și înfloririi necon
tenite a patriei noastre — 
România socialistă.

Detașament de frunte al cla
sei noastre muncitoare, mineri
lor le revin în acest an și în în
tregul cincinal sarcini deosebit 
de mari și complexe în înde
plinirea programelor speciale a- 
doptate de Conferința Națio
nală a partidului cu privire la 
dezvoltarea bazei energetice, 
valorificarea superioară și creș
terea producției de materii pri
me minerale și energetice pri
mare, prin a căror realizare se 
înfăptuiește una din impor
tantele prevederi ale Congresu
lui al XII-lea — asigurarea in
dependentei energetice a țării. 
Așa cum a subliniat în repe
tate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, care acordă o aten
ție d’eosebită activității din a- 
ceastă ramură, îndeplinirea a- 
căstor programe prezintă o. 
mare însemnătate pentru pro
gresul pe mai departe, in ritm 
susținut, al economiei noastre
socialiste.

Acum, in apropierea mani 
sărbători naționale de la 23 Au
gust, minerii intîmpină ziua lor 
cu o serie de rezultate deose
bite in muncă. Astfel, în șapte 
luni din acest an ei au extras 
în plus, față de aceeași perioa
dă din anul trecut, 4 303 000 
tone cărbune, ceea ce a asigu
rat integral necesarul de con
sum pentru termocentrale, in
clusiv stocurile pentru conti
nuitatea producției de energie 
electrică și termică. Succese 
importante raportează și mi
nerii din activitatea de extrac
ție a minereurilor metalifere șt 
nemetalifere.

O atenție deosebită s-a acor
dat și în acest an extinderii și 
adincirii procesului de mecani
zare, de introducere a tehnicii 
moderne în minerit, acționîn- 
du-se concomitent cu stăruință 
pentru folosirea cu indici supe
riori a utilajelor de înaltă teh
nicitate cu care au fost dozate 
minele și carierele. Astfel, 58 
la sută din producția de căr
bune din abataje se extrage cu 
complexe mecanizate, in secto
rul minereurilor neferoase, prin 
procesele de extracție de mare 
productivitate se realizează 85 
la sută din producție, iar gra
dul de încărcare mecanizată 
galerii a atins 78 la sută, 
aceasta trebuie adăugat 
procesul de extracție a cărbuni
lor și minereurilor în cariere 
este complet mecanizat.

în 
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in obținerea acestor bune re
zultate, o contribuție importantă 
a avut-o înfăptuirea programu
lui de perfecționare a activității 
productive in industria minieră, 
stabilit la consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R., organizată 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in luna ianuarie a 
acestui" an. Trecerea la progra
mul de lucru continuu, în 
schimburi de 8 ore în minerit, 
reorganizarea brigăzilor de pro
ducție și extinderea acordului 
global s-au dovedit măsuri bine
venite, determinînd o sporire 
însemnată a randamentului 
muncii in unitățile miniere.

Jara are nevoie de mai mult 
cărbune, de mai multe mine
reuri feroase și neferoase, de 
mai multe substanțe minerale 
utile I Pentru a răspunde aces
tor mari și patriotice îndatoriri, 
minerii își consacră toate for
țele, acționînd în spiritul în
demnurilor și exigențelor for
mulate din nou de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Consfătuire de lucru pe pro
blemele muncii organizatorice 
și politico-educative, muncind 
fără preget, cu înaltă răs
pundere muncitorească și 
elan revoluționar pentru a 
realiza sarcinile de plan, 
pe acest an, pentru a-și 
aduce o contribuție sporită la 
creșterea mai puternică a bazei 
energetice și de materii prime a 
țării — cerință vitală a dezvol
tării economico-sociale a patriei 
noastre in actualul cincinal și 
in perspectivă.

De ziua lor, întregul popor 
înconjoară cu dragoste și căl
dură pe bravii mineri ai pa
triei și le urează noi și impor
tante izbînzi în munca lor plină 
de răspundere dedicată progre
sului continuu, economic și 
social, al României socialiste.

în întîmpinarea marii noastre 
sărbători naționale

MAI MULT CĂRBUNE. MAI MULTE MINEBEIIRI 
pentru dezvoltarea bazei energetice 

si de materii prime a tării
DE „ZIUA MINERULUI": TELEGRAMA ADRESATA

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții ia adunarea festivă de la Petroșani

Cu sentimente de cea mai aleasă dragoste și stimă, 
participanții la Adunarea festivă de la Petroșani consa
crată sărbătoririi „Zilei minerului", dînd glas voinței și 
dorinței fierbinți a celor peste 34 003 mineri, preparatori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri din unitățile miniere ale 
Văii Jiului exprimă din adîncul inimilor lor întreaga recu
noștință conducerii partidului și statului, dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel 
mai devotat al poporului, minerul nostru de onoare, 
pentru grija și atenția deosebită ce o acordați oamenilor 
muncii din adîncurile bazinului nostru carbonifer, dezvol
tării și modernizării întreprinderilor, creșterii continue a 
bunăstării materiale și spirituale a minerilor și fami
liilor lor.

Sub conducerea înțeleaptă și încercată a partidului nos
tru iubit, minerii din această vatră străbună de cărbune 
sint puternic angajați, alături de întregul popor, în marea 
operă de edificare a societății socialiste multilateral dez

voltate pe pămintul scump al României.
în anii care au trecut de la gloriosul Congres al IX-lea 

al partidului, care v-a învestit cu funcția supremă în 
conducerea partidului și care a marcat trecerea țării noas
tre într-o etapă nouă, cea mai fructuoasă și mai strălucită 
din istoria milenară a poporului nostru, industria minieră 
din Valea Jiului s-a dezvoltat și s-a modernizat impetuos, 
oferind în prezent imaginea unei economii viguroase, 
dominată de un înalt grad de mecanizare și automatizare, 
în care muncește un mare și puternic detașament de 
mineri, însuflețiți de dorința arzătoare de a fi la nivelul 
grijii și atenției ce li se acordă, al misiunii lor nobile de 
a extrage, prepara și livra patriei cărbune tot mai mult 
și mai bun.

Folosim prilejul minunat al sărbătoririi „Zilei mineru
lui" pentru a vă raporta, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că, în primul semestru al anului în care 
ne aflăm, la producția fizică planul a fost depășit cu 
5 400 tone huilă netă și 4 703 tone brichete. în aceeași 
perioadă, nivelul realizărilor a fost mai mare față de

semestrul I al anului 1982 cu 6,3 la sută la producția de 
huilă extrasă, ca 7,4 la sută la huilă netă și cu 1,4 la sută 
la cărbunele spălat pentru siderurgie.

Sintem preocupați îndeaproape și în mod consecvent de 
creșterea continuă a ponderii producției de cărbune 
extrasă cu complexele mecanizate și cu combinele, cu 
hotărirea ca pină la finele anului 1983 proporția de căr
bune, realizată cu acestea, să depășească 43 Ia sută din 
plan, iar pină în anul 1985 să ajungă la 50—55 la sută, cu 
tendința de creștere in continuare, de sporire a producției 
de huilă spălată pentru cocs și semicocs. Concomitent, 
desfășurăm o activitate susținută pentru reducerea consu
murilor de materiale, piese de schimb, combustibil și 
energie, introducerea în circuitul economie a tuturor ma
terialelor refolosibile, de creștere substanțială a eficienței 
economice și a gradului de rentabilitate a întregii noas
tre activități.

în spiritul hotărîriior plenarei C.C. al P.C.R. din 29—30 
iunie 1983, al legilor adoptate de Marea Adunare Națio
nală și al magistralei dumneavoastră cuvîntări, rostită cu 
acest prilej, acționăm ferm pe linia întăririi autocondu- 
cerii muncitorești, a aplicării neabătute a noului mecanism 
economico-financiar, a principiului socialist de retribuire 
și creștere a retribuției întregului personal muncitor, prin 
generalizarea acordului global în toate unitățile noastre 
miniere.

Cu aceste gînduri, cu inimile pline de mîndrie și de 
cinstea de a vă avea mereu in fruntea conducerii parti
dului și statului, miner de onoare și prietenul cel mai 
apropiat al oamenilor muncii din adincuri, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom consacra toate eforturile, capacitatea, și puterea de. 
muncă luptei neabătute pentru îndeplinirea exemplară a 
planului producției de cărbune pe acest an și pe întregul 
cincinal, cu convingerea neclintită că astfel ne vom 
aduce o contribuție prețioasă la înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al XII-lea și Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român, de înflorire și prosperi
tate continuă a patriei noastre dragi — România socialistă.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ 
SĂRBĂTORIRII „ZILEI MINERULUI"

Minerii 
din Rovinari 

în lupta pentru 
un loc fruntaș 

în întrecere

răspunderii civice a tuturor cetățenilor pentru înfăptuirea exemplară 

a obiectivelor social-economice, factori hotăritori pentru

ÎNTĂRIREA ȘI PERFECȚIONAREA STATULUI

„îndeplinind rolul de forță politică conducătoare, de centru 
vital al întregii națiuni, partidul are marea răspundere de a asi
gura buna funcționare a întregului sistem al democrației noastre 
muncitorești, revoluționare. începînd de la organele de stat, con
gresele și organismele naționale, la consiliile oamenilor muncii și 
adunările generale - care toate trebuie să se afle sub îndrumarea 
partidului - să se asigure funcționarea armonioasă a tuturor aces
tor organe ale democrației muncitorești!”

NICOLAE CEAUȘESCU

care 
pre- 
s-au 
sub- 
este

între problemele de mare însem
nătate teoretică și practică de 
Partidul Comunist Român, 
ședințele Nicolae Ceaușescu 
preocupat constant, aducind 
stanțiaie contribuții originale,
și aceea a dezvoltării sistemului 
democrației socialiste — concept 
definitoriu pentru sistemul politic 
socialist. Este un merit al Partidu
lui Comunist Român că, îndeosebi, 
după Congresul al IX-lea, a edifi
cat o concepție proprie, originală 
cu privire la sistemul democrației 
socialiste, la locul și rolul partidu
lui și statului socialist, al organis
melor’ democratice și participării 
oamenilor muncii în condițiile e- 
dificărîi noii orînduiri.

Firește, o asemenea concepție nu 
s-a format dintr-o dată, meritul 
Congresului al IX-lea fiind ace'a 
de a fi statuat o serie de aspecte 
principiale ale relației strînse. de 
interdependență dialectică dintre 
socialism și democrație. în tot acest 
răstimp glorios, congresele și con
ferințele naționale ale partidului, 
consfătuirile de lucru, celelalte fo
rumuri ale conducerii colective a 
societății noastre au adus noi cla
rificări teoretice și practice, au a- 
dăugat noi contribuții la „sistemul 
unic de particioare a poporului la 
conducerea societății noastre". -

în acest context, recenta Con- 
....sfătujre^_.d,e. Jucru pe. problemele

muncii organizatorice și politico- 
educative înscrie o serie de con
tribuții de majoră semnificație 
teoretică, subliniază cerințe de 
mare însemnătate pentru buna 
funcționare a structurilor democra
ției noastre socialiste. Asemenea 
aspecte, care și-au găsit profunde 
clarificări în cuv. :ta ea tovarășu-

Prof. univ. dr. docent 
loan CETERCHI

lui Nicolae Ceaușescu, referitoare 
la relația dintre muncă colectivă și 
răspundere personală, dintre drep
turi și îndatoriri, dintre democra
ție și disciplină, dintre întărirea 
spiritului revoluționar și perfec
ționarea pregătirii profesionale, pe 
de o parte, și funcționarea efi
cientă a organelo" colective de con
ducere, pe de alta, îmbogățesc cu 
noi dimensiuni concepția partidu
lui despre participarea maselor la 
conducerea societății, despre sta
tul nostru, ca stat al democrației 
muncitorești.

O însemnătate teoretico-politică 
excepțională cu profunde semnifi
cații în viața societății noastre are 
teza formulată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la caracteri-

zarea statului socialist român în 
prezent ca stat al democrației mun
citorești, revoluționare, 
văr, în 
există o clasă muncitoare 
stăpină 
cu întregul popor, a mijloacelor da 
producție și a puterii de stal. în a- 
semenea condiții, puterea nu se 
exercită ca o dominație sau dicta
tură asupra altor clase, deoa-eAe 
clasele exploatatoare și rămășițele 
lor împotriva cărora era îndreptat 
în trecut ascuțișul puterii au fost 
desființate. Clasele și categoriile 
sociale din societate — clasa mun
citoare. țărănimea. intelectualita
tea. ceilalți oameni ai muncii — au 
trăsături noi, socialiste, se află 
într-o strînsă unitate. Deținind pu
terea de stat, clasa muncitoare, în 
alianță și împreună cu țărănimea, 
intelectualitatea și ceilalți oameni 
ai muncii, avînd si calitatea de pro
ducători, proprietari și benefi
ciari. o exercită in interesul si po
trivit voinței lor. Statul socialist, se 
manifestă ca o putere profund de
mocratică ; el este un stat al 
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, al națiunii socialiste, 
care participă la conducere, exer- 
citind puterea in modul cel mai 
democratic.

într-ade- 
societatea românească 

nouă, 
și deținătoare, împreună

(Continuare în pag. a V-a)

oa-

La invitația noastră de a 
compara rezultatele obținu
te în primele șapte luni ale 
acestui an cu cele din pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut, directorul în
treprinderii miniere Ro
vinari, inginerul Nicolae 
Bercea, ne-a replicat :

— Deși planul pe 1983 
este cu mult mai mare 
față de realizările anului 
trecut, cînd vrem să vor
bim despre rezultatele a- 
nului acesta, nu ne rapor
tăm decît la planul pe 
anul acesta.

Au și de ce să compare 
cei de la Rovinari rezulta
tele obținute cu sarcinile 
asumate ! Depășirile de 
plan, după șaote luni ale 
anului, echivalează cu pla
nul fizic al unei luni ca
lendaristice. Pină la 23 Au

gust, cantitatea de cărbune 
peste plan va trece de 
250 000 de tone. Numai în 
prima jumătate a anu
lui beneficiile colectivului 
s-au ridicat la 10 milioane 
lei.

întreprinderea minieră 
Rovinari, unitate minieră 
cu specific de suprafață, 
lansa, la începutul acestui 
an, chemarea la întrecere 
către toate întreprinderile 
miniere din țară. O chema
re ambițioasă, angajamente 
cutezătoare, dorința reuși
tei. Cum în perioada aceea 
tocmai ne aflam la Rovi
nari, nu am rezistat tenta
ției de a-i iscodi puțin pe 
„îndrăzneți" in legătură cu 
șansele pe care și le atri
buie. Spuneam că nu 
de șansă, ci de voința 
lor muncitorească depinde

reușita. Cu o încredere în 
forțele lor și ale colectivu
lui de-a dreptul cuceritoa
re, cîțiva ne-au și arătat, 
atunci, locul unde va tro
na, în final, drapelul de 
fruntaș...

Revenind la Rovinari în 
aceste zile, premergătoare 
marii noastre sărbători na- 
ționa'e, rezultatele bune pe 
care le-am putut consemna, 
au venit să confirme. Ne 
aflam doar într-una dintre 
cele mai imoo-tante între
prinderi miniere din țară, 
aici unde se extrage cam 
jumătate din cantitatea de 
lignit pe care întreg Com
binatul minier Rovinari o 
furnizează termocentrale
lor ; sutele de mii de tone 
de cărbune peste plan pe 
care am aflat că le-au dat 
în acest an, ca și cele două

milioane de tone de steril — 
munți mișcați dintr-un loc 
în altul — sînt rezultatul 
măsurilor adoptate în urma 
Consfătuirii de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de condu
cere din minerit, privind 
mai buna organizare a 
muncii, aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii 
și autogestiunii muncito
rești.

împreună cu directo-ul 
întreprinderii am străbătut 
peisajul „selenar" al carie
relor, aco’o de unde căr- 
bune'e pornește pe bandă, 
spre Rogojelu, sau este aș
teptat de garnituri de 
trenuri, cu destinația Tur- 
ceni, Ișalnița, Oradea...

Amica FLO’IÎFSCU

(Continuaro în pag. a IlI-a)

V

I 
î

I
I
I

I 
I
V

Noi dimensiuni urbanistice în Reșița muncitorească
— Eu sînt reșițean, născut și crescut lingă cuptoare — ne spune Petru 

Sfercocea, Erou al Muncii Socialiste — și îmi amintesc că, înainte de 
eliberarea țării, clădirile Reșiței care aveau două etaje puteau fi 
numărate pe degetele unei singure mîini. în anii noștri și, cu deosebire 
in perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, Reșița muncitoare, 
asemenea tuturor localităților patriei, a cunoscut o dezvoltare industrială 
și urbanistică fără precedent.

Intr-adevăr, Reșița zilelor noastre, a siderurgiștilor și constructorilor 
de mașini, este un oraș modern, înfloritor. S-au construit noi cartiere de 
locuințe, edificii de cultură, învățămint și sănătate, magazine și unități 
prestatoare de servicii, s-au amenajat zone de odihnă și agrement. Zilele 
acestea, odată cu încheierea lucrărilor la blocul N-2-Z din Reșița, con
structorii au predat la cheie apartamentul cu numărul 40 003.

O puternică dezvoltare cunosc și platformele industriale ale orașului, 
astfel incit, la sfîrșitul acestui cincinal Reșița să realizeze o producție 
industrială în valoare de peste 15 miliarde lei. Sint tot mai solicitate în 
țară și peste hotare produsele de înaltă calitate făurite de oamenii muncii 
reșițeni : oțeluri înalt aliate pentru rulmenți și Industria nucleară, mo
toare de tracțiune feroviară și navală, grupuri energetice pentru foraj, 
o gamă largă de hidroagregate și multe altele. Acum, in cinstea marii 
sărbători naționale de la 23 August, în toate întreprinderile reșițene se 
desfășoară o largă întrecere socialistă pentru ca bilanțul împlinirilor 
să fie tot mai bogat. (Nicolae Catană, corespondentul „Scinteii)

Fără îndoială că istoria artei, a 
culturii în general, ca o perma
nentă căutare a identității, nu re
prezintă o idee nouă în absolutul 
ei. Constatare din care se desprin
de concluzia caracterului istoric al 
acestei nevoi de legitimare prin 
ceea ce reprezintă implicare, origi
nalitate și specificitate, capabilă să 
definească și să diferențieze cele 
mai diferite manifestări ale spiri
tualității umane. Există numeroa
se culturi, aparținînd celor mai di
ferite etnii, a căror prezență în is
torie se caracterizează ca o conti
nuă, obstinată și nu totdeauna co
modă căutare a propriei identități, 
pentru ieșirea de sub tutela anihi- 
iantă a unei structuri totalizatoare 
sau pentru depășirea unui stadiu al 
confuziilor și influențelor exterioa
re. Exemplul culturii, 'artei noas
tre, în devenirea ei istorică pină 
în epoca modernă, și chiar după 
aceea, poate servi drept argument 
explicit în acest sens, afirmarea ei 
reprezentind o permanentă luptă 
pentru prezența distinctă, relevan
tă, în sfera valorilor umanității.

Ne vom referi în mod firesc, în 
acest context, la postulatele esen
țiale ale Congresului al IX-lea în 
acest domeniu, in general în ceea 
ce privește legitimarea demnă, li
beră și clară a ființei noastre na
ționale în ceea ce are ea propriu 
și inalienabil. Permanența acestor 
idei este evidentă. Nu întîmplător, 
dealtfel, la recenta Consfătuire de 
lucru pe problemele muncii orga-

nizatorice și politico-educative se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, subli
nia : „Să împletim educarea gene
rală cu spiritul patriotic al dragos
tei față de trecutul glorios de lup
tă al poporului nostru, care în cele 
mai grele timpuri a știut să înfrîn- 
gă orice greutăți, să-și asigure

Opinii de Virgil MOCANU

existența, dezvoltarea economică și 
socială, formarea statului național, 
trecerea la făurirea 
și să înainteze ferm 
nism".

Nevoia de identitate 
rent o accentuare a dimensiunilor 
artistice capabile să definească un 
timp anumit și concențiile-i speci
fice, un ideal umanist precis con
turat și toate implicațiile sale so
ciale, politice, istorice. De aici și 
ideea unei mai ample și nuanțate 
funcții educative a artei, desfășu
rate sub semnul concepțiilor ce ne 
caracterizează, urmărind nu doar 
redactarea unui nou capitol de cul
tură, ci și împlinirea unui nou pro
totip uman. Deoinde numai de noi 
ca asimilarea și interpretarea crea
toare a principiilor să producă o 
cultură, o artă originală, cu relief 
propriu, dar capabilă de perma
nentă raportare la contextul inter-

socialismului 
spre comu-

reclamă ine-

național pe planul actualității și al 
valorii. Pentru că, asemeni unei 
concluzii incontestabile, trebuie să 
constatăm că valoarea în afara 
identității nu este posibilă, că suc
cesul imitației nu conferă'și girul 
calității intrinseci, în fond scopul 
oricărui creator.

Identitate și valoare, lată o ecua
ție ai cărei termeni nu pot fi nici 
înlocuiți, nici eludați de o cultură 
adevărată, umanistă.

Ajunși în acest punct va trebui 
să operăm o disociere absolut ne,- 
cesară sub raport metodologic, 
pentru că discuția ulterioară se va 
referi nu numai la structurile ge
nerale, ci și la componente, ajun- 
gînd pină la cazul particular și ac
tual. Nevoia de identitate se mani
festă la toate nivelurile existenței 
fenomenului artă, relația dialectică 
se realizează prin reciprocitatea 
dialogului societate-individ, deci 
structură culturală-creator, prin 
alte trepte intermediare, la fel de 
necesare și operante în fluxul fi
resc al interacțiunii. Vom avea deci, 
pentru a introduce o sistematizare 
utilă argumentării, nevoie de o 
identitate a unei societăți determi
nate, cu o structură etnică, etică, 
ideologică distinctă, cu particulari
tăți detectabile la nivelul spiritua
lității și al matricei originare. Vom 
avea apoi o căutare a identității in 
raport cu diferite segmente ale is-
(Continuarc în pag. a IV-a)

COLOCVIILE „SCÎNTEII"
EROUL LITERATURII ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE

- model de profundă umanitate, de dăruire revoluționară 
pentru progresul patriei socialiste
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spune o
zicală românească, ex-
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In România socialista - invdțdmîntul, un drept
••

SI o
A

și struc- 
de parti- 
educative 

profund 
care sint

realitate pentru toți cetățenii țârii

„Ai carte, ai parte 
străveche 
primind deopotrivă setea de a cu
noaște a poporului nostru, cît și 
nevoia lăuntrică a omului de a se 
ști parte demnă a obștii. Dar, pen
tru cei mulți orinduirile nedrepte 
zăvoriseră 
stăvilirea 
demnitate 
din primii 
mărețului 
23 August, 
diate, de importanță vitală pentru 
destinele întregii țări — refacerea 
economiei distruse de război, de
mocratizarea vieții sociale, refor
ma agrară etc — partidul a situat 
la loc de frunte și ridicarea hotă- 
rîtă a nivelului cultural al între
gului popor. Două repere ale aces
tui măreț proces revoluționar vor
besc de la sine : generalizarea 
științei de a scrie și citi, realizată 
chiar in anii aceia grei, și gene- . 
ralizarea învățămîntului de zece 
ani, în zilele noastre !

Puternicul suflu novator instau
rat în întreaga societate de Con
gresul al IX-Iea al partidului a 
conferit și școlii noi dimensiuni. 
Dezvoltarea economică și socială 
fără precedent a patriei in acești 
18 ani a determinat o puternică 
emulație a întregului Învățămînt 
care, la rîndul său, contribuie sub
stanțial la făurirea noii civilizații 
socialiste. Bucurîndu-se de grija 
permanentă a partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, școala româ
nească de toate gradele a pășit 
intr-un nou stadiu calitativ, ca
racterizat prin strinsele sale legă
turi cu cercetarea și producția, cu

lumina cărții, odată cu 
dreptului la cuvenita 
în viața socială. încă 
ani care au succedat 
act al eliberării de la 
printre obiectivele ime-

practica și cerințele concrete ale 
dezvoltării economico-sociale. Prin 
numeroasele sale forme 
turi, prin uriașul număr 
cipanți, prin valențele 
superioare, prin spiritul 
patriotic, revoluționar pe
chemate să le înrădăcineze în con
științe toate formele de învățămînt, 
școala românească a devenit una 
din componentele importante ale 
progresului social-economic ai 
țării. România are astăzi o popu
lație școlară încadrată în învăță
mîntul de stat la toate gradele, de 
5 600 000 oameni, adică un sfert 
din populația țării. Numărul ace
lora care după orele de producție 
se îndreaptă spre băncile liceului 
sau aula universitară era în anul 
de învățămînt 1982—1983 de peste 
430 000 de oameni. Acestor cifre 
li se adaugă numărul celor cu
prinși in formele de învățămînt de 
la locul de muncă, pentru sporirea 
categoriei de retribuție, pentru 
reciclare, sau cursurile agrozoo
tehnice. Prin acestea, se poate 
spune, fără teama de exagerare, 
că, practic, întreg poporul învață.

Dreptul la învățătură, deci drep
tul la părticiparea pe plan calita
tiv superior la viața social-econo- 
mică și spirituală a țării, este în 
egală măsură garantat tuturor ce
tățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate. în limbile naționali
tăților conlocuitoare se predau în 
3 216 unități și secții de învățămînt 
de toate gradele, din numărul to
tal de 29 365.

Larga accesibilitate a tuturor ce
tățenilor patriei la lumina învăță
turii a fost însoțită de o puternică 
dezvoltare a bazei materiale a 
acestuia, pentru care societatea 
nu-și precupețește eforturile. Alo
cațiile repartizate anul trecut din 
bugetul statului pentru învățămînt 
au fost de aproape 18,5 miliarde 
lei. în ultimii 18 ani s-au ridicat 
11 noi complexe moderne de în
vățămînt superior, printre care 
Institutul politehnic București, 
Universitatea Brașov, Institutul 
politehnic din Iași și altele. Adu-

politehnic din București, o adevăratăUna din impunătoarele realizări înfăptuite de statul nostru socialist in domeniul învățămintului - Institutul 
citadelă a științei și tehnicii înaintate

Cei mai buni 
prieteni

*
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manualelor școlare 
o intensă activitate

de construcții cu 
cite 100 000 de lo-

Tuturor cetățenilor — cel mai larg 
acces la invățămint

• Populația școlară a țării, cuprinsă în formele în
vățămîntului de stat a crescut de la 1 781 230 la 
aproape 5 600 000, astfel îneît fiecare al patrulea cetă
țean al României este cuprins în procesul de învăță
mînt.
• Liceele sînt frecventate în prezent de un număr 

de peste 20 de ori mai mare de elevi decit înainte de 
23 August, iar numărul studenților depășește 180 000, 
față de numai 26 500 în 1938.
• Sistemul învățămîntului cuprinde 3 216 școli și 

secții cu predare in limbile naționalităților conlocui
toare

economică. Incepînd cu „șoimii pa
triei" și cravatele roșii cu tricolor și 
terminind cu anii studenției, setea 
de cunoștințe a tinerilor este înso
țită, în laboratoare, ateliere și 
cercurile științifice de dorința afir
mării prin rezultate concrete. în 
ultimii doi ani, studenții, alături 
de cadrele universitare au abordat, 
în cadrul celor peste 5 000 de 
cercuri științifice mai bine de 25 000 
teme, din care circa două treimi 
cu aplicabilitate practică. A învăța 
bine este un act meritoriu, a aplica 
cele învățate, in folosul societății — 
un act patriotic. Iată una din 
ilustrările concrete ale acestui 
adevăr : în perioada 1978—1982,

producția Industrială elaborată 
studenți s-a ridicat la suma
4 miliarde lei, iar de elevi —
5 miliarde lei. Nici pionierii 
șoimii patriei nu s-au lăsat i 
prejos : valoarea materialelor 
folosibile adunate de ei anul I 
cut a fost de 120 000 000 lei.

A învăța și a munci — iată două 
noțiuni ce se contopesc in reali
tatea de zi cu zi a Întregului po
por român. A învăța și a munci 
in mod revoluționar, așa cum în
deamnă președintele țârii, pentru 
o tot mai înaltă demnitate a omu
lui. pentru noua demnitate a pa
triei.

de 
i de 
- la 

Și 
mai 
re- 

tre-

Laurentiu DUȚĂ

Condiții materiale fără precedent
• In perioada care a trecut de la eliberarea patriei, 

numărul unităților de invățămint a crescut de la 15 879, 
la 29 365 în anul 1982.
• In toate localitățile țării există cel puțin o școală 

de învățămînt general.
• Numărul cadrelor didactice pentru toate formele 

de învățămînt a crescut de la 55 215 la aproape 
260 000

nate la un loc, edificiile realizate 
pentru învățămînt în perioada 
1965—1982 echivalează ca supra
față și volum ' 
șapte orașe a 
cuitori fiecare.

Gratuitatea 
este însoțită de 
editorială. Numai în anul trecut au 
fost tipărite 1 370 titluri pentru în- 
vățămintul primar. gimnazial și 
liceal, iar pentru studenți — 3 420 
manuale și cursuri, intr-un tiraj de 
6 840 000 exemplare. La dispoziția

celor ce învață stau peste 10 700 
biblioteci școlare și 43 universitare.

Aplicind în viață îndemnurile și 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — adevărat ctitor al 
școlii românești moderne — pri
vind strinsa legătură cu activitatea 
socială a țării, cu producția și cer
cetarea, învățămîntul de toate 
gradele din țara noastră marchea
ză o etapă nouă, calitativ superi
oară, asigurind o efectivă educație 
prin muncă și pentru muncă, des- 
chizind perspective certe de înca
drare a absolvenților in activitatea

In strinsă legătură cu producția, 
cu practica

• In anul 1982 în țară funcționau 587 școli profe
sionale, frecventate de 121 811 elevi, viitori muncitori 
calificați, față de numai 39 250 în anul 1938. Tot în 
anul școlar precedent, în România erau 792 licee in
dustriale și agroindustriale, cu circa 1 000 000 elevi, 
față de numai 60 de licee industriale în 1938, cu un 
număr de 6 100 elevi.
• Circa 430 000 oameni ai muncii își sporesc cu

noștințele în învățămîntul seral și fără frecvență, dintre 
care 38 000 - în facultăți.
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OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ PREVENIREA UNOR AFECȚIUNI „DE SEZON"

UNITĂȚI TURISTICE IN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Celor ce doresc să-și 

petreacă vacanța s">u 
o parte din concediu 
și să cunoască pito- 
reștile meleaguri ale 
județului Caraș-Seve- 
rin le stau la dispozi
ție citeva frumoase u- 
nități turistice, gazde 
ospitaliere în orice 
sezon. Printre acestea 
se numără și Hanul 
„Tibiscum", situat la 
intrarea în orașul Ca
ransebeș, pe malul 
rîului Timiș. El dis
pune de 72 de locuri 
în camere cu confort

modern și încălzire 
centrală, de mai multe 
căsuțe.

O unitate apreciată 
este și Hanul „Bocșa- 
Izvor", amplasat pe 
malul rîului Birzăva. 
in zona turistică a o- 
rașului Bocșa, pe șo
seaua ce leagă Reșița 
de Timișoara. La nu
mai un kilometru de 
orașul Bocșa se află 
și Cabana „Stejarul", 
un atrăgător loc de 
popas într-o pădure, 
în apropierea Lacului 
Metreș, unde se poa

te pescui și se pot face 
plimbări de agrement 
cu bărcile.

In orașul Oravița, 
turiștii au la dispoziție 
Hanul „Caraș" cu 60 
locuri de cazare și 
restaurant, iar la circa 
1 000 metri altitudine, 
pe muntele Semenic, 
în localitatea Gărîna, 
Hanul „Gărîna" oferă 
in orice sezon posibili
tăți de găzduire în
tr-o zonă de ritră 
frumusețe.

fn imagine : Hanul 
„Caraș"

Vara est > un anotimp al sănătății prin , posibilitățile expunerii orga
nismului la factorii naturali: aer, soare, apă. prin practicarea mai in
tensă a mișcării și ă unor sporturi, în special înotul ș.a. Cu toate aces
tea. aparent inexplicabil, sint frecvente unele afecțiuni cunoscute mai 
ales in sezonul rece, ca faringita, laringita, amigdalitele, sinuzitele, oti
tele ca și unele tulburări digestive specifice sezonului cald. Deși nu sint 
afecțiuni grave, ele trebuie tratate corect și mai ales prevenite compli
cațiile lor. Recomandări utile în acest sens am solicitat prof. dr. 
NICOLAE IONESCU, medic primar, specialist O.R.L., director al Spita
lului pentru studenți din București.

— In sezonul cald, cînd transpira
ția este intensă, trebuie să se con
sume o cantitate mai mare de li
chide. și anume circa 2—3 litri pe zi. 
Este in adevăr mai plăcut și chiar o 
necesitate fiziologică să consumăm 
lichide — sucuri, răcoritoare etc. 
reci și tentația este de a le bea cu 
atit mai reci cu cît setea și canicula 
sint mai accentuate. Pentru cei ne- 
obișnuiți este însă suficient să bea, 
o singură dată, apă excesiv de rece 
ca să contracteze o răgușeală. Dacă 
temperatura lichidului ingerat depă
șește o anumită limită față de tem
peratura mediului ambiant (indicația 
medicului este ca această diferență 
să fie de numai 5 grade) și dacă 
este consumată o cantitate mai mare 
de lichid, contactul prelungit al li
chidului excesiv de rece cu țesu
turile din regiunea faringo-amigda- 
liană provoacă o modificare bruscă 
a circulației locale a sîngelui, adică 
o vasoconstricție. Urmarea este o 
diminuare a capacității de apărare 
locală a acestor zone împotriva flo
rei bacteriene care în mod normal 
se află pe mucoasele buco-faringo-

amigdaliene. In condițiile favorizate 
de ingerarea unui lichid foarte rece, 
bacteriile se înmulțesc rapid, fapt 
care duce la îmbolnăviri acute cum 
sint faringita, amigdalita, laringita, 
traheita acută.

— Cum se manifestă, care sint 
simptomele acestor afecțiuni ?

— Imediat apar răgușeala și dure
rile în gît atît spontane, cît și în 
momentul înghițirii alimentelor, 
apei sau chiar în gol. Apar febra, 
modificări ale stării generale, fri
soane uneori, ia¥ local se constată 
congestia sau inroșirea faringelui și 
a amigdalelor. Dacă pe suprafața 
amigdalelor se observă pete albi
cioase ușor detașabile, care reprezin
tă aglomerări sau depozitări de bac
terii, diagnosticul este mai sever, și 
anume de amigdalită pultacee.

Dar ingestia unor răcoritoare reci 
și in cantități mari, inclusiv a în
ghețatei, poate influența in mod ne
gativ și stomacul și intestinele, pro- 
ducînd gastrite, duodenite, accelerări 
nedorite ale tranzitului, crampe ab
dominale etc. Ingerarea băuturilor 
răcoritoare învechite poate produce

deranjamente intestinale manifesta
te prin balbnări, greață, tulburări 
de' tranzit, diaree. Pentru preveni
rea acestor neplăceri se vor consu
ma sucuri și răcoritoare în stare 
proaspătă sau cit mai curînd de la 
fabricarea lor. Este total contrain
dicat consumul băuturilor răcoritoa
re învechite, care au stat mult în 
spațiile de depozitare, și acest lucru 
trebuie avut în vedere de către toa
te centrele comerciale de desfacere 
a acestor produse.

în concluzie, este necesar ca în 
timpul verii să nu consumăm lichi
de excesiv de reci, înghițite in can
tități mari, învechite sau fermentate 
prin păstrare prelungită și depozi
tare necorespunzătoare. De fapt sînt 
măsuri obișnuite de igienă pe care 
nu trebuie să le ignorăm.

— Ce tratament este indicat in 
cazul faringitelor sau amigdalitelor ?

— Mulți dintre cei care au astfel 
de neplăceri după consumul băuturi
lor reci apelează imediat, fără a 
consulta medicul, în special în cazul 
faringitelor și amigdalitelor. la anti
biotice. De regulă la cele cu spectru 
larg de acțiune : tetraciclină, cloram- 
fenicol etc. tn realitate, antibioticele 
nu sint active, nu au nici un efect 
asupra inflamației amigdalo-faringi- 
ene, dar pot avea efecte secundare 
nedorite asupra organismului.

Din aceste motive, conduita corectă 
este de a fi consultat medicul și de 
a respecta prescripțiile lui. Cred că 
este bine să amintim atît pacienți- 
lor, cit și medicilor că in cazul in

fecțiilor "faringo—amigdaliene, în spe
cial al celor cu streptococ, trebuie să 
se facă analiza urinei, examen su
mar, atît în timpul bolii, cît și după 
zece zile de la debutul ei. Dacă 
streptococul hemolitic este cauza 
bolii, medicul indică tratamentul cu 
antibiotice. Și nu trebuie neglijat 
acest tratament, pentru că streptoco
cul hemolitic are o plurivalentă pa
tologică bine cunoscută : in copilărie 
dă scarlatina, apoi poate da artrite, 
boli de rinichi, nefrite, cardiopatii.

— Am reținut că nu trebuie sd 
apelăm, la antibiotice la orice răgu
șeală, dar ce măsuri putem lua la 
început '!

— Tratamentul este simplu : gar
gară cu ceai de mușețel călduț, pi- 
ramidon, aspirină, vitamina C și la 
nevoie picături dezinfectante pentru 
nas. Dacă starea pacientului nu se 
ameliorează, trebuie consultat me
dicul.

Ca o remarcă generală aș dori să 
arăt că prevenirea afecțiunilor fa- 
ringo-laringo-amigdaliene este posi
bilă prin creșterea rezistenței gene
rale a organismului prin expunerea 
la factorii naturali (aer. soare, apă), 
prin deprinderi cotidiene de călire a 
organismului față de variațiile de 
climă și intemperii (frig, vînt, ume
zeală etc.), adică obișnuința de a ne 
spăla fața și corpul cu apă rece, 
practicarea mișcării și diferitelor 
sporturi.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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La numai cinci ani, o fetiță, 
pe nume luliana, din munici
piul Rm. Vilcea, s-a dus la 
plimbare pe șoseaua de pe ba
rajul hidrocentralei din apro
pierea casei. Nu se „plimba" pe 
acolo fetița prima dată. O atră
gea locul acela, pentru că mă
mica ii spusese că la înălțarea 
impunătorului obiectiv energetic 
de pe Olt lucrase și tăticul ei.

Exact in ziua cînd fetița îm
plinea 5 ani, in timp ce mergea 
pe marginea șoselei, la un mo
ment dat s-a dezechilibrat și a 
căzut in lacul de acumulare.

tntîmplarea a făcut ca fetița 
in cădere să fie observată de 
tinărul O. Mihai, muncitor la 
Întreprinderea de echipament 
hidraulic Rm. Vilcea. Imediat a 
sărit de pe barajul unde se afla 
drept în apă.

După multe eforturi, punin- 
du-și in pericol propria viață, 
el a reușit s-o salveze.

Imaginea ii prezintă pe cei 
doi, care au rămas de atunci cei 
mai buni prieteni.

Ingeniosul 
octogenar

Privind această imagine veți 
spune, desigur, că există în țară 
multe alte instalații și mai și. 
Și aveți dreptate. Numai că a- 
ceasta a fost construită de un 

..am in vîrstă de 80 de ani care 
a vqzut,. la începutul veacului, 
multe, mori de pint prin partea 
locului. Amintindu-și de ele. 
el și-a meșterit instalația numai 
din materiale recuperabile.

Ingeniosul octogenar se nu
mește Gheorghe Desagă și este 
din Delenii Vasluiului. „Moara 
lui" îi asigură gratuit toată 
energia electrică necesară in 
gospodărie.

Tabăra 
de pe insulă
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Sinceritatea 
în justiție este 

obligație legala
ANTECEDENTELE : Lăscaie Gheorghe, 

din comuna Ocnița, jud. Dîmbovița, voa- 
sitor la întreprinderea de utilaj petrolier 
din Tirgoviște, in vîrstă de 27 de ani, era 
cunoscut cu următorele antecedente : bețiv, 
zurbagiu, violent in stare de ebrietate, avind 
două condamnări la activ, una de 2 ani și 
6 luni închisoare pentru vătămarea foarte 
gravă a integrității corporale a unei per
soane și o alta de 1 an închisoare pentru 
furt. Cînd mai avea de executat 1 an, 7- 
luni și 15 zile a beneficiat de un decret de 
grațiere condiționată, urmînd să confirme 
prin bună purtare indreptarea sa.

FAPTELE. într-o zi la prinz (ora 15), 
lntrînd pe poarta întreprinderii, alege din 
puhoiul de oameni care curgea pe alei la 
acel ceas, dintre schimburi, o fată necunos
cută, o macaragiță, și-i pune piedică. Mun
citoarea, cu care n-avea nici în clin, nici 
în mînecă, l-a apostrofat, pe bună drep
tate. Trezindu-se astfel „infruntat", Lăscaie 
se năpustește cu o rafală de pumni in capul 
fetei și de „șuturi" trase în picioarele ei. 
Nimeni nu-l oprește 1 Urlă și un torent de 
invective, intranscriptibil. Tinăra reușește 
să se smulgă si să se refugieze într-o hală.

Tatăl fetei, muncitor în același mare co
lectiv, află de întîmplare și apare la fața 
locului, cerînd individului explicații. Pri
mește, ca răspuns, o lovitură de cap în 
gură, și un brinci puternic care-1 pun la 
pămînt. în sfîrșit. opinia publică se sensi
bilizează Jignirea părului alb impresio
nase mai mult decît jignirea sexului slab. 
Cîțiva muncitori încearcă să-l imobilizeze 
pe huligan, dar acesta dispare spre secția

de vopsitorie, asigurîndu-și retragerea cu 
un tir de bolovani.

PRIMELE DECLARAȚII. Cînd s-a for
mat un dosar de urmărire penală (în mod 
surprinzător pentru „lovire", nu și pentru 
„ultraj contra bunelor moravuri"), martorii 
Pricop Gheorghe (29 de ani, frezor) și Vin- 
tilă Licsandru (41 de ani, vopsitor) au con
firmat relatarea faptelor in sensul celor re
zumate mai sus. adăugind : „Menționez că 
Lăscaie Gh. era într-o stare avansată de 
ebrietate" (Pricoo Gh.). „La prezentarea la 
serviciu, l-am văzut pe acesta că era sub 
influenta alcoolului, venind de la domiciliu 
in această stare" (Vintilă Licsandru).

AL DOILEA RÎND DE DECLARAȚII. 
Vinovatul a fost trimis în judecată pentru 
lovire și pentru încălcarea prevederilor De
cretului 400/1981 prin prezentarea în stare 
de ebrietate la un loc de muncă avînd grad 
snorit de periculozitate. Cei doi martori sint 
reaudiați în instanță. Se aflau la Tirgoviște, 
dar o cîrmesc „ca la Ploiești" : „Nu am 
sesizat dacă Inculpatul era băut" (Pricop 
Gh.) și : „Am declarat că era băut pentru 
că m-a rugat inculpatul acest lucru". (Vin
tilă Licsandru).

Rușinoasă labilitate față de adevăr șl de 
lege 1 Probabil că cei doi mincinoși (e clar 
că într-una din cele două împrejurări au 
mintit) si-or fi muncit creierii să se decidă 
„cum să declare ca să fie bine". Dar de 
unde or fi învățat ei că dreptatea se alege 
după cum cred martorii că „e mai bine" să 
declare, și nu după depoziții sincere și com
plete, făcute cu respectarea jurămîntului 
procedural, corespunzător obligației ferme a 
oricărui cetățean de a informa organele 
de anchetă sau de judecată asupra a tot 
ceea ce cunosc și numai cu ceea ce cunosc 
în legătură cu faptele care contravin legii ?!

EPILOGUL : Cel doi martori nesinceri 
n-au fost trimiși in judecată pentru măr
turie mincinoasă, cum ar fi meritat msă 
cazul a avut un final mai cu tîlc chiar decit 
pedepsirea acelora Cu toate că inculpatul 
s-a zbătut cu disperare să demonstreze, și 
prin alte „probe", că invocarea stării de

ebrietate a fost doar o stratagemă a lui, 
menită să-i atenueze vina pentru actul hu
liganic comis, judecata a luat sfîrșit prin 
încetarea procesului pentru fapta de lo
vire (datorită împăcării părților), dar prin- 
tr-o severă condamnare pentru prezentarea 
la lucru in stare de ebrietate.

Minciuna a avut picioare foarte scurte.

Dar sfaturile bune 
de ce le-a ignorat?
Cine citește numai memoriul formulat din 

penitenciar, pe imprimat tip, de Ar- 
sene Ion poate fi cuprins de un puternic 
sentiment de compătimire. Văzind numai o 
față a lucrurilor, respectiv situația actuală 
a lui A.I., compasiunea ar părea justificată:

„Mi-am crescut copiii în liniște și pace 
pînă la această vîrstă de 32 de ani, cînd am 
întilnit pe numitul Iliescu Iancu, recidivist. 
M-am dus cu ei la un șpriț, fără să-mi 
dau seama că după ce mă va îmbăta va 
încerca să mă corupă să săvîrșesc această 
infracțiune, ceea ce i-a reușit — se lamen
tează, cuprins de tirzie căință, A.I. Este 
foarte adevărat, dumneavoastră vă între
bați cum puteam fi corupt la vîrstă mea, 
dar acesta este purul adevăr. Cetățene pre
ședinte — continuă inculpatul implorarea 
instanței de recurs — avînd în vedere că 
viața și tinerețea sînt foarte scurte, respec
tuos vă rog să reflectați asupra dozării pe
depsei aplicate. Numai de dumneavoastră 
depinde dacă voi putea fi mai repede in 
sinul familiei, lingă copiii mei, fără ca 
aceștia să aibă prea mult de suferit din pri
cina mea".

Instanța de recurs a rămas neclintită. Re
cursul a fost respins A fost menținută în
tocmai hotărîrea Judecătoriei sectorului 4 : 
8 ani de închisoare. 3 ani interzicerea unor 
drepturi, 4 ani interdicție, de a se afla in

municipiul București după Ispășirea pedep
sei principale. Celălalt vinovat, „corupă
torul", Iliescu Iancu, a fost pedepsit cu un 
an de detenție in plus, adică va sta la în
chisoare nouă ani Au fost cele două in
stanțe prea severe ? Nedrepte 7 In nici 
un caz.

La ce s-au pretat A.I. și I.I., la ce s-a lă
sat „corupt" autorul pateticului memoriu ? 
Reproducem din declarația scrisă de același 
individ, cu mina lui. După ce relatează cum 
a decurs „șprițul", cum au stat la taclale, 
cum au discutat de una, de alta, inclusiv de 
debitul pe care-1 aveau, fiecare, la asociația 
locatarilor (!). Arsene continuă : „Iliescu a 
spus că are un om bătrîn care stătea sin
gur, invalid, cu o mulțime de bani. Mi-a 
spus să mă duc acasă, să-mi iau un cuțit, o 
frînghie. două perechi de ciorapi de damă 
șl niște leucoplast ca să-1 punem la gura in
validului". Zis și făcut. L-au găsit cu ușa 
deschisă — om încrezător, cu conștiința cu
rată — privind liniștit la televizor. E lesne 
de imaginat cum au folosit cei doi bizara 
recuzită cu care porniseră la acțiune. După 
ce l-au neutralizat prin legare și lipirea gu
rii, după ce l-au jefuit (ce erau să-i fure : 
banii ultimei pensii și o butelie de aragaz...), 
infractorii, cu o ultimă abjectă precauție, 
i-au demontat proteza. Să fie siguri că 
victima tîlhăriei nu-i va putea urmări.

Nimeni n-ar crede că unul și același in
divid este in stare să invoce îndurare în 
fraze atit de mironosițe, după ce a săvirșit 
o nelegiuire cu atîta lipsă de milă. Și to
tuși, e vorba de același ins, cu două fețe 
opuse ale sale. Relațiile obținute de la 
foștii colegi ai lui Arsene (era electrician 
într-o mare fabrică) confirmă tendințele 
contradictorii cărora le era suous : multă 
vreme un om serios, conștiincios, ascultă
tor, apoi, de la un timp, predispus la cîrdă- 
șii dubioase și acte de violență. Tovarășii 
de muncă i-au discutat purtările de mai 
multe ori. l-au avertizat, la un moment dat 
i-au aplicat și o sancțiune cu scop educativ.

în loc de a da ascultare acestor încercări 
de bună credință, A.L, iată, s-a lăsat co

rupt de o idee care ar fi trebuit să-1 cutre
mure. De ce ? Pentru că șoapta dubioasă, 
povața nefastă, surveneau pe un teren 
pe care sămînța bunelor recomandări nu 
prinsese. Eforturile educative ale colectivu
lui se produceau in van. anulate de predis
poziția individului de a nu le auzi, de do
rința lui de a le ignora cu desăvirșire, pînă 
la sfidare. Nu e de mirare că, în vidul 
creat, a găsit rezonanță instigarea recidi
vistului. Dacă receptivitatea lui A.I. ar fi 
fost comutată invers, adică pe canalele fi
rești, dacă ar fi ascultat la timp staturile 

și eriticile celor care-i voiau bine'e, ale co
lectivului. nu s-ar mai fi văzut in situația 
nefericită de a fi „corupt la 32 de ani" și 
de a redacta din penitenciar motive de re
curs, patetice dar inadmisibile.

Din caietul 
grefierului

Spicuiri din declarațiile unor martori, 
culese de tovarășa judecător Doina Moțiu, 
de la Judecătoria sectorului 6 :

— Cind s-au despărțit părțile ?
— Părțile s-au despărrțit seara.

(Procesul 9521/82)
— Reclamanta este o persoană juridică 

ce nu venea cu tot fizicul la muncă.
(Procesul 9521/82)

— Atunci cind se certau, piritul se com
porta absolut civilizat.

(Procesul 9370/82)
— Eu mi-am dat seama că fata mea tră

iește rău, văzind că a slăbit, și asta deoa
rece piritul a obligat-o să-și schimbe ser
viciul, de la „Alimentara" la o fabrică 

(Procesul 826/82)

Sergiu ANDON
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înconjurată de apele Borcei 
și ale Dunării, străjuită de pă
duri de sălcii argintii, insula 
„Hopa Pastramagiu" a devenit 
— dintr-o joacă — un veritabil 
sat de vacanță al pionierilor din 
Călărași. Insula, nelocuită, a fost 
„descoperită" de cîțiva pionieri 
care au numit-o, în jurnalul lor 
de vacanță, „Popas al echipa
jelor de expediții". Și-au insta
lat acolo cortul, au făcut rost de 
lemne pentru foc. au marcat 
locurile pentru scăldat și pes
cuit. Profesorii și instructorii de 
la Casa pionierilor le-au dat 
bucuroși o mină de ajutor și, la 
dorința acestora, au transformat 
insula într-o tabără de odihnă. 
Autogospodărirea, îndeminarea, 
întrecerile sportive jac parte din 
Regulamentul nescris încă al a- 
cestei tabere de pe insula a că
rei denumire năstrușnică i-au 
făcut pe copii s-o „cucerească" 
și să o îndrăgească și mai mult.

Banane 
de... Galați

Deși Galațiul nu are încă o 
grădină botanică, există aici 
destule plante rare demne de o 
astfel de instituție. In urmă cu 
mai bine de 20 de ani, a fost 
adus aici un banan. Arborele se 
află acum în sera Exploatării de 
gospodărie orășenească, unde 
crește ca din... pămînt și apă. 
Ajungind pînă la plafonul serei, 
prețiosului arbore i se pregă
tește acum o „locuință" pe mă
sură.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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PROPUNERILE OAMENILOR MUNCII
- izvor ntserat de idei pentru perfectarea activități productive 

CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA LOR ?

în această perioadă, în unitățile economice sînt în plină desfășurare 
adunările generale ale oamenilor muncii. Practica demonstrează că, 
aproape fără excepție, fiecare luare de cuvînt a participanților la dezba
teri este însoțită de propuneri concrete pentru realizarea la timp 
și de calitate superioară a producției fizice, creșterea eficienței economice, 
a productivității muncii, onorarea exemplară a contractelor încheiate cu 
partenerii externi, intr-un cuvînt pentru perfecționarea activității pro
ductive. Desigur, simpla enunțare a acestor propuneri, sugestii, idei nu 
este suficientă pentru rezolvarea problemelor puse in discuție. în toate 
întreprinderile, centralele și ministerele trebuie să se stabilească pro
grame concrete de măsuri pentru îndeplinirea propunerilor făcute de 
oamenii muncii. Pornind de la această cerință, în actuala rundă a adu

nărilor generale este necesar să se dea răspunsuri precise și cu privire 
la felul cum s-a acționat pentru înfăptuirea propunerilor formulate 
anterior de oamenii muncii. Acesta este și motivul pentru jcare re
dacția ziarului nostru a organizat un sondaj cu privire la felul 
cum se îndeplinesc propunerile formulate în adunările generale de oa
menii muncii in cinci întreprinderi și două centrale industriale între
prinderea de mașini-unelle și agregate din Capitală, întreprinderea de 
strunguri din Tîrgoviște, Combinatul de utilaj greu din Iași, întreprin
derea de mașini-unelte din Arad, Combinatul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca, Centrala industrială de mașini-unelte și Centrala industrială de 
utilaj energetic, metalurgic și mașini de ridicat.

MESAJE ALE HĂRNICIEI
DE „ZIUA MINERULUI"

Măsuri concrete care ex
primă exigențele autocon- 
ducerii muncitorești. Trecerea 
în revistă a dezbaterilor din adună
rile generale anterioare evidențiază 
deplina implicare a . oamenilor mun
cii în problemele de care depinde bu
nul mers al producției. Cu acest pri
lej s-au făcut numeroase propuneri, 
care sînt tot atîtea expresii ale exi
gențelor autoconducerii muncitorești. 
Prezentarea fie și numai statistică a 
acestor propuneri ilustrează carac
terul profund democratic al adunări
lor generale, participarea activă a 
unui mare număr de oameni ai mun
cii la procesul de îmbunătățire a or
ganizării producției. Așa, de pildă, la 
adunarea generală de la Combinatul 
de utilaj greu din Cluj-Napoca s-au 
formulat 51 de propuneri, iar la în
treprinderea de mașini-unelte și 
agregate din București — 30 de pro
puneri. Remarcabil este faptul < că 
propunerile vizează aspecte esenția
le ale organizării producției și a 
muncii.

Așa cum se cunoaște din prac
tica acestor forumuri ale democra? 
ției muncitorești și după cum a 
rezultat și din sondajul efectuat, adu
nările generale constituie adevărate 
izvoare nesecate de propuneri. și su
gestii concrete pentru ridicarea ca
lității producției, îmbunătățirea con
dițiilor de lucru, eliminarea neajun
surilor care se mai manifestă în 
unele sectoare de activitate. Și este 
firesc să fie așa, deoarece oamenii 
muncii implicați direct, nemijlocit 
în procesele de producție, cunosc 
bine nevoile producției, știu ce pro
bleme se impun a fi soluționate și 
tocmai de aceea, adesea, ei sînt în 
măsură să găsească soluții practice 
pentru perfecționarea organizării 
muncii și a proceselor de fabricație. 
Dar să vedem cum s-a acționat după 
încheierea adunărilor generale pen
tru aplicarea propunerilor făcute de 
oamenii muncii.

Sugestii valoroase, promp
titudine în aplicarea lor. In 
spiritul documentelor de partid, al 
democrației muncitorești, toate pro
punerile formulate de oamenii mun- • 
cii au fost cuprinse în planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice adop
tate de adunările generale din uni
tățile respective. S-a asigurat, prin 
urmare, cadrul necesar pentru trans
punerea în practică a cerințelor ex- ■ 
primate și, în majoritatea cazurilor, 
s-a acționat cu promptitudine pentru 
materializarea propunerilor făcute.

în toate cazurile, prin aplicarea 
propunerilor oamenilor muncii s-au 
rezolvat probleme deosebit de im
portante pentru buna desfășurare a 
producției. La întreprinderea de 
strunguri din Arad s-a apreciat că 
pentru repararea unor mașini-unelte 
complexe este necesar să se solicite 
colaborarea altor unități care dispun 
de experiență, de specialiști și teh
nologii în acest domeniu. Necesita

tea acestei colaborări a fost expri
mată de subinginerul Ion Pripu, 
care a dat exemple de utilaje ce 
nu funcționează perioade mari de 
timp deoarece compartimentul. de 
reparații al întreprinderii nu face 
față problemelor pe; care le ridică 
repunerea lor în funcțiune. Dîndu-se 
curs acestei propuneri. întreprinde
rea are în prezent relații de colabo
rare cu multe unități din țară, îm- 
bogățindu-și substanțial și propria 
experiență.

Pe baza propunerilor făcute de oa
menii muncii, la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate din Bucu
rești s-au luat o serie de măsuri 
pentru reorganizarea și redistribuirea 
forței de muncă din secția mecano- 

SARCINI Șl PROBLEME 
MAJORE ÎN DEZBATEREA 

ACTUALELOR 
ADUNĂRI GENERALE 
DIN ÎNTREPRINDERI

energetică, executarea unor dispozi
tive pentru mecanizarea ridicării 
pieselor grele, reproiectarea unor 
utilaje în vederea reducerii consu
mului de metal, dotarea strunguri
lor cu mecanisme de strîngere hi
draulică, amenajarea unui bufet în 
incinta halei de strunguri carusel etc.

Fără îndoială, propunerile făcute 
In adunările generale au fost atent 
analizate din punctul de vedere al 
oportunității tehnice și economice. 
La Combinatul de . utilaj greu din 
Iași, de exemplu, maistrul Mircea 
Trofin a propus să se amenajeze po
duri rulante pe travee în secția me- 
cano-sudură. Analiza efectuată a ară
tat însă că sînt suficiente podurile 
din secție și nu se justifică instala
rea unor noi poduri pe travee. S-a 
comunicat acest lucru autorului pro
punerii și, împreună cit lucrătorii din 
secție, s-au găsit soluții pentru orga
nizarea mai bună a muncii și reali
zarea ‘ producției cu podurile exis
tente. otqș-l iș/u . ‘

Citeva excepții păgu
bitoare urmărește însă cu
aceeași atenție aplicarea tuturor pro
punerilor care s-au dovedit utile și 
eficiente ? La Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca, deși în adu
narea generală s-a insistat în mod 
special asupra necesității îmbunătă
țirii activității de debitare și pregă
tire a materialelor introduse în pro
cesul de fabricație, problema nu este 
nici acum, pe deplin rezolvată. După 

cum nu s-a dat curs nici gene
ralizării metodei de autocontrol al 
calității producției pe formații de 
lucru. Cu încetineală se acționează 
și la Combinatul de utilaj greu din 
Iași pentru concretizarea unor pro
puneri, cum ar fi cele referitoare la 
urgentarea punerii in funcțiune a 
bazei de șarjare, a podului de stri- 
pare și a instalației de recuperare a 
căldurii de la cuptoarele forjelor.

Desigur însă că, în acest caz, nu 
numărul exemplelor contează. între
barea este : de ce rămin totuși unele 
propuneri nefinalizate în condițiile 
în care, in toate unitățile, ideile des
prinse din adunările generale au fost 
centralizate și trecute în planurile 
de măsuri tchnico-organizatorice ?

La întreprinderea de mașini-unelte 
din Arad, de exemplu, nici nu s-au 
făcut prea multe propuneri în 
adunarea generală, deoarece, după 
cum ne spunea tovarășul Traian 
Groza, secretar adjunct al comitetu
lui de partid, foarte fructuoase din 
acest punct de vedere au fost adu
nările pe secții. Era deci cu atit mai 
simplu ca materializarea propuneri
lor din adunarea generală să fie ur
mărită în mod operativ. Și totuși, 
lucrurile nu stau așa. Care este sta
diul îndeplinirii acestor propu
neri ? „M-ați luat cam pe nepregă
tite" — ne-a răspuns inginerul Matei 
Badea, învestit cu sarcina de a urmări 
aplicarea propunerilor făcute. După 
care interlocutorul începe să dea te
lefoane din secție în secție pentru 
a încerca să afle, de la alții, un răs
puns la întrebare.

Și un alt caz. Centrala industrială 
de. .utilaj șnergetic,. , metalurgic și» 
mași'ni.’.’tțe ridicat''a' șăspuns- Ia pro- 
blerriăle ridicate m..'ă<lunărea ’gefte-.' 
raia a oamenilor.muncii de la Com
binatul de utilaj greu din Cluj-Na
poca și adresate acestui organ ie
rarhic superior cu o intîrziere de 
peste două luni de zile. Aceasta în 
condițiile în care era vorba de o 
serie de probleme de maximă im
portanță pentru unitatea respectivă.

Mult mai operativă, conducerea 
Centralei industriale de mașini-unel
te a trimis la timp răspunsuri la 
propunerile făcute în adunările ge
nerale tuturor unităților din subor

dine. Numai că, din păcate, modul 
de rezolvare a unor, probleme lasă 
de dorit. Oamenii muncii de la în
treprinderea de strunguri din Tirgo- 
viște, de exemplu, au solicitat să se 
urgenteze trecerea filialei Institutu
lui de cercetări pentru mașini- 
unelte în subordinea unității. Tova
rășul Horațiu Maican, director ad
junct al centralei, care a și partici
pat la adunarea generală, cunoaște 
problema și este chiar de acord cu 
propunerea.

— Filiala de la Tîrgoviște a In
stitutului nostru de cercetări func
ționează de 3—4 ani și, intr-adevăr, 
în acest răstimp nu a creat nimic 
nou, nu-și justifică existența, ne 
spune interlocutorul.

— înseamnă că ar fi trebuit să se 
dea curs propunerii făcute de oame
nii muncii. De ce nu s-a luat, to
tuși, nici o hotărâre ?

— Pentru desființarea filialei și 
trecerea specialiștilor respectivi în 
subordinea întreprinderii sînt nece
sare anumite formalități, care nu 
mai pot fi îndeplinite în acest an. 
Vrem însă ca anul viitor să propu
nem desființarea acelor filiale ale 
institutului ce nu desfășoară o acti
vitate corespunzătoare.

Din sondajul făcut rezultă că în 
rezolvarea unor propuneri adresate 
centralelor industriale și ministere
lor se manifestă o anumită tendință 
de formalism, răspunsurile date uni
tăților economice nu sînt întot
deauna operative, satisfăcătoare, de 
natură să contribuie la soluționarea 
sau elucidarea problemelor ridicate 
de oamenii muncii în adunările ge
nerale. Actualele adunări generale 
ale oamenilor muncii constituie cel 
mai bun prilej pentru eliminarea 
neajunsurilor semnalate și aplica
rea cu hotărîre a sarcinilor stabilite 
și programelor adoptate de plenara 
C.C. al P.C.R. din luna iunie pentru 
dezvoltarea și mai puternică a de
mocrației muncitorești.

Experiența demonstrează că de fe
lul în care sînt receptate și aplicate 
propunerile formulate de oamenii 
muncii în adunările generale depin
de valorificarea unor importante po
sibilități pentru îndeplinirea și de
pășirea planului, pentru creșterea 
eficienței economice. Mai presus de 
orice, prin fructificarea acestor pro-» 
puneri se întărește autoritatea adu
nărilor generale, rolul lor în dezvol
tarea ;$i afirmarea pUteFnicăVa db^. 
mocrației muncitorești,’- revoluționa
re, stimulîndu-se astfel participarea 
largă, cu răspundere a oamenilor 
muncii la soluționarea problemelor 
care condiționează realizarea exem
plară a planului, buna gospodărire 
a patrimoniului material și financiar 
încredințat de societate fiecărui co
lectiv spre administrare,

Ion TEODOR 
corespondentul „Scînteii"

VALEA JIULUI
Răspunzînd prin fapte de muncă 

chemării adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a asigura 
economiei naționale mai mult căr
bune cocsificabil și energetic, mine
rii Văii Jiului raportează în cinstea 
mării noastre sărbători naționale și 
cu prilejul „Zilei minerului" un bi
lanț rodnic. în fruntea întrecerii 
socialiste se află minerii de la ca
riera Cîmpu lui Neag, care au ex
tras . .suplimentar, de la începutul 
anului, .90 000 tone de cărbune de 
bună calitate. La mina Petriia plu
sul de producție față de plan se 
ridică la 19 100 tone, iar. la Luneni 
— la peste 7 500 tone. (Sabin Cerbu).

PRAHOVA
De ziua lor și în întîmpinarea 

marii sărbători naționale a patriei 
de la 23 August, colectivele din 
cadrul Combinatului minier din 
Ploiești au înscris pe panoul de 
onoare de la începutul anului și 
pînă în prezent o producție supli

Minerii din Rovinari in lupta pentru un loc fruntaș in intrecere
(Urmare din pag. Ij
O întindere parcă nesfîrși- 
tă, fără vegetație și, din loc 
în loc, un excavator uriaș, 
care in frontul de lucru 
pare doar un fel de fur
nică. Rovinari Est, Tis- 
mana I, Tismana II, Po
iana, Gîrla... într-un loc 
se taie pămîntul felii, 
felii. Se descopertează. 
Banda îl duce exact acolo 
unde cărbunele a fost 
«nul» din măruntaiele pâ- 
mîntului pînă la ultimul 
bulgăre. în urma minerilor 
de suprafață rămîne pă- 
mînt neted, pămînt bun, in 
care rnîini grijulii plantea
ză aibori, seamănă iarbă. 
Viață. După ce, cu efort, 
cărbunele adormit în stră
funduri a plecat să dea 
viață fabricilor, lumină ora
șelor și satelor...

— întreprinderea se află 
în prezent pe locul al doi
lea în întrecere, tovarășe 
director Bercea. Socotiți că, 
•în final, drapelul de frun
taș va poposi aici, la Ro
vinari î

— Neapărat. Am și făcut 
comandă... pentru suport. 

Brigada condusă de Constantin Popa, Erou al Muncii Socialiste, exploatează un complex de susținere și tăiere 
mecanizată a cărbunelui’, în sectorul IV al întreprinderii miniere Lupeni. De la începutul anului și -pînă la zi, 
in cinstea „Zilei minerului", sporul de producție realizat de această brigadă este de 20 000 tone de cărbune

cocsificabil Foto ; Virgil ONOIU

mentară de cărbune net de 150 000 
tone. în felul acesta, combinatul a 
ajuns la cota finală a angajamen
tului anual inițial luat în întrece
re. Cele mai frumoase rezultate 
le-au obținut ortacii, maiștrii, in
ginerii de la exploatările miniere 
Filipeștii de Pădure, Cî.mpulung 
Muscel și Șotînga. (C. Căpraru).

TULCEA
Oamenii muncii din unitățile mi

niere Altîn-Tepe și Mahmudia-So- 
mova din județul Tulcea raportea
ză importante depășiri ale sarcini
lor de plan. Folosind mai bine tim
pul, de. lucru, sporind productivita
tea muncii prin extinderea mecani
zării lucrărilor în abataje și cariere, 
ei au extras și livrat suplimentar 
de la începutul. anului și pînă în 
prezent 98 000 tone calcar siderur
gic, 3 000 tone cuairțită, 1 700 tone 
minereuri cuprifere în concentrate, 
700 tone pirită cupriferă. (Neculai 
Amihulesei).

COVASNA
Ferm hotărîți să îndeplinească 

exemplar sarcinile ce le revin din 

Drapelul va fi încununa
rea muncii miilor de oa
meni de la Rovinari.

— ...și a utilajelor de 
mare randament pe care ie 
vedem aici;

— Vedeți dumneavoastră, 
utilajele... Avem utilaje 
extraordinare, avem o do
tare tehnică fără precedent, 
în ultimii 18 ani, după Con
gresul al IX-lea al parti
dului, întreprinderea a fost 
înzestrată cum nici nu vi
sam eu că poate fi înzes
trata vreo unitate minieră. 
Important este ca omul, 
fiecare om, pe postul 
său, să facă totul pen
tru a folosi la maxi
mum, prin hărnicie și pri
cepere, această tehnică mo
dernă...

Parcă pentru a întări a- 
ceste spuse, în cariera Gîr
la facem cunoștință, pe 
rmd, cu frații gemeni Vlă- 
doianu, șefi de brigadă și 
unul și celălalt, pe cite un 
excavator din cele mari, de 
1 400 tone. Printr-un șir de 
coincidențe, Constantin și 
Vasile, în vîrstă de 37 de 
ani, au trecut prin viață 
„de mină", din clipa naște

rii. Cei doi sînt gorjeni, de 
la Drăguțești, din apropiere, 
împreună au crescut, îm
preună au învățat carte, 
împreună au învățat mese
rie. Lăcătușeria îre'îi. în 
această întreprindere. Apoi 
au făcut împreună armata. 
S-au întors la Rovinari ca 
lăcătuși pe un excavator. în 
aceeași zi, în aceeași adu
nare generală, au fost pri
miți în partid. Și tot îm
preună, în același timp, au 
dobîndit o nouă calificare. 
De excavatorist. Au făcut 
parte, ani de zile, din a- 
ceeași brigadă, luctînd, pe 
același excavator, amîndoi, 
dar și schimbînd deseori 
utilajul. Căci unde era 
munca mai grea, unde se 
iveau defecțiuni la utilaj 
apăreau... frații Vlădoianu. 
Li s-a dus vestea în tot 
bazinul Gorjului. Și iată 
că, după ce au lucrat, în 
ultimul timp, împreună pe 
cel mai vechi excavator 
de mare capacitate, Con
stantin primește uh exca
vator nou-nouț, de același 
tip. Un excavator de 1 400 
tone, cu rotor.

programul dezvoltării industriei ex
tractive a țării și să dea economiei 
naționale cit mai mult cărbune, mi
nerii carierei de lignit din Sfîntu 
Gheorghe au obținut rezultate re
marcabile în cinstea zilei de 23 Au
gust și a „Zilei minerului". Astfel, 
în primele 7 luni ale anului, colec
tivul de oameni ai muncii de la ca
rieră a descopertat 1 220 000 mc de 
steril, îndeplinind astfel planul pe 
întregul an la acest capitol. în ace
lași timp, au fost livrate suplimen
tar termocentralelor electrice 65 mii 
tone lignit. (Maria Păljanos).

MARAMUREȘ
Mobilizați exemplar pentru înde

plinirea sarcinilor si indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
bazei energetice și de materii pri
me a țării, minerii de la Exploa
tarea minieră Ilba au realizat in 
ultima perioadă viteze de înainta
re de peste o sută metri liniari pe 
lună, atingind chiar adevărate re
corduri de 130 metri liniari. (Gh. 
Susa).

— L-am luat „la rnînă" 
bucățică cu bucățică. Pieșă 
cu piesă. I-am adus unele 
îmbunătățiri, i-am făcut 
probele. Este o minunăție. 
Mă bucur mult că mi-a 
fost încredințat.. Deși, cu 
asta,' m-am desprins de 
brigada lui frate-meu. Dar 
ce contează ? Sîntem in 
aceeași întreprindere...

— în aceeași carieră și, 
în sat, vecini cu casa 
— completează Vasile. 
Dar să nu crezi — il 
apostrofează zîmbind, că 
dacă eu am rămas pe cel 
mai vechi excavator de 
acest tip și tu ești pe cel 
nou, gata, o să ai asigu
rate toate recordurile 1 Ex
cavatorul meu intră acum 
în reparații capitale și mi-1 
iau și eu la mină, tot piesă 
cu piesă, dar pentru a nu 
știu cita oară. Pe urmă să 
te ții întrecere I

Amuzantă și., reconfortan
tă dispută. Frații Vlădo
ianu, față în față ! în luptă 
dreaptă, pentru unul și 
același drapel de fruntaș 
la care rîvnește întregul 
colectiv al întreprinderii 
miniere Rovinari.

Pentru recolte superioare în anul 1984 O EXPERIENȚA REUȘITA,
UN BUN PRILEJ DE ÎNVĂȚĂMINTEÎNSĂMÎNȚĂRILE DE TOAMNĂ 

-pregătite din timp, cu răspundere 
și grijă gospodărească!

Atenție deosebită 
amplasării judicioase 
a culturilor cerealiere

MUREȘ. în toamna acestui an, în județul Mureș 
vor fi insămințate 95 450 hectare cu diferite culturi, din 
care 58 100 hectare cu grîu, 26 050 cu orz, iar restul cu 
plante furajere pentru masă verde și legume. Pentru 
a se obține recolte mari în anul care vine, specialiștii 
ți cadrele de conducere din unitățile agricole pregătesc 
temeinic însămînțările de toamnă. „Am acordat o aten
ție deosebită amplasării judicioase a cerealelor păioase, 
îndeosebi a griului — ne spune ing. Gheorghe Almă- 
șan, director cu producția vegetală la direcția agricolă 
județeană. Arăturile de vară au fost executate pe 5 000 
hectare. Prin realizarea unui ritm zilnic de 3 000 hec
tare, apreciem că, în cel mult 15 zile, vom încheia 
arăturile de vară pe toate cele 40 000 hectare ce ur
mează a fi insămințate după păioase. Unitățile agricole 
au trimis laboratoarelor de specialitate probe din griul 
de sămînță (circa 8 600 tone), iar pentru cantitatea de 
1 500 tone orz au și fost obținute buletinele roșii de 
analiză".

în majoritatea unităților agricole se fac pregătiri ju
dicioase pentru însămînțările de toamnă. Arăturile și 
celelalte lucrări sînt mai avansate în unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Iernut, Sărmașu, Luduș, 
Ungheni și Tg. Mureș, unde recoltarea cerealelor pă
ioase s-a încheiat mai devreme și mecanizatorii au 
putut trece la arat. „în acest an, pe cele 240 hectare 
cultivate cu grîu am realizat o producție medie de 
4 734 kg la hectar — ne spune Victor Bugaru, inginer- 
șef la C.A.P. Mureșeni. O producție bună, dar vrem ca 
în anul 1984 să depășim 5 000 kg grîu la hectar. Asola- 
mentele sînt bine întocmite și numai 25 hectare vor fi 
insămințate cu grîu in anul al doilea. Celelalte 225 hec
tare sînt amplasate după trifoliene, sfeclă de zahăr, 
porumb și culturi furajere". Și in cooperativele agricole 
Nazna, Sîngeorgiu de Mureș și altele, mecanizatorii, 
cooperatorii și specialiștii se pregătesc intens pentru 
insămînțarea griului. Sint numai citeva dovezi grăi
toare ale înțelegerii răspunderii ce revine oamenilor 
muncii din agricultura județului de a asigura toate 
condițiile ca insămînțările de toamnă șă fie executate 

. în limitele timpului optim și de bună calitate. (Gheor
ghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

Arăturile de vară - 
în ritm mai intens!

TELEORMAN. în unitățile agricole din județul 
Teleorman, cele mai multe tractoare sint concentrate la 
executarea arăturilor de vară, pe terenurile care, in 
parte, sînt destinate culturilor ce vor fi insămințate în 
această toamnă. Cu toate că terenurile respective au 
fost eliberate de resturi vegetale, arăturile se desfă
șoară intr-un ritm necorespunzător. Fină vineri seara,

__________________________________________________

din cele 77 700 hectare planificate, au fost arate numai 
28 000 hectare. De ce această rămînere în urmă ? Ne 
răspunde ing. Constantin Vatau, directorul Trustului 
județean S M.A. : „Neîndeplinirea prevederilor cuprin
se în graficele zilnice la arat se datorează în mare 
parte aprovizionării cu cantități insuficiente de carbu
ranți. Din această cauză, lucrăm doar cu 600—700 trac
toare, cu care arăm zilnic 2 500—2 800 hectare".

Dar chiar și în aceste condiții se puteau ara 
suprafețe mai mari. Dovadă sînt rezultatele unor uni
tăți agricole. Bunăoară, în consiliul agroindustrial 
Furculești, din cele 3 190 hectare planificate s-au arat 
1 450 hectare. „Motorina primită o repartizăm cu prio
ritate la efectuarea arăturilor și recoltarea furajelor — 
ne spune președintele consiliului agroindustrial, 
Gheorghe Ionescu. Celelalte lucrări le executăm cu 
ajutorul cooperatorilor, iar la transporturi folosim ate
lajele. Ca atare, mecanizatorii de pe cele 70 de trac
toare lucrează la arat în schimburi prelungite".

Este un exemplu din multe altele, care demonstrează 
că există posibilități pentru intensificarea ritmului de 
lucru la arat. în curînd vor începe și alte lucrări, între 
care recoltarea florii-soarelui. Iată de ce se impune 
ca, peste tot, munca să fie astfel organizată îneît să 
poată fi economisite cantități cit mai mari de motorină, 
care să fie folosite la tractoarele repartizate la arat și 
la alte lucrări ce nu pot fi executate manual. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scînteii"),

Mecanizatorii lucrează 
în schimburi de zi și de noapte 

SATU MARE. Din ce cauze a întîrziat în județul 
Satu Mare executarea arăturilor de vară? Ne răs
punde ing. Vasile Marinescu, directorul trustului ju
dețean S.M.A. : „Pînă în prezent, în județul nostru 
s-au efectuat arături pe numai 21 la sută din supra
fața prevăzută. Aceasta se explică, în bună măsură, 
prin seceta din ultimele săptămîni, cafe a făcut ca 
terenul să se lucreze foarte greu. în primele zile ale 
lunii august a plouat abundent, astfel incit se poate 
lucra mai ușor și cu un consum redus de carburanți. 
Desigur, au existat și unele greutăți în aprovizionarea 
cu motorină. în primele patru zile ale lunii august, 
unitățile furnizoare din Borzești și Dărmănești n-au 
livrat cantitățile de motorină repartizate. Am fost în- 
cunoștiințați că s-au încărcat citeva cisterne pentru 
județul nostru, astfel că vom putea relua arăturile".

întrucît sînt 40 000 hectare de teren eliberate de res
turi vegetale (suprafață ce va spori odată cu încheie
rea recoltării), au fost organizate formații de mecani
zatori pentru arat în două schimburi — de zi și de 
noapte. în sprijinul lor vor veni și 400 mecanizatori 
care au lucrat pe combine. Se apreciază că, prin apli
carea măsurilor organizatorice și tehnice stabilite de 
organele județene de partid și agricole, arăturile de 
vară vor putea fi terminate pe întreaga suprafață 
planificată pînă la 25 august. (Octav Grumeza, cores
pondentul „Scînteii").

Veritabile competiții ale valorilor, 
expozițiile-tîrg zootehnice, așa cum 
a fost aceea de la Cristuru Secuiesc, 
constituie un prilej de cunoaștere a 
performanțelor unor unități agrico
le, ale celor mai destoinici crescă
tori de animale. Și, ca la orice com
petiție cu participare de masă, timp 
de citeva luni, în județul Harghita 
s-a desfășurat faza comunală, evi- 
dențiindu-se interesul crescătorilor 
față de reluarea acestor manifestări 
tradiționale pe aceste meleaguri. Re
centa expoziție a reliefat ceea ce are 
măi valoros zootehnia județului la 
toate speciile de animale și păsări : 
vaci cu potențial productiv de peste 
7 000 1 lapte, i tăurași de 450 kg greu
tate atinsă într-un singur an, oi din 
rasele țigaie și țurcană, bune produ
cătoare de lapte, carne și lină, adap
tate condițiilor locale, păsări, iepuri 
și animale de blană, stupi de albine.

Expoziția zootehnică ’83 a prilejuit 
un util și necesar schimb de expe
riență, cunoașterea tehnologiilor, uti
lajelor și instalațiilor noi pentru 
mecanizarea muncii in ferme, a me
todelor de creștere, furajare și se
lecție în zootehnie. „Animalele sint 
comoara noastră si a țării, iar expo
ziția a dovedit că dispunem de ani
male de înaltă valoare — ne spunea 
tovarășul Aurel Csiki, director al di
recției agricole județene. Unii consi
deră expoziția o «sărbătoare a zoo
tehniei harghitene», dar pentru cres
cători și specialiști e un prilej de 
învățăminte de mare folos. înainte 
de toate, au fost reliefate posibilită
țile de a înmulți numărul de anima
le din clasele record și elită, lărgind 
baza selecției acestora. Dealtfel, se
lecția științifică a animalelor e o ac
țiune în interesul unităților agricole 
socialiste, al crescătorilor, cărora 
statul le acordă sprijin și stimulente 
substanțiale".

Expoziția a demonstrat că rasa 
Bălțată românească, răspîndită in 
cea mai mare parte din Banat și 
Transilvania, are un potențial pro
ductiv superior. Este ceea ce au de
monstrat „pe viu" unitățile partici
pante la expoziție. Crescătorul Feher 
Ștefan, din Cucsingiorgiu. a primit 
marele premiu al expoziției, in va
loare de patru mii lei, pentru o vacă 
din această rasă care a dat 7 324 litri 
lapte într-o perioadă normală de 
lactație. Zilnic el a obținut, în me
die, cite 24 litri de lapte, adică atit 
cit reprezintă consumul a 50 de per
soane. „Sînt bucuros și emoționat de 
această apreciere dată muncii mele 
— ne spune dînsul. Anul trecut am 
vîndut statului opt mii litri lapte 
și o junincă, pentru care am primit 
în total 43 000 lei, Sînt binevenite 

avantajele oferite de stat crescători
lor de animale, primele de mii de lei 
acordate celor ce contractează și 
vînd statului cantități mai mari de 
lapte. Apreciem și sprijinul specia
liștilor in selecția animalelor și în
scrierea lor în registrul genealogic 
de stat. Poate că unii se întreabă : 
ce rost are atîta muncă de selecție ? 
După părerea mea, are rost și pot 
să demonstrez cu fapte. De curînd 
am primit 23 000 lei pentru un tâu- 
raș selecționat. Eu îi spun câteodată 
fiului meu : «Băiete, ocupația de 
crescător de animale e meserie de o' 
viață, sigură și bănoasă dacă o faci 
cu tragere de inimă, timp de 365 zile 
pe an». Adică, tot anul. Și îl învăț 
pe băiat cum se cultivă furajele. îl 
iau cu mine la stringerea finului pe

Expoziția zootehnică a județului Harghita

suprafețele lucrate în acord global in 
cooperativa agricolă".

„Meserie de o viață" exprimă cum 
nu se poate mai bine îndemnul adre
sat tinerilor de a . îmbrățișa această 
ocupație. Un indemn la fe! de nece
sar ca și obișnuirea copiilor cu mun
ca de îngrijire a animalelor din fra
gedă vîrstă, atunci cînd se formează 
deprinderile.

Cu prilejul expoziției-tîrg au fost 
distinse cu premii, pentru animalele 
prezentate, o serie de unități agrico
le — ferma agricolă Jigodin, I.A.S. 
Miercurea-Ciuc, cooperativele agri
cole Lutița, Porumbenii Mari, Avră- 
mești, Atid, Cristuru Secuiesc, înlă- 
ceni, Eliseni, Forțeni, Remetea și al
tele — care au acumulat o experien
ță valoroasă în creșterea și selecția 
animalelor. Organizatorii expoziției- 
tjrg au acordat marele premiu pen
tru cele mai valoroase exemplare de 
juninci gestante, vițele de reproduc
ție, de tineret taurin la. îngrășat, 
tauri și tăurași de reproducție din 
toate sectoarele agriculturii. A reți
nut atenția o demonstrație făcută pe 
loc de cîțiva cooperatori din Luti
ța : într-un grajd cu instalații noi de 
mecanizare, cele treizeci de vaci a- 
duse de ei, mulse în fața vizitatori
lor, au dat cite 20—25 litri de lapte 
fiecare. O ilustrare convingătoare a 
eficienței metodelor de furajare și 
selecție științifică. Valori confirmate 
și de aprecierile comisiei tehnice, 
care a acordat premiul I pentru una 
din aceste vaci cu o producție de 
5 485 litri lapte, cu un conținut de 
219 kg grăsime. „Aveți și alte vaci 
bune sau numai ce ați adus la expo

ziție?" — i-am.întrebat pe cei cîțiva 
dintre îngrijitorii veniți de la C.A.P. 
Lutița. „Avem, cum să nu, veniți și 
vedeți grajdurile pline cu 530 de 
animale" — au ținut ei să ne spună. 
Din ferma de elită de la Lutița au 
fost selecționate 94 vaci-mame de 
tauri ai căror produși au un poten
țial productiv superior celorlalte. în 
condiții bune de furajare, tăurașii 
obținuți cresc zilnic în greutate cu 
1,5 kg și valorifică bine pășunea. 
Unul dintre tăurașii acestei coopera
tive’ agricole a ajuns, la vîi'sta de 6 
luni, la greutatea de 390 kg și, pe 
baza criteriilor de selecție, a fost 
cumpărat cu 42 000 Iei. Dealtfel, toa
te premiile acordate la categoria 
tăurași de prăsilă au revenit acestei 
unități. Valoarea producției de lapte 

și a vițeilor obținuți de la o vacă 
anual însumează 22 000 lei, din care 
jumătate reprezintă venit net. „Pu
tem măi mult, dorim să valorificăm 
cit mai bine capacitatea de produc
ție a vacilor — ne-a spus președin
tele unității, Torok Iânos. Obținem, 
în medie, 12 litri de lapte pe zi de 
Ia întregul efectiv de vaci.*  Dar noi 
știm destul de bine că unele vaci 
dau anual eu două-trei mii litri de 
lapte mai mult decit suratele lor, în 
aceleași condiții".

Desigur, aprecierea valorii amelio
rative a animalelor presupune cu
noașterea și utilizarea criteriilor de 
selecție cu maximă precizie. Ing. 
Mihai Rucăreanu din Mediaș, cîști- 
gător al unui concurs internațional 
de bonitare a animalelor și devenit 
bonitor internațional, împreună cu 
specialiștii harghiteni au selecționat 
tauri ameliorativi de certă valoare. 
Marele premiu cu coroană și centura 
de campion al rasei Bălțata româ
nească din județul Harghita au fost 
acordate taurului Poli, provenit din 
Cristuru- Secuiesc. Pină la vîrstă de 
cinci ani a atins greutatea de 1 125 
kg și a transmis însușiri productive 
valoroase la 150 de urmași. Tocmai 
această „valoare amelioratoare", cum 
spun specialiștii, interesează pe cres
cători.

în interesul ameliorării raselor, 
statul stimulează pe diferite căi 
creșterea vacilor mame de tauri. 
Oficiile de selecție care cumpără 
tăurașii proveniți de la cel mai bun 
taur din rasa Bălțata românească, 
ale cărui însușiri amelioratoare tes
tate sînt preferate de crescători, plă

tesc o primă de 11 000 lei. în raport 
cu valoarea amelioratoare, statul 
acordă prime diferențiate unităților 
agricole și crescătorilor de tăurași 
ameliorated ’ destinați însămînțărilor 
artificiale.

în cadrul expoziției a fost prezen
tată o gamă largă de utilaje șr insta
lații de uz zootehnic, mașini pentru 
lucrări complexe pe pajiști, com
bine și cositori pentru recoltarea fu
rajelor, instalații de muls și autola- 
boratoare pentru muls mecanic, că
ruțe și remorci cu tracțiune animală, 
mașini de mică capacitate pentru 
preparat furaje in gospodăriile popu
lației .etc. Ținînd seama că pentru 
aceleași operațiuni numeroase între
prinderi de mecanizare a, agriculturii 
produc tipuri de utilaje cu perfor
manțe diferite, ar fi cit se poate de 
utile testarea acestora și omologarea 
celor măi bune dintre ele pentru fa
bricația de serie.

în ansamblu, expoziția zootehnică 
de la Cristuru Secuiesc a demonstrat 
că dispunem de un potențial ridicat 
al raselor de taurine, ovine, păsări și 
animale mici, cit și de reale posibi
lități de a fi pus in valoare. După 
cum aprecia tovarășul Dionisie Ba- 
lint, secretar al Comitetului județean 
de partid Harghita, organizarea ‘ex
poziției într-un puternic centru de 
creștere a animalelor este de natură 
să stimuleze participarea largă a 
crescătorilor, pe bază de regulamen
te și criterii precise, la asemenea 
manifestări de certă importanță e- 
conomică. S-a evidențiat, totodată, 
necesitatea unei mai ample acțiuni 
de popularizare a expoziției, pentru 
a spori interesul crescătorilor de a 
participa în număr cit mai mare la 
faza comunală, care oferă cea mai 
largă bază de selecție a animalelor.

Odată cu încheierea expoziției- 
tîrg, organele județene de partid și 
agricole au stabilit citeva acțiuni 
practice pentru înfăptuirea progra
mului local de dezvoltare a zooteh
niei, începînd cu completarea și îm
bunătățirea acestui program. Relua
rea bunului obicei de a se organiza 
expozițiî-tîrg ar putea ciștiga în efi
cacitate dacă, odată cu prezentarea 
de animale cu însușiri genetice su
perioare, oficiile de reproducție și 
selecție s-ar ocupa și de acțiunile de 
vînzare-cumpărare a animalelor se
lecționate de la unități agricole și 
crescători. în acest mod, valoarea a- 
nimalelor de prăsilă ar putea fi 
apreciată de specialiști pe bază de 
norme și criterii științifice, in inte
resul crescătorilor, al dezvoltării zoo
tehniei.

C. BORDEIANU 
I. D. KISS
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Și obiectele de uz cotidian 
au valoarea lor educativă...

LROUL LITERATURII ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE 
model de profundă umanitate, de dăruire revoluționară 

pentru progresul patriei socialiste
„Avem nevoie de o artă, de o cinematografie, de un teatru care

De ce este acceptată de către unele organe locale desfacerea de articole 
vestimentare sau decorative care poluează bunul gust și degajă influențe 

educative dubioase ?

să prezinte esența, modelul omului pe care trebuie să-l făurim !“

NICOLAE CEAUȘESCU
Publicăm in continuare în cadrul „COLOC

VIILOR SCÎNTEII" opinii consacrate evidenție
rii raporturilor dialectice ale literaturii cu ac
tualitatea. Aparținind unor creatori de structuri 
și virste diferite, aceste opinii pun în evidentă, 
dincolo de modul personal al fiecărei argumen
tări, un tulburător consens, o identitate de ati
tudine in aspectele esențiale — convergentă care 
spune multe despre maturitatea estetică, civică, 
ideologică a scriitorului român contemporan, 
despre angajarea lui socială, patriotică. Adeziu
nea de fond a creatorilor la orientările generoase 
ale partidului privind funcțiile și rolul artei 
noastre în Viața societății, în formarea omului 
nou, confirmă în mod pregnant caracterul sti
mulator, deschizător de fertile perspective pen
tru creație al concepției umanist-revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la 
misiunea artei socialiste, concepție strălucit

afirmată încă o dată în cuvîntarea rostită la 
recenta Consfătuire de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico-educative.

Punînd în lumină, cu realismul vizionar care-1 
caracterizează, finalitățile majore ale creației 
literar-artistice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat din nou marea încredere pe care o 
acordă partidul creatorilor, importantei lor mi
siuni social-educative, răspunderilor ce le revin 
de a contribui — cu mijloacele specifice ale 
artei — la formarea omului nou, a constructo
rului entuziast al societății socialiste. Pe bună 
dreptate, în această memorabilă cuvintare, li s-a 
cerut creatorilor să fie receptivi la ceea ce este 
nou în viață și societate, să propună modele 
umane convingătoare, eroi reprezentativi pentru 
patosul nostru constructiv. Răspunzînd acestui 
superior comandament, scriitorii vin de fapt in 
întimpinarea aspirației spre perfecțiune, a setei

de ideal proprii contemporanilor noștri. Măreția 
acestor ani cere creatorilor, ca o datorie de 
Onoare, lase viitorului inestimabile do
cumente umane, vii imagini ale unei societăți 
statornic însuflețite de dinamismul faptei, de 
spiritul revoluționar, de puterea unor nobile 
idealuri. Actualitatea în literatură depășește ast
fel limitele unui îngust ilustrativism, ale inves
tigațiilor cu caracter întîmplător, periferic. Ac
tualitatea devine în acest chip un concept des
chis nu numai prezentului, ci și viitorului, fiind 
solid corelată cu voința înflăcărată a oamenilor 
de artă de a afirma, prin opera lor, o concepție 
superioară despre om, despre rațiunile majore 
ale existenței sale, concepția umanismului revo
luționar, socialist. Se conturează astfel un spațiu 
de manifestare a omului nou in generoasa lui 
devenire comunistă, a omului animat de sen
timente și idealuri profund patriotice, revolu
ționare.

Atunci cînd vorbim de mijloacele de educa*  
ție, primul gînd se îndreaptă, firesc, spre școa
lă, carte, film, televiziune, presă, instituții de 
cultură. Bineînțeles, ele ocupă locul predomi
nant în procesul educativ, contribuind direct 
la formarea și modelarea conștiinței, a com
portamentului civic.

Nu este mai puțin adevărat că procesul 
educativ trebuie privit nu ca o sumă de ac
țiuni dispersate sau paralele, ci ca o îmbinare 
a tuturor factorilor educaționali. Și nu numai

a celor de „specialitate- : la formarea și dez
voltarea unei educații sănătoase contribuie în 
egală măsura și alte elemente, poate conside
rate la o primă impresie ca „minore", dar, în 
realitate, de largă penetrație. Un reușit afiș 
turistic sau o ilustrată redind frumuseți ale pa
triei, un timbru cu evocări reprezentative sau 
o expoziție de fotografii expresive pentru rea
litățile socialiste ale țarii ari obiecte de po
doabă de aleasă inspirație folclorică aduc și 
ele o contribuție, ce nu poate fi neglijată in 
procesul de educație.

Substanța etica a operelor contemporane
=7.^. = Eugen URICARU ====================

Problema „actualității" în litera
tură are implicații neașteptate dacă 
luăm în considerare faptul că 
actual este neapărat evenimentul 
contemporan și îndeosebi eveni
mentul care ne preocupă. Așa cum 
fațetele actualității sînt multiple și 
căile de a cerceta lumea înconju
rătoare sînt nenumărate. Se poate 
scrie despre contemporaneitate cu 
bune intenții însă cu atîta neînțe
legere față de esența sa îneît rezul
tatul să ne îndepărteze tocmai de 
la realitate, înlocuind-o cu o pro
iecție utopic-didactică, ce mai în
totdeauna se întoarce împotriva 
realității însăși. în schimb, se poa
te descrie o epocă mai mult sau 
mai puțin îndepărtată, dar în care 
sînt căutate elemente de continui
tate ale unor probleme ce ne pre
ocupă cu stringență astăzi, rezul
tatul fiind o operă de acută actua
litate. Am dat spre pildă aceste 
două situații (aflate într-o subli
niată stare de exagerare în simbo
listica lor) pentru a convinge că în 
privința actualității unei opere nu 
cadrul epic primează, ci tema supe
rioară, dezbaterea de idei, ipotezele 
asupra devenirii umane și sociale. 
Deseori se face o rigidă împărțire 
intre operele inspirate din actuali
tate și cărțile avînd un subiect 
așa-zis istoric. îndrăznesc să cred 
că tot ceea ce ne privește astăzi, 
aici, este o problemă de actualitate. 
Dacă un eveniment petrecut cu un 
secol ori mai multe in urmă exer
cită o influență directă sau indi
rectă asupra opțiunilor noastre de 
astăzi, acel eveniment se păstrează 
In actualitate și se va păstra pînă 
cînd realitatea trăită îl va trece in 
categoria faptelor de cronologie. 
Există situații, întîmplări. persoane 
și personaje în trecutul nostru 
apropiat sau îndepărtat care, pe o 
cale sau alta, coexistă cu noi. ne 
întăresc sau ne surpă convingerile, 
ne ajută sau ne împiedică în mun
ca și lupta noastră de consolidare 
și extindere a realității proprii ; 
există probleme care nu s-au clari
ficat, care nu s-au rezolvat în zeci 
ori în sute de ani ; toate acestea 
sînt actuale, toate acestea fac parte 
din actualitate, pentru că actuali
tatea nu este doar un recensămînt 
al clipei, ci suma contactelor noas
tre cu realitatea în care existăm.

Și totuși... Și totuși, există un co
mandament al necesității cunoaș
terii contingentului, mă refer la o 
specie a acestuia, la realitatea di
namică. Literatura, lucru subînțe
les. aparține sferei ideologice a 
unei societăți, făcînd parte, să ne 
exprimăm plastic, din armele stra
tegice ale acesteia. Nimeni, dacă 
iubește literatura și o dorește efi
cientă, nu va pretinde ca ea să trea
că la lupta „corp la corp" cu eve
nimentul, dar nici o lașă ignorare 
a bătăliei la zi pentru cine știe ce 
manevre ulterioare nu poate fi În
țeleasă. Altfel spus, literatura tre
buie să se preocupe de problemele 
reale ale contemporaneității, găsin- 
du-și substanța etică în toate as
pectele temporale : trecut, prezent 
și, de ce nu, viitor. Evenimentele 
prezentului (prin aceasta înțele
gem o perioadă de timp relativ 
scurtă, nedepășind cu mult un de
ceniu de la momentul conceperii 
unei cărți) impun probleme com
plexe de creație, „literaturizarea" 
lor nefilnd o simplă operație de 
transcriere reportericească. în 
primul rînd. prezentul fiind lipsit 
de acea aură protectoare, de 
multe ori mitizatoare ori mistifica
toare a „momentului depășit". Iar 
în al doilea rînd, faptele lui fiind 
prea supuse subiectivității autoru
lui, subiectivitate ce poate intra în 
conflict nu doar la figurat, cu „n“ 
subiectivități martore și participan
te la aceleași întîmplări. Sentimen
tul „eternizării" prin opera de artă 
a unui moment din viața noastră 
se cere dublat de fireasca ne
cesitate a unei mai drepte cum
păniri a faptelor. Actualitatea des
pre care vorbeam mai sus devine, 
în cazul unei opere inspirate din

realitatea imediată, nu un factor de 
interes literar, ci paraliterar. Un 
roman care are drept subiect un 
eveniment imediat este receptat 
întîi și întîi ca un act de comuni
care socio-politică și abia apoi ca 
un produs literar. Din această cauză 
(și nu numai din această cauză) li
teratura despre realitatea imediată 
se găsește în situația de a căuta 
„literaturitatea" acolo unde proba
bil e greu de găsit, ori de a evi
denția elementul senzațional, jur
nalistic, uneori cu ton justițiar în 
mici fapte, mici întîmplări nesem
nificative. Și totuși... Și totuși, 
această literatură, în ciuda riscu
rilor pomenite, este necesară, este 
cerută și se impune ca o necesi
tate. Ea este proba de turnesol a 
vremii pe care o trăim, succesele și 
insuccesele ei de azi sînt în fapt 
izbînZi ale calității de martor și 
constructor a scriitorului. în
demnurile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ă scrie despre 
oamenii de azi nu cer altceva 
literaturii decît de a-și 'face da
toria : aceea de a căuta actuali
tatea în permanență și permanența 
în actualitate. Există riscuri — 
riscuri nici mai mari, nici mai mici 
de a greși — egale cu acelea pe care

le întîmpină un creator și cînd se 
înscrie pe o cale bătută, verificată, 
dacă va osteni în desprinderea 
unei imagini dintr-o lume în miș
care, dar fără riscuri nici o lite
ratură. nici un scriitor nu s-a pu
tut apropia de cei care sînt obiec
tul și subiectul creației — oamenii. 
Exemplele înaintașilor, ale clasici
lor literaturii noastre sînt conclu
dente; oricare dintre aceștia : Emi- 
nescu, Rebreanu, Sadoveanu. Căli- 
nescu au simțit nevoia de a găsi și 
în prezentul imediat confirmarea 
ideilor și ideologiei lor. în cele din 
urmă, în această „luptă cu realul" 
se probează valabilitatea, fiabilita
tea talentului și a capacității de 
sintetizare, de a surprinde esenția
lul, legitatea. O carte despre con
temporanii săi este o aspirație a 
oricărui scriitor adevărat. în fond, 
astfel el se confruntă cu sine și cu 
cititorii săi, creatori ai evenimen
tului, singurii care-i pot descoperi 
și valida mecanismul impondera- 

: bil al trecerii de la veridic la cre
dibil. Pe urmele lor pășește poste- 

i; ritatea, purtînd î.n ea germenele 
unui alt fel de actualitate. A găsi 
puntea de legătură intre prezent și 
viitor este suprema realizare, su
prema ambiție a unui creator. O 
astfel de punte are unul dintre

capete sprijinit pe acest mal : cel 
al contemporaneității, iar pilonii 
săi durabili pot fi — și trebuie să 
fie — oamenii zilei de azi. Prin 
ei înțeleg nu o masă amorfă, in
distinctă și fără personalitate, ci 
o categorie impunătoare de eroi 
exemplari, de revoluționari devo
tați faptei și gindului cutezător. 
O literatură adevărată, cu valoare 
de document sufletesc al acestor 
ani nu poate apela, pentru a-i 
nemuri în pagina scrisă, la elemen
tele de la periferia societății. Fi
rește, scriitorul nu trebuie să în
frumusețeze, să falsifice prin idili- 
zare societatea. Nu are însă nici 
dreptul de a o sărăci prin omiterea 
eroilor săi reprezentativi. Pe bună 
dreptate, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în recenta cuvîntare la 
Consfătuirea de lucru pe probleme
le muncii organizatorice și politico- 
ideologice : „Desigur, nu este ne
voie să înfrumusețăm, deoarece 
societatea noastră a obținut ase
menea rezultate mărețe îneît nu 
este nevoie decît să fie redate așa 
cum sînt. Să redăm realitatea, dar 
să găsim nu neghina, nu putregaiul 
din pădure, ci să găsim copacii ti
neri, să găsim tot ceea ce este bun 
și demn în societatea noastră, în 
munca și viața constructorilor so
cialismului. Poporul — în care ti*  
peretul are un rol de seamă — 
oamenii muncii sînt cei care au 
realizattot ceea ce am obținut în 
dezvoltarea socialistă a patriei 
noastre. Ei sînt eroii care trebuie 
să-și aibă locul în film, în teatru, 
în poezie, în artă, in literatură, in 
pictură, in toate domeniile creației 
artistice 1".

Atitudinea înaintată față de viață dă măsura 
puterii de creație și a responsabilității 

scriitorului 
.....  ........ ' Daniel DIMITRIU

Prejudecata potrivit căreia ac
tualitatea e nu numai neconvena
bilă, dar și nedemnă pentru o 
transpoziție artistică a căzut de 
mult. Secolul nostru, in general, 
lumea contemporană, in special, au 
impus definitiv ideea că realitatea 
cea mai apropiată, cea mai fier
binte întrece cu mult și cea mai 
îndrăzneață fantezie. Un singur e- 
xemplu : dezvoltarea comunicații
lor și circulația rapidă a informa
ției au făcut ca în orice moment, 
fiecare dintre noi să fie. intr-un fel 
sau altul, implicat în cotidianul se
menilor noștri de pretutindeni. Un 
cutremur de gradul 7,7 devine. în 
cîteva ore, o priveliște planetară ; 
cum 6-ar zice, extraordinarul e 
peste tot. iar imaginea lui ajunsă 
chiar în casa noastră e un fapt de 
viață curentă. Vreau să spun că 
realitatea imediată nu mai e ceva 
care trebuie căutat, ci e ceva care 
vine peste noi ca o avalanșă de 
lucruri, mereu altele, mereu con
tradictorii, de cele mai multe ori 
imposibil de surprins în semnifi
cația lor ultimă. în asemenea îm
prejurări, apropierea artistului de 
actualitate constituie o opțiune de 
mare răspundere. în sensul că 
presiunea evenimentelor e atît de 
mare, iar ritmul schimbărilor atît 
de rapid îneît armătura construc
ției artistice riscă să fie prea fra
gilă. Acesta ar fi unul din motivele 
pentru care literatura, de pildă, nu 
reușește întotdeauna să cuprindă, 
să stringă într-o viziune artistică 
pregnantă realitatea imediată, ea, 
literatura, fiind deseori „strivită" 
de cantitatea, de forța uriașă a 
faptelor.

Nu întîmplător, despre evenimen
tele deceniului al șaselea a scris 
convingător nu proza aceluiași mo
ment. ci aceea de la sfîrșitul de
ceniului al șaptelea și din cel urmă
tor. Volumul I din „Moromeții" a- 
pare în 1955, dar perioada istorică 
la care 6e referă e cea interbelică. 
Problema intrării lui Moromete în 
colectivă va fi. în schimb, discuta
tă în volumul al II-lea, în 1967.

Cu alte cuvinte, actualitatea devine 
literatură în momentul în care s-a 
transformat în istorie. Acest deca
laj are, desigur, o explicație în 
nevoia de sedimentare și de clari
ficare pe care o reclamă transpu
nerea artistică numai că această 
explicație e insuficientă. Să nu 
uităm că literatura despre de
ceniul al șaselea a urmat deschi
derii realizate în planul întregii 
vieți social-politice de către Con
gresul al IX-lea al partidului, care 
a stabilit. în temeiul unei perspec
tive obiective asupra istoriei con
temporane. adevărul despre epoca 
respectivă. în același spirit au ac
ționat și scritorii, ei încercînd, de 
fapt, să recupereze, în ordinea a- 
devărului istoric, o actualitate 
care, la vremea ei, a fost incom
plet reflectată și chiar deformată 
ce literatură. Se verifică ideea că, 
în raporturile ei cu realitatea, li
teratura nu acceptă situațiile con
fuze. elucidînd în cele din urmă 
tot ce trebuie elucidat.

Dialogul dintre artist și vremea sa 
e mai viu ca oricînd azi, continutnd 
o tradiție dealtfel strălucită a lite
raturii române, tradiție evocată 
de secretarul general al parti
dului în Mesajul adresat Uniunii 
scriitorilor : „Marii scriitori români 
au dat țării nu numai minunate 
opere literare, ci s-au manifestat 
totodată, activ și in viața social- 
politică, făcind dovada devotamen
tului lor față de patrie și popor, 
a sentimentelor de profund patrio
tism care i-a însuflețit". Dialogul 
scriitorului cu țara, cu realitățile 
sale dinamice este, cum spuneam, 
deosebit de viu, îmbracă forme 
multiple de implicare. Pentru ca 
acest dialog să devină într-o măsu
ră mai mare literatură, și încă o 
mare literatură patriotică, profund 
educativă scriitorul are trebuință, 
se pare, nu atît de o minimă de
tașare. cit de un anume credit în 
ce privește posibilitatea intuiției 
artistice de a alege ceea ce în 
realitatea de zi cu zi e semnifica
tiv și esențial pentru realitatea 11-
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tevaturii. Nimeni nu poate face 
acest lucru în locul lui și aceasta 
pentru simplul motiv că nimeni 
altcineva nu-i scrie cărțile. El în
suși descoperă ceea ce e semnifi
cativ sau nu, de fapt el propune 
semnificații, nu rostește verdicte. 
Cum bine se știe, una din ambi
țiile firești ale creației este să con
fere ea însăși sensuri unor fapte 
de viață. Lui Rebreanu i s-a re
proșat că țăranii din „Ion" și. mai 
ales, din „Răscoala" sînt primitivi 
și s-a spus că n-ar fi reprezenta
tivi. Numai că Rebreanu n-a vrut 
să facă portretul țăranului repre
zentativ, ci pe acela al unei clase 
confruntate cu violența Istoriei, cu 
o situație-limltă în care nimic din 
ceea ce anterior era socotit re
prezentativ nu mai avea sens. Dia
logul cu actualitatea înseamnă 
înainte de toate căutare, explorare. 
Adevărul vieții nu este nici simplu, 
nici imuabil, ceea ce scriitorul știe 
foarte bine și vrea să exprime ca 
atare. Această conștiință a dificul
tății investigației e de fapt fer
mentul dialogului viu. fertil in 
planul creației, al autorului cu ac
tualitatea. Problema relației dintre 
literatură și actualitate este proble
ma relației dintre literatură și ade
vărul social viu, nu o dată greu de 
definit.

Puterea și responsabilitatea scrii
torului tocmai în atitudinea față de 
acest esențial raport se verifică. A 
îi actual înseamnă a rezista „chi
rurgiei estetice" care falsifică rea
litatea, înseamnă a ocoli negativis
mul atît de spectaculos pentru unii 
în gratuitatea lui vinovată. A te 
defini ca autor atașat actualității 
înseamnă mai ales a găsi calea 
adevărului, a conformării obiective 
la înfăptuirile impresionante, la 
proiectele temerare, la procesul de 
aflare a soluțiilor de a învinge di
ficultățile ce pot apărea vremelnic 
în acest timp al construcției în 
materie și în spirit. Chipul în care 
răspund acestui suprem comanda
ment dă în fond adevărata măsură 
a literaturii scriitorilor acestor ani.

Or, se poate constata că, de la 
un timp încoace — cu tupeul și agre
sivitatea pe care le generează lipsa 
de bun simț cînd întîlnește terenul 
unei toleranțe fără limite — pe pie
țele orașelor, îndeosebi ale stațiuni
lor balneare, a început să se mani
feste o adevărată invazie de articole 
și obiecte, nu numai de prost gust, 
ci și cu evidente laturi antieducative.

TARABELE TRIVIALITĂȚII. 
Cu surprindere, cu stupoare, cu 
indignare se pot întîlni tot mai 
frecvent tarabe ale poluării morale 
— tarabe care desfac o adevărată 
panoplie a trivialității. La aceste 
focare ale prostului gust se lansea
ză „mode" — cu bluze și maiouri 
imprimate cu figurile (foarte apro
ximative) a diferiți cîntăreți (autoh
toni „specializați" în nunți sau de 
peste hotare), se vînd tricouri cu nu
mele a tot felul de universități din 
tot felul de țări, cordoane de panta
loni in culorile unor... drapele, bluze 
cu „sigilii imperiale". Această 
„modă" a contaminat și alte pro
duse : se vînd medalioane cu scoici 
și piepteni cu -portretul unor diverse 
vedete muzicale sau cinematografice, 
canadiene cu cow-boy pe cai în două 
picioare, cu avioane, cu tancuri sau 
vapoare, cu scorpioni, tigri, pantere, 
crocodili, chipuri de boxeri (fără 
nume și fără renume), mărci de ți
gări sau reclame de motociclete...

Cărui circ, pentru ce menajerie, 
cui îi este destinat un asemenea 
bazar ? Bineînțeles că un cetățean, 
un tînăr educat, cu bun simț și 
demnitate va întoarce spatele, con
trariat sau dezgustat, unor asemenea 
maimuțăreli ; dar, din păcate, mai 
există și naivi care, în loc să Vadă 
că se autoridiculizează în modul 
cel mai penibil, cred că arborarea 
acestor vulgarități îi face „intere*  
sanți" — spre satisfacția negustori
lor respectivi și a diverșilor bișnițari 
Ipentru 'care'taabastă poluare, este 
"deosebit de bănoasă. Iar de la naivi, 
Ijde- la., cei fără’1 căpătîi, „moda? ajun
ge să 'contamineze și pe alții...

Am stat de vorbă și noi cu un 
tînăr întîlnit zilele trecute pe str. 
Brezoianu (avea desenat pe tricou 
un steag încadrat cu fel de fel da 
nume străine, despre care nici n-a 
fost în măsură să ne spună nici ce 
reprezintă și nici cum se pronunță). 
Tînărul, dealtfel om așezat — s-a 
recomandat tehnician la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru a- 
parataj în construcții —- pe numele 
său Virgil Nicolae, cu domiciliul în 
str. C. F. Robescu nr. 16, ne-a de
clarat cu candoare : „Așa pare mai 
frumos un tricou alb : să fie impri
mat. Și apoi, a adăugat tînărul, nu 
știu de ce mă întrebați tocmai pe 
mine. La mine la institut, în cartier, 
și alți tineri se îmbracă la fel".

Desigur, gusturile pot fi diferite. 
Răspunderea pentru educația gustu
lui la tineri, pentru promovarea 
frumosului autentic o poartă în nri- 
mul rînd familia, școala, organizațiile 
de tineret din întreorinderile și insti
tuțiile unde aceștia muncesc și în
vață. Oare colectivele respective

nu-i văd zilnic pe tinerii „pavoazați" 
cu astfel de obiecte ? Ce fac aceste 
colective ? Ce atitudine iau ele ? Se 
pare, nici una, din moment ce 
„moda" proliferează.

POLUAREA MORALĂ - 
BĂNOASĂ PENTRU AFACE
RIȘTI. Pe parcursul documentării 
ne-am propus să aflăm sursa procu
rării unor astfel de articole vesti
mentare. Din capul locului trebuie 
spus că sursele sint diferite. Unii se 
mulțumesc să cumpere de-a gata, 
alții, „mai pretențioși", își procură 
articolele special confecționate, la 
comandă. Adresa unităților 7 Unele 
își desfac marfa la colț de stradă, 
altele prin ganguri pe tarabe impro
vizate ori în puncte fixe cunoscute 
doar în cercurile tinerilor amatori, 
altele vînd „la sediu".

După întortocheate căutări am dat 
și noi peste o astfel de : str.
Zarafi nr. 1. Pe firmă c... . : „Arti
zanat. N. Duce". Dăm să intr. ’. Im
posibil. înăuntru — aglomer. ie ca 
la tîrg. Cei din unitate se îmbulzesc, 
probează, trag de maiouri. „Doi scor
pioni și două rifle" — comandă unul. 
„Mie dați-mi doi armăsari cu cow
boy și două batmane" — comandă un 
altul. (N. N. — Pentru cititorul neavi
zat precizăm că „rifle" e denumirea 
de jargon a unor carabine, iar „bat
mane" sînt tricourile pe care se află 
imprimat desenul purtînd înscrisul 
„BATMAN TM and CDC comics inc 
1983 British air ways" (7 1 ?). N. Duce 
cu greu face față comenzilor, dar
ii duce pe clienți. Nimeni nu pleacă 
din unitate cu mina goală, în cele 
cîteva minute cît am stat în unitate 
a și încasat 1 000 lei.

La un moment dat, un tînăr cu 
geamantane în mînă, pesemne venit 
din provincie, lansează o comandă 
mai mare.

— Mai store, eu am o comandă mal 
babană. “ ' "

— Nici o grijă, taică; podu-i plin — 
răspunde N. Dăice. " , T

LA ADĂPOSTUL UNOR 
„AUTORIZAȚII" NECON
TROLATE. într-un moment de 
respiro, cînd am putut ajunge la tej
ghea, cerem „maistorului" (după ce 
ne legitimăm) autorizația de func
ționare a unității. Sigur pe el, ne 
scoate dintr-un dosar originalul și 
copia îngălbenită a documentului so
licitat. Transcriem : „Autorizația nr. 
1347, a Consiliului popular al secto
rului 3. Atelierul confecționează și 
vinde obiecte de artizanat aprobate 
de Consiliul Culturii și Educației So
cialiste : vaze din lemn, brățări, 
broșe, farfurii, aplice, uahare, picturi: 
de inspirație folclorică (sublinie
rea ne aparține) pe lemn și pînză".

— Bine, dar ceea ce vindeți n-are 
nici o legătură cu ce scrie pe autori
zație— Observăm noi. ' . ■

— Să știți că eu sînt firmă serioa
să. Nu mă ocup cu așa ceva de azi,' 
de ieri. Și în afară de asta, sint con

trolat foarte des. Priviți registrul 
de control. E plin de însemnări.

Răsfoim registrul și transcriem : 
„S-a întocmit proces-verbal de veri
ficare privind condițiile de exercitare 
a activității care se depune la circa 
financiară sector 3". Semnează in
spector Tudor Iile. Și această însem
nare revine — ca și semnătura — de 
mai multe ori pe fiecare pagină a 
registrului. Nu se spune nici o vorbă 
despre corectitudinea sau incorecti
tudinea comerțului practicat în 
această unitate, despre respectarea 
conținutului autorizației de funcțio
nare, despre calitatea mărfii vindute.

Or, un inspector al consiliului 
popular, organ care a încredințat o 
autorizație de funcționare unui ate
lier particular, cu condiția fermă să 
producă numai acele articole de larg 
consum avizate de forurile de resort, 
tocmai acest lucru trebuie să sesi
zeze și, firesc, să stopeze producția 
respectivă, de prost gust.

Ca o paranteză, folosim prilejul de 
față pentru a semnala că in urmă cu 
doi ani în ziarul nostru au mai fost 
sesizate asemenea fapte, combătin- 
dtl-se lipsa de control și discernămint 
în avizarea modelelor, extinderea co
merțului ambulant cu kitsch-uri, in
terpretarea eronată, după bunul plac 
și pofta de cîștig a producătorilor a 
ceea ce se cete și trebuie vindut pu
blicului. In plus, sesizam că organele 
obligate să vegheze la respectarea 
ordinii și disciplinei în comerț nu-și 
fac pe deplin datoria. Iată insă că, in 
ciuda asigurărilor date atunci, a mă
surilor promise la data respectivă, 
comerțul ambulant a inundat din 
nou străzile, stațiunile balneare și 
alte localități cu tot felul de maiouri 
și sacoșe, imprimate ca pentru „oa- 
menii-Bandviș", purtători de reclame 
pentru case de discuri, studiouri de 
filme sau orchestre și fabrici de ți
gări. Ce valoare, ce sens educativ au 
acestea — nici nu mai e nevoie de 
stăruit, fiind evident că asemenea 
cazuri reprezintă nu numai atentate 
la adresa bunului gust, ci și factori 
de poluare morală și nu numai este
tică. (Nu-i mai puțin adevărat că 
această „modă" profită cu abilitate 
— și operativitate — de unele caren
țe, încetineli și tărăgănări ale indus
triei noastre ușoare, atelierelor 
cooperației. Pentru că dacă tinerii 
doresc să poarte lucruri imprimate, 
viu colorate, frumos desenate, pro
ducția, și comerțul ar trebui să asi
gure modele adecvate, în concor
danță cu cerințele bunului gust — 
fără a se ajunge la mina unor aface
riști și la imitații străine).

După cum se știe, consiliile popu
lare, organele administrative din sub- 
ordinea lor au, prin lege, largi pre
rogative și atribuții in organizarea și 
controlul, activității comerciale. Ele 
au. de asemenea, serioase răspunderi 
privind întregul proces educațional. 
Cu atit mai mult opinia publică este 
îndreptățită să - aștepte, fără intir- 
ziere, măsurile ferme și necesare care se impun.

Mtiial IONESCU 
Gheorghe GRAURE

DEMNITATEA ARTEI SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Televacanța școlară
8,30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
#,30 Bucuriile muzicii. Enesciana
10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
17.45 Film serial: „Eneida" — episodul 8
18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României. De pe marea

scenă a țării pe micul ecran. De 
„Ziua minerului"

20,00 Teleclnemateca: „Adio Granada". 
Premieră TV.

21.30 Varietăți muzicale
22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2

10,00 Matineu simfonic
I. 1,15 Muzică ușoară
II, 45 Instantanee. O zi la... Snagov
12,00 Melodii populare
12,25 Monumente ale culturii naționale
12,55 Farmecul muzicii
13.35 Clubul tineretului
14.30 Teatru TV: „Lungul drum al zi

lei către noapte" de Eugen 
O’Neill

16.35 Ecran de vacanță

17,00 Serată muzicală TV.
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Seară de balet
20,55 Din marea carte a patriei
21.20 Estrada jazului
22,10 Telejurnal

Luni 8 august
PROGRAMUL 1

15.00 Telex
15,05 Emisiune in limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20,30 A patriei cinstire

20.40 Curier cetățenesc
20,50 Tezaur folcloric
21.20 Orizont tehnico-științific
21.40 Roman foileton: „în viitoarea 

vieții" — episodul 4
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
16,05 Tinere talente
15,33 Cenacluri ale tineretului
16,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Moștenire pentru viitor
20.50 De pretutindeni
21.20 Caleidoscop muzical
21.50 Muzică vocal-instrumentală
22,30 Telejurnal

toriei umanității, cu epocile carac
terizate prin anumite structuri so
ciale specifice și, in interiorul lor, 
in relativă conexiune cu diferite 
curente, atitudini, tendințe, revolu
ții de concepție și formă, stiluri. 
Și, in sfirșit, punctul de la care 
pleacă și in care se adună conse
cințe determinante pentru o spiri
tualitate. nevoia de identitate a 
fiecărui creator, a fiecărui artist. 
Că între toate aceste posibile trep
te ale unui complex proces istoric 
și social există relații de interde- 
terminare, ni se pare limpede și 
logic sub raportul legilor implaca
bile ale dialecticii. După cum la fel 
de evident ne apare și faptul că 
toate acestea nu sînt autonome în 
raport cu stadiul civilizației, cu 
ideile și concepțiile unei epoci și 
ale unei societăți, că pot fi și sînt 
determinate de contextul existenței 
umane.

S-ar părea, la o privire superfi
cială, că nevoia de identitate este 
un dat firesc, o premisă organică 
și că ea se dezvoltă, evoluează in 
existența concretă intr-un mod mai 
mult sau mai puțin intuitiv, liber 
sau chiar imprevizibil, ca să nu 
spunem haotic. Eroare fundamen
tală, chiar dacă acceptăm că la ni
velul individului creator acest lucru 
este posibil, că el conferă de fapt 
originalitatea expresiei fiecărui ar
tist, firește intr-o condiționare de
terminată istoric. Nevoia de iden
titate nu respinge aprioric orice 
contact cu alte culturi, ci chiar pos
tulează necesitatea sincronismului, 
dăr, spre deosebire de cazul parti
cular, la care diversitatea formule
lor înseamnă o calitate proteică po
zitivă, o spiritualitate trebuie să 
opereze selectiv, deci rațional, în
tr-un fel, atentă la propriile date 
funciare și la oportunitatea asimi
lărilor nediferențiate. Iată de ce în 
cazul general al culturilor, chiar și 
al curentelor sau stilurilor, factorul 
aleatoriu, intuiția sau accidentul nu 
se mai pot acceota și cultiva ca di
mensiuni esențiale. Legitimarea se 
face, oricît am fi de generoși sau 
dispuși la dialog liber, total, fără 
false bariere, din și în perspectiva 
matricei originare, a orizontului 
spiritual specific și a ceea ce, cu 
disocierile inerente, reprezintă tra

diția. Dizolvarea conștientă, uneori 
programatică, în anonimatul unor 
școli, tendințe, stiluri sau concepții 
duce inerent la pierderea identității 
și — corolar firesc, din păcate nu 
totdeauna luat in seamă — la dis
pariția valorii intrinseci. Căci,'în
trebare legitimă : în ce măsură pre
luarea servilă a unor modele des
criptive și încercarea de a le resti
tui fidel,' motivînd că origirialul 
este celebru sau „la modă", poate 
oferi o „carte de identitate" copis
tului, probabil — și de cele mai 
multe dri sigur — dispus să preia 
rapid și fără complexe orice altă 
noutate apărută ca o revelație de 
moment 7 Se poate replica, și nu 
fără îndreptățire, că toți creatorii, 
cu excepția celor ce au deschis o 
nouă perspectivă conceptuală, sau 
formativă, se pot încadra, cu expli
cabile derogări sau amendamente, 
intr-o tendință sau alta, într-o 
școală, un curent sau o familie sti
listică. Mai mult, există chiar epoci 
întregi, măsurate în secole, tutelate 
de stiluri definitorii, aparent imua
bile sau, în orice caz, omogenizârt- 
te. Dar, chiar în condițiile anoni
matului din evul mediu gotic sau 
bizantin, fără a mai vorbi de epo
cile următoare în care personalita
tea și căutarea ființei naționale de
vin dimensiuni specifice pentru de
venirea istorică, marca individuali
tății artistice este detectabilă și 
pentru un neavizat. De aceea pu
tem vorbi, chiar dacă numele ne 
este necunoscut, despre „meșterul 
de la...“, despre „meșterul" cutărei 
piese, în jurul căreia se centripe- 
tează o întreagă creație, anonimatul 
fiind o chestiune de identitate ci
vică și nu artistică. Poate doar aca
demismul, cu prelungirile sale, care 
nu-și propunea nici reforma, dar 
nici conservarea tradiției, ci doar 
calma platitudine a somnolentelor 
subiecte clasicizate, reprezintă o în
cercare de dizolvare a identității 
cu oarecare succese, și ele relative.

Pericolul anonimatului, paradoxal 
poate, apare mai pregnant în epoca 
noastră, atît de orgolios individua
listă. minată de imposibilitatea al- 
terității și de reificare. Școli în
tregi. direcții, stiluri se disting prin 
imitarea unui model, demn sau nu 
de acest rol, și prin pierderea 
particularităților distinctive. Că 
nevoia de sincronizare este un 
fenomen obiectiv, că barierele arti

ficiale nu mai pot rezista și că exis
tă coduri comunicative universale 
este o realitate. Dar că pierderea 
identității este o necesitate, un im
perativ al modernității cu orice 
preț, al intrării in dialog cu alte 
culturi, oricare ar fi ele, este și 
eronat și periculos. Confuzia, nu 
totdeauna întîmplătoare și nici be
nignă, provine din prea frecventa 
referire la repere omologate, deve
nite mituri inoperante prin exces și 
lipsă de nuanțe, care sint în fond 
doar deschizători de drumuri ce au 
lăsat, ca o promisiune și o șansă, 
toate celelalte direcții deschise. Nu 
ești mare imitindu-1 pe Brâncuși, 
ci doar înțelegînd lecția lui și cău- 
tindu-te pe tine, nu ești mare pre- 
luînd maniera Mondrian. Rau- 
schemberg, Beuys sau Christo (dacă 
aceștia din urmă au ceva specific), 
ci doar filtrind critic intențiile și 
dindu-le contur original, în cadrul 
unei structuri definitorii clare. Cu
rios este că și la noi, mai ales in 
rindul tinerilor, apare acest feno
men de înregimentare intr-o for
mulă dată, pierderea identității sau 
renunțarea la lupta pentru cîștiga- 
rea ei justificindu-se prin autorita
tea sau actualitatea modelului, 
lucru absolut fals. Manifes- 
tîndu-mf îndoială față de un 
artist foarte receptiv la toate 
căutările și gata să le trans
fere „tel-quel" avînd certitudinea 
că lipsa de informare și aplombul 
pot conduce la acceptare, că ceea ce 
făcea nu era tocmai artă și nici 
foarte interesant, acesta mi-a răs
puns contrariat și apodictic : „Bine, 
dar asta e tot ce poate fi mai mo
dem !“. Ca și cînd acest lucru ar 
fi însemnat totul (în paranteză, 
„moda" respectivă se epuizase la 
ea acasă de cîțiya ani buni), i-ar 
fi conferit valoare imitatorului și ar 
fi însemnat o subliniere a identi
tății prin dizolvarea în serie. Ace
lași lucru, dar cu argumente mai 
numeroase, de natură ețnico-afec- 
tivă și eu iz dogmatic neliniștitor, 
mi s-a întîmplat cu un altul, de 
data aceasta ascunzîndu-și banali
tatea funciară și lipsa de har în 
spatele copierii servile a unui 
maestru autohton, ceea ce îi per
mitea să invoce, cu tremolo în glas, 
„tradiția" noastră. Dar și el renun
țase la identitate. Oricare din cele 
două ipostaze nu înseamnă altceva 
decît stagnare și sterilitate.
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Adunare festivă cu prilejul „Zilei minerului" Cronica zilei
în sala Teatrului de stat Valea 

Jiului din Petroșani a avut loc, 
! .‘■■imbătă dună-amiază, o adunare 

festivă dedicată „Zilei minerului11, 
ia care au luat parte oameni ai 
muncii din întreprinderile extrac
tive, de preparare și de producție 
a utilajului minier, din institute de 
cercetare și proiectare, din celelal
te unități economice ale bazinului 
carbonifer din Valea Jiului.

Au participat tovarășii Ion Lă- 
zărescu, ministrul minelor, Maria 
Mitrofan, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., vice
președinte al Consiliului popular 
județean. Petru Furdui, președin
tele uniunii sindicatelor din între
prinderile miniere, petrol, geologie 
și energie electrică, alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Viorel Faur,

ÎNTĂRIREA Șl PERFECTIONAREA STATULUI
DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI, REVOLUȚIONARE

(Urmare din pag. I)
Caracterizarea statului român ca 

stat al democrației muncitorești, 
revoluționare, socialiste nu înseamnă, 
evident, că el ar deveni un organism 
situat deasupra claselor, a societății. 
Dimpotrivă, și în noile condiții con
tinuă să se manifeste, cu trăsături 
noi și pe o treaptă superioară, rolul 
conducător ai clasei muncitoare și al 
partidului său, alianța dintre clasa 
muncitoare și toate celelalte clase și 
categorii sociale. Trecerea de la dic
tatura proletariatului la statul de
mocrației muncitorești revoluționare 
nu trebuie înțeleasă nici in sensul că 
numai din acest moment puterea de 
stat are un caracter democratic, ci în 
sensul că în etapa actuală democra
tismul puterii de stat se manifestă 
mai larg, în profunzime, cuprinzînd 
toate clasele și categoriile sociale, în
tregul popor. De asemenea, această 
trecere trebuie înțeleasă nu ca o 
schimbare instantanee, proclamată 
sau legiferată la o dată fixă, ci ca 
un proces de acumulări succesive, 
devenit posibil și obiectiv necesar ca 
urmare, pe de o parte, a transformă
rilor calitative a structurilor econo- 
mico-sociale, iar, pe de altă parte, a 
înfăptuirii noului cadru de parti
cipare activă a tuturor oamenilor 
nuncii la conducerea statului și so- 
jietății.

Dacă în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism puterea de 
stat se manifestă ca o putere de
mocratică pentru marea majoritate 
și, în același timp, ca o dictatură 
împotriva minorității exploatatoare 
răsturnate de la putere, socialismul 
reprezentînd doar un țel, o finalitate 
spre care se îndreaptă activitatea de 
stat, în etapa actuală democratismul 
statului se manifestă plenar, dicta
tura și reprimarea de clasă fiind 
înlăturate, iar caracterul socialist al 
puterii este dat de natura socialistă 
a societății noastre, în toate laturile 
ei — economică, social-politică, ideo
logică.

Puterea de stat este caracterizată 
ca o putere rrtuncifdfbăscă1, deoarece 
clasa muncit6'ă¥§,1.','eiâ%Ș’I^ȘoriSȘC<ieftV"' 
revoluționară,’ are’Volțll’ 'șpnaucățjof "în 
stat și societate ț aceasta "'implică,' '' 
totodată, alianța dintre clasa munci
toare, țărănime, intelectualitate și 
toate categoriile sociale existente în 
societate. Democratismul puterii și 
statului s-a extins la întregul popor, 
s-a trecut de la o democrație a 
marii majorități la democrația între
gului popor, la o democrație a tu- 
i-ror cetățenilor țării, fără deosebire 
i-c naționalitate. ■

Ca reprezentant suprem al proprie
tarilor și producătorilor, organizator 
al vieții comune a întregului popor, 
al întregii națiuni, statul este chemat 
să asigure realizarea neabătută a 
politicii interne și internaționale a 
partidului, înfăptuirea organizată a 
dezvoltării economico-sociale, ocro
tirea proprietății socialiste, a muncii 
pașnice a cetățenilor, aoărarea inde
pendenței și suveranității țării.

în vederea organizării și conduce
rii acestui proces deosebit de complex 
a fost necesară făurirea celui mai
potrivit cadru organizatoric prin 
mijlocirea căruia să-și poată exercita 
funcțiile și atribuțiile statul cu în
tregul său mecanism. Acest cadru 
organizatoric, larg, profund demo
cratic, mai extins decît sistemul 

i n e m ac

prim-secretar al Comitetului muni
cipal Petroșani al P.C.R.

Directorul tehnic al Combinatu
lui minier Valea Jiului, Gheorghe 
Marchiș, a înfățișat rezultatele ob
ținute de colectivele minierești în 
întîmpinarea „Zilei minerului" și 
a sărbătorii naționale de la 23 Au
gust, hotărîrea lor fermă de a-și 
aduce o contribuție tot mai impor
tantă la creșterea producției de 
cărbune, exprimînd adîncsf recu
noștință a minerilor, a tuturor lo
cuitorilor Văii Jiului pentru grija 
pe care partidul și statul nostru, 
personal tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, o acordă creșterii con
tinue a bunăstării lor materiale și 
spirituale.

Pentru abnegația cu care mun
cesc pentru a materializa impor
tantele sarcini ce le revin din pro
gramul energetic național, minerii 

organelor statale, dar care nu poate 
fi conceput fără puterea de stat 
socialistă, formează sistemul demo
crației socialiste, fiind alcătuit din 
Partidul Comunist Român, statul 
socialist, organele de partid și de 
stat, organizațiile de masă și obștești, 
precum și organismele de autocondu- 
cere, împreună cu toate formele de 
participare directă, nemijlocită a ma
selor. Așadar, societatea noastră dis
pune la fiecare nivel al ierarhiilor 
sale de organisme colective de con
ducere. Complexitatea problemelor cu 
care este confruntată actuala etapă 
de construcție socialistă impune ca 
aceste structuri de bază ale demo
crației noastre socialiste să funcțio
neze cit mai bine, să valorifice inte
gral priceperea, inițiativa și expe
riența membrilor săi, a colectivelor 
de muncă respective.

în acest context, o condiție esen
țială pentru funcționarea acestor 
organisme și a democrației noastre 
socialiste este — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire de lucru — îmbi
narea mai bună a răspunderii colec
tive cu răspunderea individuală, 
personală în muncă. De modul cum 
sint corelate aceste două laturi, de 
înțelegerea raporturilor de strînsă 
interdependență în care se află, de 
priceperea cu care sînt antrenate în 
activitatea practică depind soluțio
narea cu succes a problemelor, con
ducerea eficientă a muncii. Un or
ganism de conducere colectivă va 
munci așa cum muncesc membrii săi. 
Sarcina sa este să antreneze și să 
valorifice priceperea și dăruirea aces
tora. Cerința muncii colective nu 
presupune in nici un fel diminuarea 
răspunderii personale, ci dimpotrivă. 
Un asemenea organism va lucra mai 
bine cu cît fiecare membru al său 
va munci cu mai multă răspundere, 
cu cît va milita mai energic, cu 
spirit revoluționar, pentru promova
rea opiniei colective în forumul 
democratic, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor încredințate.

Contrapunerea acestor laturi în 
orice modalități — mai subtile sau 
mai directe — ar fi făcțțtă, ar fi falsă' 
din punct de vederpjțepi'âți'c ,£1, ex-, „ 
trem de dăunătoare ' practic.’’ In 
fond, răspunderea personală consti
tuie pivotul, adevărata substanță a 
muncii colective, suportul său dura
bil. A munci cu răspundere, a ac
ționa revoluționar, a milita pentru 
promovarea intereselor colective re
prezintă, așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, cerința esen
țială a întăririi muncii și răspunderii 
colective, a bunei desfășurări a acti
vității economico-sociale.

Din perspectiva dezvoltării demo
crației, o mare importanță revine 
atît întăririi spiritului revoluționar, 
cît și perfecționării pregătirii profe
sionale, cerințe subliniate cu preg
nanță în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire. în fapt, aceste cuvinte, consti
tuind componente esențiale ale profi
lului comunistului și cetățenilor pa
triei, conferă și dimensiuni specifice 
democrației noastre socialiste. Un 
organism de conducere colectivă va 
soluționa corespunzător problemele 
ce îi revin numai dacă va reuni 
oameni bine pregătiți, care cunosc în 
mod temeinic domeniile unde ac
tivează, care acționează cu înaltă

• Fii cu ochii-n patru: COTROCENI 
(49 48 48) — 16: 17,15; 19,30.
• Viitoarea tinereții: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Fata care vinde flori; MUNCA
(2150 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Hotel Palace: COSMOS (27 54 95) —
I. 1,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia: TOMIS (21 49 46) — 9;
II, 15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
21.
• Madona păglnă: ARTA (213186) — 
9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,30.
• Vraciul: PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 19.
© Dublu delict: PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13;30; 15,45; 18; 20,16, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 16,45;
18; 20,15, GLORIA '47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20,16.
© Principiul dominoului: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20'. 15.
© La est de Java: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Nervi de oțel: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
© Cascadorul Hooper: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9: 11.15;
13.30; 15,45; 18: 20.15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 21.
© Adio, dar rămîn cu tine: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15. 

au fost felicitați de ziua lor de 
ministrul minelor și de secretarul 
comitetului județean de partid, 

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunarea 
festivă au adoptat textul unei te
legrame adresate C.C. AL 
I’.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România.

Telegrama se publică in 
pagina I •

în încheierea manifestării a avut 
loc un bogat program susținut de 
reprezentative formații artistice de 
amatori din județul Hunedoara.

★
Adunări festive consacrate „Zilei 

minerului" s-au desfășurat, de ase
menea. la Tîrgu Jiu, Baia Mare, 
Ploiești, Rovinari, precum și în 
alte centre miniere ale țării,

(Agerpres)

răspundere pentru respectarea și 
aplicarea hotărîrilor de partid, a legi
lor țării. în același timp, competența 
va rodi și va conduce la bune re
zultate numai în măsura în care se 
va îngemăna cu spiritul revoluționar, 
cu dăruirea în muncă, cu voința de 
a învinge greutățile, cu hotărîrea de 
a îndeplini neabătut sarcinile. Un 
cadru de partid, din economie sau 
din administrație bine pregătit este 
mult mai util din punct de vedere 
social, sau în alți termeni își valori
fică mult mai bine competența în 
interesul său și al societății, dacă 
atributele sale profesionale sînt gre
fate puternic pe o disciplină fermă, 
pe disponibilitatea și — în fond — 
îndatorirea de a pune mai presus in
teresele obștii, cerințele generale ale 
progresului social.

O coordonată majoră a sistemului 
democrației noastre socialiste o con
stituie unitatea organică dintre 
drepturi și îndatoriri, dintre prero
gative și obligații. Este o unitate ce 
decurge din insăși concepția parti
dului nostru despre democrație, înțe
leasă nu doar ca un principiu poli
tic, un principiu diriguitor al func
ționării statului și organismelor sale, 
ci și ca o componentă esențială și 
majoră a socialismului, ca o prezență 
cotidiană in activitatea colectivelor 
de muncă. Intr-o societate al cărei 
principiu structural de organizare 
este centralismul democratic, disci
plina, răspunderea în muncă și 
viață constituie îndatoriri civice de 
primă importanță. Disciplina și răs
punderea nu sînt cerințe facultative, 
ci condiții de a fi ale drepturilor și 
prerogativelor democratice. Dacă so
cietatea noastră asigură cetățenilor 
săi drepturi dintre cele mai largi, ea 
solicită pe bună dreptate ca aceștia 
să-și respecte întru totul îndatoririle 
lor și, în primul rînd, pe aceea de a 
contribui prin fapte de muncă la 
întărirea continuă a bazei economice 
a țării, de a milita pe tărîm social 
pentru afirmarea legalității și echi
tății socialiste, de a întări neconte
nit — așa cum a subliniat încă 
o dată, în. mod clar,,.in ,spiral revolu
ționar, cu prilejul recentei consfă
tuiri,, tovarășul Nicolae Ceaușescu r- 
coeziunea întregului popor în jurul 
partidului.

Cu profundă îndreptățire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aprecia că prin 
sistemul existent al democrației so
cialiste, am realizat o concordanță 
corespunzătoare intre dezvoltarea 
forțelor de producție, a societății so
cialiste românești în general și cadrul 
democratic de participare la condu
cere. Veghind la justa îmbinare a 
stabilității și mobilității acestui sis
tem larg democratic, este necesar 
să-i asigurăm, în permanență, de
plină eficiență, să se determine in 
fiecare colectiv și la nivelul întregii 
societăți participarea largă, con
știentă, a tuturor oamenilor muncii 
la adoptarea deciziilor și traducerea 
lor neabătută in viață. In acest sens, 
înfăptuirea cerințelor subliniate la 
recenta consfătuire — asupra cărora 
am insistat în rîndurile de mai sus 
— reprezintă garanții privind afir
marea plenară a superiorității și vi
talității statului nostru, stat al de
mocrației muncitorești, revoluționare, 
perfecționarea sa corespunzător exi
gențelor noi ce apar în procesul 
construcției socialiste și comuniste.

© Un american la Paris: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,16; 14,30; 17,15; 20. 
© Camion’ul de cursă lungă: EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.16, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21. 
© Amnezia: LIRA (317171) — 15,30; 
18; 20.30; la grădină —• 21.
© Iubire fără soare: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Domnul miliard: MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Piedone africanul: FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,30.

teatre
© Filarmonica „George Enescu**  
(15 68 75, rotonda Ateneului Român): 
„Wagner — istoria unei legende" 
(spectacol de sunet șl- lumină de Ada 
Brumaru și Jeanine Costescu); recita
lul harpistei Anca Stănescu — 20.

© Fata din poveste — 9; 11; 13; 15; 
Probă de microfon —• 17; 19; DOINA 
(16 35 33).
© Haiducii lui Șaptecai: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FEROVIAR (53 51 40) — 9; 11,15; 
16,30; 1-5,45; 18; 20.
© Calculatorul mărturisește: BU- 
ZEȘTI (53 43 53) — 15,33; 17,30; 19,30. 
® Cuibul salamandrelor: DACIA 
(53 35 94) — 9; 11,15; 13,33; 15.45; 16; 20. 
® Program de vacanță: UNION — 
9,30, TIMPURI NOI — 9; 11; 13,15,
COSMOS — 9,33.
© Răzbunarea haiducilor: UNION 
(13 94 04) — 11,30'; 13 30; 15,45: 18; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13.30;
15,45: 13: 20.15.
O Melodii la Costinești: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; LI: 13; 15,30; 17.45: 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Dacii: VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 
17,30: 19,30.
© Pintea: POPULAR (35 16 17) — 15; 
17,15; 1^.33. s .
© Am fost vecini: CENTRAL (14 12 24) 
— 9: 1,1.15: 13.33; 15.45: 18; 20.
© întîmulări la filmare: TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 15.30: 17.45: 20.
© Dosarul „Lina de aur": DRUMUL 
SĂRII (31 23 13) — 15,30-; 17,30; 19,30.

© Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu): „Patrie — pă- 
mînt străbun" (spectacol de sunet și 
lumină) — 21.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batiștei): 
Vacanță la București — 19,30.
• Teatrul evreiesc de staț (20 39 70): 
Cîntați cu mine un cîntec — 18,30.

Sîmbătă dimineața, tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
viceprim ministru al guvernului, a 
primit delegația Partidului Comunist 
din Cuba, condusă de tovarășul Ju
lian Rizo Alvarez, membru al Secre
tariatului Comitetului Central al 
P. C. din Cuba, care a făcut o vi
zită în țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

în timpul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării prieteniei și colabo
rării româno-cubaneze, în lumina 
hotărîrilor convenite cu prilejul in- 
tilnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro.

în acest cadru s-a acordat o aten
ție deosebită extinderii colaborării 
în domeniile agriculturii și indus
triei alimentare, precum și proble
melor legate de intensificarea schim
burilor de experiență dintre specia
liștii din cele două țări.

A fost exprimată hotărîrea de a 
se acționa pentru întărirea conlucră
rii româno-cubaneze pe multiple 
planuri. în interesul celor două țări 
și popoare prietene, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

La convorbire a participat tovară
șul Gheorghe Stoica, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent Rodney Lopez Cle
mente, ambasadorul Republicii Cuba 
la București.

în timpul vizitei în țara noastră, 
delegația Partidului Comunist din 
Cuba a mai avut întîlniri și convor
biri la Secția pentru problemele 
muncii de partid în agricultură a

REDESCHIDEREA MUZEULUI MARINEI ROMÂNE
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de Ziua marinei Republicii Socialis
te România, sîmbătă, la Constanța, 
a avut loc redeschiderea Muzeului 
marinei române.

Reorganizat într-o viziune moder
nă, muzeul se integrează în preocu
pările statornice ale partidului, ale 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a lărgi conti
nuu orizontul politico-ideologic șl 
cultural al maselor de oameni ai 
muncii, prin valorificarea trecutului 
glorios de luptă al poporului român. 
In același timp, prin intermediul ex
ponatelor, al imaginilor și documen
telor, muzeul oferă un tablou com
plex al amplei ascensiuni pe care

• SPORT e SPORT • SPORT © SPORT
Cristian Ponta - medalie de aur Ia 

Campionatele europene de natație (juniori)
PARIS 6 (Agerpres). — în ziua a 

Il-a a campionatelor europene de 
natație pentru juniori, ce se desfă
șoară in orașul francez Mulhouse, 
tînărul înotător român Cristian Ponta 
a repurtat un succes strălucit cuce
rind medalia de aur în proba de 
200 m fluture, cu timpul de 2’07”. Pe 
locurile următoare s-au clasat Tho

„Trofeul Tomis“
CONSTANȚA 6 (Agerpres). — în 

derbiul penultimei zile a com
petiției interpaționale de volei fe- , 
mlnin „Trofeul Tomis", la Constanța, .15—9) formația Bulgariei.

LA HELSINKI -
încep primele campionate mondiale la atletism

Astăzi, la Helsinki, începe prima 
ediție a campionatelor mondiale de 
atletism, la care participă peste 1 500 
de sportivi și sportive din 158 de țări 
ale lumii.

în prima zi a campionatelor, se vor 
disputa finalele probelor de maraton 
femei, greutate și 20 km bărbați.

Așteptată cu mare interes, finala 
probei feminine de săritură în lun
gime se va desfășura duminică, 
14 august (calificările vor avea loc 
la 13 august), în ultima zi a campio
natului și va reuni, probabil, pe cele 
mai bune performere ale anului 1983, 
în frunte cu sportiva româncă Ani- 
șoara Cușmir, deținătoarea recordu
lui mondial cu 7,43 m, Heike Daute 
(R. D. Germana) — 7,14 m, Svetlana 
Zorina (U.R.S.S.) — 7,04 m, Carol 
Lewis (S.U.A.) — 6,97 m. Eva Mur- 
kova (Cehoslovacia) — 6.92 m, Vali 
Ionescu (România) — 6,85 m, Helga 
Radtke (R. D. Germană) — 6.83 m și 
Jennifer Innis (Guyana) — 6,81 m.

Iată și datele la care vor concura 
și ceilalți sportivi români : Doina 
Melinte și Elena Lina — 800 m
(7/VIII — calificări ; 8/VII1 — semi-

Azi, în finala turneului de fotbal 
de la București 

STEAUA — F. C. ARGEȘ
Azi, la ora 11, la stadionul Steaua 

se va juca finala turneului de fotbal 
care are drept trofeu „Cupa Steaua".

în finala de astăzi vor fi față în 
față echipele Steaua (învingătoare, 
cu 5—4, după serii de penalti, în 
meciul cu Celta Vigo) și F.C, Argeș 
(care a întrecut pe Rapid cu 2—0). 
Va fi o partidă interesantă, deși din 
ambele formații lipsesc mai mulți 
jucători cunoscuți. De la gazde, ab
sentează Iordache, Iovan, Eduard, 
Balint și Turcu — de la F.C. Argeș, 
Stancu și Ralea, aflați ca și cei 
cinci steliști, în turneu peste hotare 
cu selecționata divizionară, dar și 
Radu II. M. Zamfir și Tulpan, ju
cători ce nu s-au prezentat încă la 
clubul din Pitești. în meciul prece
dent, cu Celta Vigo, formația bucu- 
reșteană a folosit cîțiva jucători 
proaspăt transferați, dintre care s-au 
evidențiat Petcu (fost la F.C. Con
stanța), Pușcaș (fost la F.C. Bihor) 
și Pițurcă (fost la F.C. Olt). Deși 
fără nume prea sonore, echipa arge- 
șeană, cu Iovănescu, valoros coordo
nator. și cu Cristian în poartă, com
pensează prin omogenitate și joc sis

C.C. al P.C.R., cu tovarășul Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., la 
Comitetul județean Brașov al P.C.R., 
la Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție și la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare. De asemenea, delegația 
a vizitat întreprinderea Semănătoa
rea din Capitală, Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice Fundulea, I.A.S. Mogoșoaia, în
treprinderea de tractoare Brașov, 
I.A.S. Prejmer, C.A.P. Stupini și 
S.M.A. Hărman din județul Brașov.

★
în perioada 1—6 august, la invi

tația Comitetului Național pentru 
apărarea Păcii, ne-a vizitat țara o 
delegație a Consiliului păcii din 
R. P. Ungară, formată din dr. Valyi 
Gabor, vicepreședinte al Consiliului 
păcii, și Tolany Lăszlâ, președintele 
Comitetului de dezarmare al Consi
liului păcii.

Delegația a avut întrevederi la Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Biblioteca Centrală de 
Stat, Academia „Ștefan Gheorghiu", 
A.D.I.R.I., Biblioteca Academiei Re
publicii Socialiste România și a vi
zitat obiective social-culturale din 
Capitală, precum și stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre.

în cadrul întrevederilor s-a efec
tuat un schimb de informații asupra 
preocupărilor reciproce privind uni
tatea tuturor forțelor, a popoarelor 
în vederea opririi cursei înarmărilor 
și dezarmării, a dezarmării nucleare 
în primul rind, pentru pace și co
laborare în Europa și in lume.

(Agerpres)

marina tării noastre a cunoscut-o în 
anii socialismului, cu deosebire in 
perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului, înfățișează 
contribuția hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, arhitectul Româ
niei socialiste moderne, și la dez
voltarea și modernizarea marinei ci
vile și militare.

La festivitatea de deschidere au 
participat general-locotenent Ilie 
Ceaușescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior, reprezen
tanți ai organelor centrale și locale 
de partid și de stat, generali, ami
rali și ofițeri, un numeros public.

(Agerpres)

mas Korber (R.D.G.) — 2’07”03/100, 
Jone Lazzarj (Italia) — 2’07”58/100, 
Kurt Lausen (Danemarca) — 2’08” 
30/100, Jan Westerbland (Suedia) — 
2’08”90/100, Jean-Noel Moine (Fran
ța) — 2’08”92/100.

în „finala mică" la 200 m fluture 
fete Culică Maricica (România) s-a 
situat pe locul 3 cu 2’23”23/100.

la volei feminin
echipa României a întrecut cu scorul 
de 3—2 (15—11, 11—15, 15—7, 11—15, 

finale, 9/VIII — finala); Doina Melin
te și Maria Radu — 1 500 m (12/VII1
— calificări, 13 — s.f., 14 — f.) ;
Radu Maria — 3 000 m (8/VIII — ca
lificări, 9 — s.f., 10 — f.) ; Mihaela 
Stoica — 100 m.g. (12/VIII — califi
cări, 13 — s.f. și f.) ; Cristiana Cojo- 
caru — 400 m.g. (8/VIII — calificări, 
9 — s.f., 10 — f.) ; ștafeta 4x400 m 
(13/VIII - calificări și s.f., 14 - f.) ; 
Niculina Vasile — înălțime (7/VIII — 
calificări, 9 — f.) ; Mihaela Loghin — 
greutate (10/VIII — calificări, 12 —
f.) ; Eva Zorgo — suliță (12/VIII — 
calificări, 13 — f.) ; Florența Crăciu- 
nescu și Maria Badea — disc (9/VIII
— calificări, 10 — f.) ; Petru Dră- 
goescu — 800 m (7/VII — calificări, 
8 — s.f., 9 — f.) ; Ion Oltean și Liviu 
Giurgian — 110 m.g. (12/VIII — ca
lificări, 13 — f.) ; Sorin Matei, Eugen 
Popescu și Constantin Militaru — 
înălțime (12/VIII — calificări, 13 — 
f.) ; Gheorghe Cojocaru — lungime 
(9/VIII — calificări, 10 — f.) ; Bedros 
Bedrosian, Dan Simion și Mihai Ene
— triplusalt (7/VIII — calificări, 8 — 
finala) ; Iosif Nagi și Ioan Zamfi- 
rache — disc (13/VIII — calificări, 
14 — finala).

tematic forța adversarilor bucureș- 
teni.

în „deschidere", de la ora 9, Rapid 
va întîlni pe Celta Vigo, o formație 
deosebit de tenace, avînd și un por
tar excelent — Mate. Miile de susți
nători ai echipei din Giulești așteaptă 
din partea favoriților lor un joc la 
fel de avîntat, dar mai eficace în 
fazele de poartă, adică așteaptă ca 
Damaschin, Manea, Cojocaru și cole
gii lor să înscrie și goluri, nu numai 
să-și „domine" adversarul.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

7 august, ora 21 — 10 august, ora 21. în 
țară: Vremea va fi răcoroasă, cu cerul' 
mai mult noros îndeosebi în reg’unile 
din estul țării. Local va ploua. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări din sectorul nordic în Moldova 
și pe litoral. Dimineața, pe alocuri, se 
va produce ceață. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
iar cele maxime între 18 și 28 de grade.

„ZIUA MARINEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA"
Cu tricolorul românesc la catarg
Poporul nostru săr

bătorește, în prima 
duminică a lunii au
gust, Ziua marinei 
Republicii Socialiste 
România — simbol de 
aleasă cinstire a fău
rarilor de nave și a 
lucrătorilor din por
turi, a temerarilor na
vigatori din flota co
mercială sau de pes
cuit, ca și a marina
rilor militari.

în pas cu întreaga 
dezvoltare economico- 
socială, ca urmare di
rectă a creării și dez
voltării unei industrii 
moderne, marina ro
mână a cunoscut în 
epoca glorioasă a ul
timilor 18 ani, de 
cînd în fruntea parti
dului și a tării se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noi trepte 
de dezvoltare. Ritmul 
susținut al amplifică
rii forțelor de pro
ducție, a bazei tehni- 
co-materiale și-au pus 
puternic amplenta și 
asupra orașelor-por- 
turi ale patriei. Șan
tiere de construcții și 
reparații nave, dotări 
corespunzătoare celor 
mai noi cuceriri ale 
tehnicii mondiale, na
ve perfecționate au 
determinat continua 
creștere cantitativă și 
calitativă a flotei noas
tre. Totodată, tabloul 
marilor înfăotuiri din 
acest domeniu cuprin
de și realizarea plat
formelor de foraj ma
rin, marea construcție 
a Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, pre
cum și succesele in
contestabile ale cerce
tătorilor români în do
meniul valorificării 
resurselor mării. în 
cartea de onoare a 
izbînzilor dedicate tra
diționalei sărbători se 
înscriu la loc de cin
ste numele unor co
muniști ca Traian Ba
sescu, Savin Ginga, 
Liviu Neguț, care, îm
preună cu echipajele 
lor, au contribuit la 
transportul, în primul 
semestru al anului, a 
milioane tone de măr
furi generale, produse 
mineraliere și petro
liere.

Marinarii militari se 
prezintă la tradiționa
la sărbătoare cu rea
lizări remarcabile în 
întreaga activitate de 
pregătire de luptă și 
politică. Ei raportează 
ostășește patriei, par
tidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, co
mandantul suprem al 
forțelor noastre ar
mate, că în acest an 
de instrucție au urcat 
noi trepte spre desă- 
vîrșirea măiestriei de 
luptători pe mare și 
fluviu, spre cotele 
unei calități noi, su
perioare în toate do
meniile pregătirii mi
litare și marinărești, 
că au muncit cu dă
ruire și perseverență 
pentru transpunerea 
în viață a istorice'^r 
hotărîri ale Congresu
lui al XII-lea și Con

ferinței Naționale ale 
partidului, pentru în
deplinirea integrală a 
cerințelor Directivei 
comandantului su
prem.

în largul mării și la 
cheu, pe vreme bună 
sau rea, ostașii mari
nari fac dovada unei 
înalte conștiințe pa
triotice și revoluțio
nare, acționînd zi și 
noapte pentru pregă
tirea și executarea 
ireproșabilă a misiu
nilor, ridicindu-și con
tinuu nivelul de cu
noștințe tactice, de 
specialitate și politice, 
folosind cu pricepere 
tehnica modernă din 
dotare, timpul de in
struire, economisind 
importante cantități 
de muniție, combusti
bil, energie. Puternic 
mobilizați de organi
zațiile de partid și ale 
U.T.C., de exemplul 
personal al comuniș
tilor, cadrele și osta
șii marinari s-au con
stituit în echipaje o- 
mogene, eficiente, ca
pabile să acționeze in 
orice situație cu re
zultate maxime. Ast
fel, in unitatea de 
nave unde muncește 
căpitanul de rangul II 
Nicolae Eremie, în- 
tr-un climat de per
manentă întrecere, de 
elan și responsabili
tate in muncă, colec
tivele ostășești au ob
ținut rezultate meri
torii pe toate planuri
le : peste 90 la sută 
din misiunile-.de .pre
gătire de- luptă s-au - 
executat cu calificați* *-  
vul maxim, tehnica și 
aparatura navelor au 
fost menținute în 
perfectă stare de func
ționare, iar ordinea și 
disciplina militară la 
cel mai înalt nivel.

împlinirile marina
rilor militari de aici 
vorbesc despre hotă
rîrea lor nestrămutată 
de a-și respecta anga
jamentele asumate la

DE LA C.E.C.
Drepturile și avantajele oferite de 

Casa de Economii și Consemnațiuni 
depunătorilor și variatele forme și 
instrumente de economisire puse la 
dispoziția lor au determinat dezvol
tarea procesului economisirii în 
țara noastră. Astăzi există asupra 
populației un număr de aproape 
20 000 000 de librete de economii, 
conturi curente personale, precum 
și obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri și 
instrumente de economisire pentru 
elevi.

Titularii libretelor de economii, ai 
depozitelor de obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri depuse spre păstrare, 
precum și ai conturilor curente per
sonale pot dispune unităților C.E.C. 
ca de sumele economisite să poată 
beneficia, după decesul lor, un nu
măr nelimitat de persoane fizice 
sau juridice stabilite prin dispozi
ție testamentară.

Cu prilejul depunerii inițiale, ti
tularul completează rubrica „dispo
ziție testamentară" de pe verso do
cumentului de depunere, mențio- 
nînd numele și prenumele persoa
nei (persoanelor) pe care o împu
ternicește să dispună de sumele 
economisite după decesul său. pre
cum și anul nașterii fiecăreia. 
Odată cu stabilirea persoanelor în 
favoarea cărora se introduce dispo
ziție testamentară, titularii pot 
menționa eventual și cota fiecărei 
persoane în parte.

Dispoziția testamentară se poate 
acorda și persoanelor juridice, spe- 
cificîndu-se în acest caz denumi
rea acestora.

Dispoziția testamentară se poate

începutul anului de 
instrucție, subordona
te dezideratului cuce
ririi pentru a patra 
oară consecutiv a 
prestigiosului titlu „U- 
nitate de frunte". Vor
besc totodată despre 
felul exemplar în care 
căpitanii de rangul II 
Ion Holovici, Gabriel 
Man, căpitanii-locote- 
nenți Alexandru Frân
geți și Marius Han- 
ganu au condus echi
pajele pe parcursul 
nesfirșitelor ore de 
navi’a^e în misiunile 
de f ic sau la antrena
mentele asidue execu
tate la cheu și la bor
dul navelor, 
competența 
instruirea și 
temeinică a 
naților, în 
acestora ca

despre 
lor în 
educarea 
subordo- 
formarea 
marinari

destoinici, ca oameni 
adevărați. Ca și des
pre spiritul revoluțio
nar, imprimat de loco- 
tenenții-majori. Ion 
Dincă, Dorinei Min- 
dra, Vasile Țigănuș, 
Dumitru Balaban și 
mulți alții care le-au 
transmis tinerilor os
tași dragostea de na
vă, de marină. învă- 
țîndu-i să învingă as
primile mării, să ac
ționeze cu maximă 
responsabilitate la bor
dul navelor.

Bogatul bilanț al 
realizărilor marinari
lor militari constituie 
și o dovadă a mindriei 
lor patriotice de a se 
instrui la,bordul pun 
-ternieelor-.A nave \ de 
-construcție.-■ româneasn 
că,- dotate; cu arma-, 
ment și tehnică din
tre cele mai moderne, 
rod al grijii deosebite 
a partidului și sta
tului nostru, a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu personal, 
pentru inzestrarea ar
matei.

Căpitan de rangul I
Gheorghe 
CIO-ENARU

introduce și ulterior de titula
rul libretului de economii sau con
tului curent personal, cu prilejul 
unei operații de depunere de mini
mum 5 lei pentru titularii de li
brete de economii sau prin depu
nerea unei cereri scrise, în cazul 
titularilor conturilor curente per
sonale.

Modificarea sau anularea acesteia 
se poate solicita in aceleași condi
ții. în acest caz, pe fața foii de de
punere, titularul libretului de eco
nomii înscrie mențiunea „Modificat 
dispoziția testamentară" sau „Anu
lat dispoziția testamentară".

Introducerea ulterioară, modifica
rea sau anularea dispoziției testa
mentare se pot efectua la oricare 
unitate' C.E.C. din țară.

Numele persoanelor fizice sau 
denumirea persoanelor juridice în 
favoarea cărora s-a introdus dispo
ziție testamentară nu se înscriu în 
libretul de economii.

După decesul titularului, persoa
nele înscrise la dispoziția testa
mentară pot dispune de sumele 
economisite cu condiția prezentării, 
libretului de economii (cecului) și a 
actului de deces în original al titu
larului.

în cazul în care titularii unor in
strumente de economisire nu au 
stabilit dispoziție testamentară în 
favoarea unor persoane, sumele 
economisite de ei se restituie de 
unitățile C.E.C. moștenitorilor legali 
sau testamentari pe baza și in limi
tele stabilite prin certificatul de 
moștenitor sau hotărîre judecăto
rească definitivă.

® COMBUSTIBIL DIN 
REZIDUURILE DE LA 
DISTILĂRII, In Nova Scotia 
(Canada) se experimentează, în- 
tr-o instalație pilot, posibilitatea 
ca reziduurile provenite de la 
distilăriile de băuturi alcoolice 
să poată deveni o sursă de ener
gie centru respectivele distilă
rii. Proiectul imnlică folosirea 
culturilor de bacterii anaerobe 
pentru a transforma reziduurile 
organice în gaz metan. Gazul va 
înlocui — în proporție de 33 la 
sută — țițeiul greu utilizat în 
distilării.

© ÎMPOTRIVA TÎNȚA- 
RÎLOR. Se știe că țînțarii sînt, 
în numeroase zone, o adevărată 
calamitate și pentru oameni, și

pentru animale domestice. Cer
cetători ai Institutului de cer
cetări zootehnice din Kazahstan 
au elaborat o metodă de stîrpi- 
re a acestor insecte atît de su
părătoare. Astfel, o ciupercă 
microscopică răsoindită în locu
rile de înmulțire a țînțarllor 
distruge pină la 90 la sută din 
larvele acestora. Restul este 
consumat de un peștișor de apă 
dulce. Verificată cu rezultate 
bune în zonele infestate cu țîn- 
țari din Kazahstan, noua me
todă va fi aplicată și în alte 
părți ale Uniunii Sovietice.

• CRESTE NIVELUL 
OCEANULUI MON
DIAL. în ultimul secol nivelul 
oceanului mondial a crescut, 
după opinia specialiștilor ame

ricani, cu 12 cm, fenomen deter
minat de încălzirea masei lichi
de și de dilatarea acesteia, Dre- 
cum și de topirea gheții polare. 
La aceste concluzii s-a ajuns 
după prelucrarea datelor obținu
te cu ajutorul a 193 de posturi 
hidrometrice din întreaga lume. 
Dacă temperatura pe glob va 
crește în același ritm, ca urmare 
a conținutului de bioxid de car
bon al atmosferei, nivelul ocea
nului mondial va fi peste 70 de 
ani cu 20—30 cm mai ridicat 
decît in prezent.

• CENTRALĂ HIDRO
ELECTRICĂ PE FIRUL 
APEI. în Belgia a intrat în 
funcțiune prima centrală hidro
electrică din lume pe firul apei. 
Ea se află instalată pe riul

Dl
RETUTINDENI

Meuse și utilizează o cădere de 
apă de 5,25 metri și dezvoltă o 
putere de 10,2 MW. Pe același 
riu, lingă Lixhe, este în curs de 
construire o altă uzină hidro
electrică cu patru turbine, avînd 
o putere de 22 MW.

• UN „DALLAS" ITA
LIAN. în Italia va fi turnat 
pentru prima oară un serial 
pentru televiziune, de genul cu
noscutului „Dallas" american 
sau ale numeroaselor „novelas" 
braziliene (cum a fost „Bule
vardul Paulista"). Filmările vor 
dura 24 de săptămîni, iar ac

țiunea se va petrece în 150 de 
locuri diferite, din Italia, Fran
ța și R.F.G. Titlul serialului 
este „Viața continuă", iar reali
zatorul acestei prime „saga" 
italiană pentru , televiziune — 
Dino Risi. Este vorba de po
vestea vieții unei familii bur
gheze din regiunea Lombardia, 
de la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial și adusă pînă in 
zilele noastre.
• AVERTISMENT AR

HEOLOGIC. Pămînlul 
zona subacvatică spaniolă sînt 
răscolite cu asiduitate în ultima

vreme, iar interesul prezentat nu 
este întotdeauna de ordin isto
ric, ci, uneori, și speculativ — a 
declarat Manuel Martin Bueno, 
reprezentant al Departamentului 
național de arheologie. Uneori, 
activitățile arheologice sînt de-a 
dreptul nocive — a spus a- 
cesta. menționînd, între altele, 
că, din lipsă de mijloace și de 
personal pregătit, serviciile de 
specialitate nu sînt în măsură 
nici măcar să procedeze la con
servarea a tot ceea ce se des
coperă sub pămînt și sub apă. 
în prezent — a precizat el — 
Spania numără peste 600 de șan
tiere arheologice deschise, cu 
100 mai multe decît anul trecut. 
Arheologul spaniol a estimat că, 
dată fiind stiuația economică și 
lipsa de personal calificat, în 
momentul de față ar fi necesar 
ca specialiștii să se limiteze să

opereze numai pentru a salva 
obiectele de interes istoric și de 
artă aflate în pericol.

• ORAȘUL ȘTIINȚEI, 
în apropiere de capitala Indo
neziei Djakarta va fi înălțat un 
oraș al științei. Lucrările con
strucțiilor destinate acestui cen
tru național pentru cercetare, 
știință și tehnologie au și în
ceput. Centrul urmează să fie 
inaugurat în anul 1985.

• FÎNTiNA CU DIA
MANTE. Mare a fost uimirea 
unor țărani dintr-un sat ma- 
lian din vestul țării cînd, încer- 
cînd să scoată apă dintr-o fîn- 
tînă adîncă, aproape secată, pe 
fundul găleții au descoperit un 
bulgăre puțin obișnuit. După ce 
l-au curățat de nisip și noroi,

ei au constatat că sînt dețină
torii unui diamant neobișnuit 
de mare. După cum mențio
nează ziarul malian „L’Essor", 
va'oarea acestei pietre pre
țioase este estimată la 300 000 
de dolari. Specialiștii apreciază 
că descoperirea diamantului 
vine să confirme ipotezele că 
zona Caneba din Mali este bo
gată în pietre prețioase și aur.

® „ULTEM" - UN 
NOU MATERIAL PLAS
TIC. Firma americană Gerard 
Electric Plastics a realizat sub 
numele de „Ultem" o nouă fa
milie de polimeri, o noutate în 
domeniul materialelor plastice. 
Acești polimeri au o mare sta
bilitate termică și un grad înalt 
de prelucrabilitate.
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Cotidianul „KENYA TIMES" — 
ziarul central al partidului de gu
vernămînt „Kanu“ — a publicat un 
amplu articol, însoțit de fotografii, 
cu privire la vizita efectuată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Zim
babwe, subliniind dezvoltarea conti
nuă a relațiilor frățești și de strînsă 
prietenie dintre cele două țări. Sînt 
apreciate în mod deosebit poziția 
României privind eliminarea apart
heidului și sprijinul acordat luptei 
pentru independența Namibiei.

Cotidianele kenyane „NATION" și 
„STANDARD" au publicat articole 
in care a fost reliefată priete
nia deosebită cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați în ță
rile africane, precum și caracterul 
rodnic al convorbirilor purtate cu 
oficialitățile statelor vizitate.

TELEVIZIUNEA KENYANA a 
prezentat imagini sugestive din tim
pul vizitelor, însoțite de ample co
mentarii.

POSTURILE DE RADIO din Ke
nya au difuzat emisiuni speciale în 
limbile swahili și engleză în care au 
evidențiat spiritul de prietenie și 
cooperare, comunitatea de 1 aspirații, 
deplina înțelegere care au marcat 
vizitele înalților soli ai poporului 
român pe continentul african.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
reafirmă constanța poziției României 
față de Africa și întreaga lume" 
este titlul unui articol publicat de 
agenția zaireză de presă AZAP, în 
care se subliniază : „Recenta vizita 
a președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, in Etiopia, Mozambic, 
Zimbabwe, Zambia și Somalia a 
constituit o ocazie pentru șeful de 
stat român de a reafirma constanța 
poziției țării sale față de Africa și 
de întreaga lume, atit în ceea ce pri
vește problemele dezvoltării și dezar
mării, cit și cele privind instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale".

In ceea ce privește problema prio
ritară a omenirii — dezarmarea — 
comentatorul agenției zaireze subli
niază că „președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat profunda în
grijorare a țării sale față de utiliza
rea în scopuri militare a imenselor 
resurse materiale, financiare și uma
ne, ceea ce reprezintă o grea povară 
pentru toate popoarele și o perma
nență amenințare la adresa păcii și 
securității mondiale. El s-a declarat 
ferm convins că aplicarea de măsuri 
practice și eficace de dezarmare ge
nerală, și în primul rînd de dezar
mare nucleară constituie o problemă- 
cheie a relațiilor internaționale ac
tuale, de care depind pacea, securi
tatea și progresul umanității". „Pre
ședintele României a afirmat că tre
buie să se treacă fără întîrziere la 
oprirea producerii și reducerea trep
tată a stocului de arme nucleare pînă 
la distrugerea lor completă, la redu
cerea cheltuielilor în scopuri mili
tare, fondurile economisite asttel 
urmînd a servi la rezolvarea proble
melor economice și sociale ale fiecărei 
țări, și în special la susținerea țări
lor în curs de dezvoltare, în accele
rarea progresului lor economic și 
social".

Comentatorul relevă, de asemenea, 
că, după examinarea situației din 
Africa cu conducătorii africani, pre
ședintele României a evidențiat 
„voința tot mai hotărîtă a popoarelor 
africane de a se dezvolta liber și 
independent, fără vreun amestec 
străin. El a reliefat imperativul ur
gent de a se asigura accesul Nami
biei la independență, dreptul poporu
lui namibian de a-și alege liber calea 
dezvoltării sale, conform aspirațiilor și 
intereselor sale legitime. In legătură 
cu ultimele evoluții determinate de 
poziția negativă a regimului rasist 
din Africa de Sud, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reiterat întregul 
sprijin al țării sale față de efortu

MANAGUA 6 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cadrul obișnuitelor sale 
întîlniri de lucru cu cetățenii țării, 
coordonatorul Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională din Nicara
gua, comandantul Daniel Ortega Saa
vedra, a condamnat ferm manevrele 
militare honduriano—nord-americane 
din regiune — transmite agenția 
France Presse. El a arătat că aseme
nea acțiuni nu conduc la soluționa
rea situației conflictuale din America 
Centrală, ba, mai mult, ele sabotează 
eforturile și negocierile de pace ce se 
întreprind în prezent. Daniel Ortega 
a evidențiat că soluționarea tuturor 
problemelor din zonă trebuie făcută 
pe căi politice, prin dialog.

Comandantul Julio Ramos, șeful 
Direcției speciale a Armatei Populare 
Sandiniste, a anunțat că forțe con
trarevoluționare antisandiniste s-au 
infiltrat pe teritoriul nicaraguan ve
nind din Honduras și că în urmă
toarele zile se așteaptă pătrunderea 
pe teritoriul național a noi forțe de 
acest gen și declanșarea unei vaste 
operațiuni antisandiniste, cu partici
parea a aproximativ 1 200 de oameni 
înarmați — transmit agențiile 
Prensa Latina, E.F.E. și Reuter.

BRASILIA 6 (Agerpres). — Minis
trul de externe ecuadorian, Luis Va
lencia, a cerut retragerea imediată a 
vaselor de război ale S.U.A. aflate în 
preajma coastelor . nicaraguane și 
sprijinirea fermă a eforturilor de 
pace în America Centrală ale 
„Grupului de la Contadora", trans
mite agenția cubaneză Prensa Latina.

Luînd cuvintul în cadrul lucrărilor 
celui de-al X-lea Curs regional de
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„România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu 
acționează neobosit pentru înfăptuirea dezarmării, 

pentru asigurarea păcii și progresului întregii umanități44
In articole și comentarii consacrate României socia

liste, presa din diferite țări ale lumii pune in evidență 
coordonatele majore ale politicii externe românești de 
pace, destindere, colaborare și înțelegere internațională, 
infățișind, in același timp, realizările poporului nostru in 
înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei noas
tre. Solia de prietenie și solidaritate militantă a secreta
rului general al Partidului Comunist Român, președintele

Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
continentul african - eveniment de primă importanță 
in cronica raporturilor de strînsă conlucrare ale Româ
niei socialiste cu țările africane - luările de poziție de 
amplă rezonanță ale conducătorului partidului și sta
tului nostru, cu alte prilejuri, într-o serie de probleme 
majore ale lumii contemporane continuă să-și găsească 
o largă reflectare în relatările mijloacelor de informare 
de masă de peste hotare.

În sprijinul reglementării politice, prin 
tratative a problemelor Americii Centrale
© înțelegere intre Costa Rica și Nicaragua privind normalizarea 
situației de la frontiera comună ® Denunțarea unei noi operațiuni 

antisandiniste

rile întreprinse de O.N.V. și mișcarea 
de nealiniere pentru punerea în 
aplicare a rezoluțiilor adoptate de 
către organizația mondială".

Sub titlul „Etiopia — România pen
tru o reuniune la nivel înalt a țări
lor în curs de dezvoltare", cotidianul 
„LE RENOUVEAU DU BURUNDI" 
subliniază că in Comunicatul comun 
publicat la Addis Abeba, la încheie- 
ierea vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu, cele două țări preconi
zează organizarea unei conferințe la 
nivel înalt a statelor în curs de 
dezvoltare consacrate amplificării 
cooperării dintre ele și armonizării 
pozițiilor lor în vederea negocierilor 
viitoare cu statele industrializate.

Largi spații în presa internațională consacrate 
realizărilor istorice ale poporului român, luărilor de 
poziție principiale și constructive ale conducătorului 
partidului și statului nostru în problemele majore ale 
lumii contemporane, strălucitelor inițiative românești 
pentru promovarea prieteniei și colaborării între 

popoare

Se menționează, totodată, că Româ
nia și Etiopia au semnat un protocol 
privind dezvoltarea cooperării econo
mice și tehnice, a schimburilor co
merciale, precum și un acord privind 
transporturile aeriene civile între 
cele două țări.

Toate marile cotidiane egiptene, 
publicații din alte țări au relatat pe 
larg despre primirea de către pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primului ministru egip
tean, Fouad Mohieddin, subliniind 
pozițiile constructive ale șefului sta
tului român atit în ceea ce privește 
dezvoltarea relațiilor pe plan bilate
ral, cît și soluționarea problemelor 
din Orientul Mijlociu.

Sub titlul „Legături model", coti
dianul „THE EGYPTIAN GA
ZETTE" publică un articol de fond 
dedicat relațiilor prietenești româno- 
egiptene. Se apreciază că problema
tica noului dialog româno-egiptean 
„demonstrează viabilitatea unui mo
del de relații bilaterale bazate pe 
principiul respectului reciproc și croi
te pentru a servi cel mai bine inte
resele celor două popoare. Un ase
menea model de relații a putut fi 
construit datorită aprecierii de care 
se bucură in Egipt politica de inde
pendență a conducerii României, do
rința deosebită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a contribui la 
soluționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu, precum și datorită conlu
crării active și reciproc avantajoase 
dintre România și Egipt în diverse 
domenii de activitate".

în urma primirii sale de către pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul ministru egiptean, 
Fouad Mohieddin, a declarat că șeful 
statului român și-a exprimat dorința 
de a promova relațiile dintre Româ
nia și Egipt în diferite domenii de 
activitate, scrie agenția egipteană de 
presă, M.E.N. Primul ministru egip
tean a arătat că România va face 
totul pentru intensificarea și diver
sificarea colaborării dintre cele două 
țări pe plan economic, industrial și 
agricol. M.E.N. relevă că, în legătură 
cu evoluția situației din Orientul 
Mijlociu, Mohieddin a subliniat că 
România joacă un rol apreciat, între
ține relații deosebite in regiune și 
depune în continuare eforturi în ve
derea realizării unei păci globale în 
Orientul Mijlociu. El a adăugat că 
Egipțul speră că aceste eforturi vor 
fi încununate de succes.

Informînd că președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, l-a pri

drept internațional, care se desfă
șoară la Rio de Janeiro, el a arătat 
că „manevrele militare ale S.U.A. în 
America Centrală nu contribuie la 
pacificarea regiunii". „Ceea ce ar tre
bui să facem cu toții — a spus el — 
este să sprijinim eforturile ce se în
treprind în regiune pentru o soluțio
nare pe căi politice, prin negocieri, a 
conflictelor din America Centrală".

SAN JOSE 6 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la înche
ierea convorbirilor dintre delegațiile 
Republicii Costa Rica și • Republicii 
Nicaragua privind reglementarea si
tuației conflictuale de la frontiera 
comună, părțile au subliniat rezulta
tele „deosebit de pozitive" înregistra
te pe calea destinderii în raporturile 
bilaterale — transmit agențiile 
Prensa Latina și E.F.E.

„Convorbirile au făcut posibil ca 
fiecare incident care s-ar produce în 
viitor în zona de frontieră comună să 
fie soluționat exclusiv pe calea dia
logului" — a declarat șeful delegației 
costaricane, viceministru la președin
ția țării, Manuel Carballo Quintana. 
La rîndul său, șeful delegației riica- 
raguane, ministru-secretar general al 
Juntei Guvernului de Reconstrucție 
Națională, Rodrigo Reyes, a arătat 
că, în cursul convorbirilor, s-a hotă- 
rît menținerea unui schimb perma
nent de informații intre cele două 
țări, pentru a se reglementa imediat 
orice situație controversată. El a pre
cizat că au fost realizate acorduri 
pentru elaborarea unor proiecte de 
măsuri concrete pe teme de interes 
reciproc. 

mit, la Neptun, pe primul mi
nistru egiptean, Fouad Mohieddin, 
care a efectuat o vizită oficială 
în România, agenția iugoslavă 
TANIUG arată că în cadrul convor
birilor a fost exprimat sprijinul față 
de Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei în calitatea ei de reprezen
tant unic și legitim al poporului pa
lestinian. S-a menționat, de aseme
nea, necesitatea retragerii urgente și 
necondiționate a Israelului din Liban, 
în acest context' s-a reafirmat că 
Israelul trebuie să se retragă din toa
te teritoriile arabe ocupate.

La rîndul ei, agenția CHINA 
NOUA relatează că președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, și pri

mul ministru egiptean, Fouad Mo
hieddin, au apreciat că, în scopul re
glementării problemelor complexe 
din Orientul Mijlociu, se impune or
ganizarea unei conferințe internațio
nale, cil participarea tuturor celor in
teresați, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

Cele două părți au evidențiat im
portanța intensificării acțiunilor poli
tice și diplomatice pentru a deter
mina Israelul să-și retragă trupele 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pentru recunoaș
terea drepturilor poporului palesti
nian, inclusiv la autodeterminare și 
la crearea unui stat propriu, inde
pendent, precum și a suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor sta
telor din regiune. S-a menționat ne
cesitatea retragerii urgente, necondi
ționate a Israelului din Liban.

„Comunicatul comun publicat în 
urma celor două întrevederi pe care 
primul ministru egiptean Fouad Mo
hieddin le-a avut in cursul vizitei 
sale în România cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul,partidului■ și 
statului român, subliniază că proble
ma palestiniană rămine problema 
centrală a conflictului din Orientul 
Mijlociu și că mijloacele militare nu 
vor putea conduce la soluționarea a- 
cestei probleme", scrie cotidianul li
banez „LE REVEIL" în articolul in
titulat „Egiptul și România in favoa
rea independenței și păcii în Liban".

Ziarul italian „AVANTI!" se referă 
într-un articol la politica promovată 
de țara noastră, de președintele 
Nicolae Ceaușescu „pentru preveni
rea războiului, pentru instaura
rea păcii, scopul fundamental al 
epocii noastre". Președintele Nicolae 
Ceaușescu — arată cotidianul — con
sideră că „nu există problemă mai 
importantă decît aceea de a se pune 
capăt cursei înarmărilor, de a se 
proceda la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară". Pre
ședintele României subliniază că tre
buie făcut totul pentru a se opri 
cursa evenimentelor spre o catastrofă, 
pentru a se garanta dreptul suprem 
al popoarelor la existență, la viață, 
la independență și pace. Totodată, 
„AVANTI!" evidențiază faptul că 
țara noastră consideră drept una din- 
tre problemele vitale pentru popoare
le europene „împiedicarea instalării 
noilor rachete nucleare cu rază me
die de acțiune pe teritoriul Europei, 
precum și retragerea și dezafectarea 
rachetelor existente". Este, in același 
timp, reafirmată dorința subliniată de

I SCRUTIN PREZIDENȚIAL ÎN 
NIGERIA. Peste 65 milioane de

I nigerieni au fost chemați ieri în 
fața urnelor pentru a alege pe 
noul președinte al țării. Candidat 

. al Partidului Național din Nigeria 
— de guvernămînt — a fost de- 

I semnat actualul șef al statului, Al- 
haji Shehu Shagari. Pentru a fi 

I desemnat președinte, un candidat 
trebuie să obțină atît majoritatea 
voturilor, cît și cel puțin 25 la sută 

Idin sufragii in 13 din cele 19 state 
ce compun federația nigeriană.

REUNIUNE LATINO-AMERICA- 
I NA ÎN PROBLEMELE ENERGIEI. 
| La Managua au luat sfîrșit lucră

rile celei de-a IX-a reuniuni a Co- 
| mitetului ministerial al Organiza

ției latino-americăne pentru ener
gie (OLADE). Participanții au e- 

Ixaminat o serie de probleme refe
ritoare la extinderea cooperării ță
rilor din regiune în dezvoltarea 
energeticii.

| ATENTAT ÎN ORAȘUL LIBA
NEZ TRIPOLI. 19 persoane au fost

I ucise și 38 rănite în orașul Tripoli 
(nordul Libanului), ca urmare a ex
ploziei unei bombe plasate într-un

I automobil. Mai multe personalități 
libaneze, între care primul minis
tru, Shafic Al-Wazzan, și ministrul 
apărării, Issam Khoury, au condam
nat energic atentatul comis.

TENDINȚE MONETARE. Cursul 
dolarului american a atins, vineri, 
la deschiderea oficială a pieței de 
schimb de la Paris, un nou nivel 

România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu de a se realiza în regiunea 
noastră o amplă cooperare în toate 
domeniile, pentru a transforma Bal
canii într-o zonă liberă de arme nu
cleare, într-o zonă în care să nu 
existe baze militare străine.

Publicația lunară japoneză „SOKA 
GAKKAI NEWS" a inclus, in ultimul 
său număr, o amplă relatare consa
crată primirii de către președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a delegației organizației 
nipone „Soka Gakkai", condusă de 
Daisaku Ikeda, președintele acestei 
organizații, care a efectuat o vizită în 
țara noastră la invitația Consiliului 
Național al F.D.U.S. Sint relevate 
problemele majore abordate în cursul 
primirii, între care necesitatea ur
gentă de a se pune capăt cursei înar
mărilor nucleare și de a se între
prinde măsuri eficiente pentru ate
nuarea încordării internaționale. 
Atunci cînd armele prevalează nu 
poate exista o pace reală, s-a ară
tat în cursul convorbirii, fiind pusă 
în lumină importanța reducerii chel
tuielilor militare și trecerii la înfăp
tuirea dezarmării. Convorbirile — re
levă articolul — au scos în evidență 
importanța cooperării internaționale 
pentru a se pune sub control dezvol
tarea și amplasarea de noi arme nu
cleare și pentru a se trece la aboli
rea armelor nucleare. Ca un prim pas 
spre dezarmare nucleară, a fost re
liefată importanța stabilirii de zone 
libere de arme nucleare în diferite 
părți a lumii.

„ELEFTHEROTYPIA", unul dintre 
cotidianele de limbă greacă de largă 
circulație, din Cipru, organul de 
presă al partidului de guvernămînt, 
a publicat articolul „Concepția 
României, a președintelui Ceaușescu 
privind rolul statelor mici în rezol
varea problemelor majore interna
ționale". Articolul este însoțit de 
fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul evidențiază că la 
baza concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu se află convingerea șefu
lui statului român că, prin natura 
lor, statele mici și mijlocii au o vo
cație pentru soluționarea neînțele
gerilor și a altor probleme existente 
între națiuni în spiritul dreptății și 
echității.

Presa sovietică relatează, în conti
nuare, despre diferite aspecte ale 
dezvoltării societății românești.

Ziarul „PRAVDA", organ al C.C. 
al P.C.U.S., relevă că eforturile 
Partidului Comunist Român sint con
centrate spre asigurarea dezvoltării 
echilibrate a ramurilor și rubramuri- 
lor economiei și, în primul rînd, spre 
asigurarea unor proporții juste între 
industrie și agricultură. Construcți
ile de mașini, metalurgia, chimia și 
alte ramuri de bază ale industriei au 
atins ponderea stabilită in economia 
României — scrie ziarul. în prezent, 
la ordinea zilei figurează cerințele 
sporirii eficienței activității colecti
velor de muncă in industrie, prin 
introducerea în ritm accelerat în 
producție a realizărilor științei și 
tehnicii, îmbunătățirea organizării 
muncii, economisirea pe toate căile 
a energiei și materiilor prime.

Cotidianul slovac „SMENA", din 
Bratislava, a publicat articolul inti
tulat „Accent pe cooperare. Colabo
rarea cehoslovaco-română la 35 de 
ani după semnarea primului tratat", 
în care se subliniază, intre altele: 
Colaborarea cehoslovaco-română în 
domeniul economic, ca și în alte 
domenii, nu se dezvoltă la întîm- 
plare, ci planificat, pe baza unor 
tratate și acorduri corespunzătoare, 
în urmă cu 30 de ani a fost semnat 
primul Tratat de prietenie, colaborare 
și ajutor reciproc. Aceasta a creat 
nu numai premisele de dezvoltare a 
colaborării economice, ci, de aseme
nea, a contribuit la întărirea frontu
lui antiimperialist la începutul ani
lor ’50. )

Cotidianul indian „THE STATES
MAN", care apare la Delhi, a publi
cat o relatare despre stadiul lucră
rilor la Canalul Dunărea — Marea 
Neagră. Ziarul relevă că acest com
plex hidroenergetic și de transport, 
cuprinzind un canal de 64,5 kilometri 
lungime, va constitui o nouă rută pe 
harta hidrografică a Europei.

(Agerpres)

record, fiind cotat la 8,0940 franci 
francezi, față de 8,001 franci in ziua 
precedentă. Banca Franței a inter
venit pe piața valutară vînzînd o 
cantitate de 80 milioane dolari și 
40 milioane de mărci vest-germane, 
într-o încercare de protejare a mo
nedei naționale franceze in raport 
cu monedele americană și vest- 
germană.

PROCES ANTITERORIST ÎN 
ULSTER. Judecătorul nord-irlan- 
dez Basil Kelly a condamnat 35 de 
membri ai organizației extremiste 
Armata Republicană Irlandeză 
(aripa provizorie) la pedepse cu 
închisoarea totalizînd 4 022 de ani. 
Patru dintre acuzați au fost con
damnați la închisoare pe viață, 
pentru participarea la atentate sol
date cu morți și răniți. Acesta a 
fost procesul cel mai lung și cel, 
mai scump din istoria justiției din 
Ulster, întrucît a început Ia 6 de
cembrie 1982, iar cheltuielile pen
tru derularea instrucției judiciare 
s-au ridicat la un milion de lire 
sterline.

CAMPANIE DE ALFABETIZA
RE ÎN MEXIC. în scopul eradică
rii neștiinței de carte, în Mexic a 
fost organizată o campanie națio
nală de alfabetizare ce cuprinde, în 
fiecare an, 800 000 de persoane. A- 
proximativ șase milioane de mexi
cani, în vîrstă de pește 15 ani, in 
majoritate locuitori ai zonelor ru
rale, sint analfabeți — relevă da
tele Institutului național al invăță- 
mint'ului pentru adulți.

Manifestări peste hotare 
consacrate marii sărbători 

naționale a României
Apropierea celei de-a XXXIX-a a- 

niversări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperiaiistă din august 1944 a 
prilejuit noi manifestări peste hota
re consacrate României.

OTTAWA 6 (Agerpres). — La Bi
blioteca municipală din Montreal a 
avut loc vernisajul unei expoziții de 
carte românească, ce cuprinde lucrări 
cu tematică social-politică și econo
mică, de istorie și geografie a Româ
niei, de literatură, precum și albume 
de artă și discuri românești. La loc 
de frunte se află volume din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.★

BONN 6 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor din R. F. Germania 
prilejuite de aniversarea zilei de 23 
August, la Universitatea „Friedrich 
Wilhelm" din Bonn a fost prezentat 
filmul artistic „Ciprian Porumbescu".

în orașul Krefeld s-a deschis ex
poziția de tapiserie a artistei Cela 
Neamțu. In alocuțiunea rostită cu 
această ocazie, primarul orașului, 
J. Steinert, a elogiat nivelul artistic 
și mesajul umanist al exponatelor.

★
PARIS 6 (Agerpres). — La centrul 

cultural al orașului Montpellier 
(Franța) a avut loc o manifestare 
culturală la care au participat oameni 
de artă și cultură, profesori, stu- 
denți, un numeros public. Cu acest 
prilej, Margareta Dolinescu, lector de 
limba română la Universitatea „Paul 
Valery" din Montpellier, a vorbit 
despre însemnătatea istorică a eveni
mentului de la 23 August 1944 pen
tru poporul român.

„O nouă măsură arbitrară 
a rasiștilor sud-africani“ 
Țările nealiniate condamnă 

crearea unui „Consiliu 
de Stat" în Namibia

NAȚIUNILE UNITE 6 (Ager
pres). — în urma unei reuniuni des
fășurate la sediul din New York al 
Națiunilor Unite, reprezentanții țări
lor nealiniate au adoptat un comuni
cat prin care exprimă „grava pre
ocupare și profunda indignare în le
gătură cu decizia regimului minoritar 
rasist din Republica Sud-Africană de 
a crea așa-numitul „consiliu de stat" 
în Namibia, însărcinat cu elaborarea 
unei „constituții" pentru acest terito
riu ocupat in mod ilegal de R.S.A. în 
document se arată că această acțiune 
arbitrară a autorităților sud-africane 
„constituie o nouă expresie a dispre
țului regimului rasist din R.S.A. față 
de rezoluțiile Consiliului de Secu
ritate. care resping orice măsură uni
laterală în ceea ce privește viitorul 
teritoriului namibian".

BOLIVIA

Program in vederea 
depășirii dificultăților 

social-economice
LA PAZ 6 (Agerpres). — într-un 

mesaj adresat națiunii, președintele 
Boliviei, Hernan Siles Zuazo, a che
mat la unitate împotriva manevrelor 
cercurilor reacționare care urmăresc 
să deturneze de pe făgașul lui nor
mal procesul bolivian de transfor
mări democratice — transmite agen
ția cubaneză Prensa Latina.

El a arătat că guvernul său a ela
borat un program concret pentru de
pășirea dificultăților social-economi
ce cu care este confruntată în pre
zent țara, program care necesită, 
pentru traducerea lui în viață, par
ticiparea întregului popor.

Miniștrii bolivieni și-au prezentat 
demisia colectivă pentru a permite 
președintelui țării formarea unui nou 
guvern, alcătuit din reprezentanți ai 
coaliției „Unitatea Democratică și 
Populară" (U.D.P.), la putere, și ai 
Centralei Muncitorești Boliviene 
(C.O.B.), cea mai mare organizație 
sindicală din Bolivia.

DEFICITUL COMERCIAL AL 1 
S.U.A. s-a agravat puternic în cel 
de-al doilea trimestru al anului, 
atingînd 14,8 miliarde dolari, față |
de 8,7 miliarde, cît a înregistrat în 
primul trimestru, a anunțat, la i 
Washington, Ministerul Comerțului. 
Agravarea deficitului american re
flectă, potrivit sursei citate, spo
rirea cu 10 Ia sută a importurilor 
în cel de-al doilea trimestru, care I 
au ajuns să se ridice la 63,9 mi
liarde dolari.

PARLAMENTUL LANDULUI 
HESSA (R.F.G.) a votat autodizol- . 
varea sa, deschizînd în acest fel 
calea unor alegeri anticipate, a 
căror dată a fost fixată pentru 25 
septembrie. Această situație s-a 
creat în urma alegerilor din toam- | 
na anului trecut, cînd nici un partid 
politic nu a reușit să întrunească i 
majoritatea absolută a mandatelor 
pentru a' putea forma singur un 
guvern al landului. .

NAUFRAGIU. Tancul petrolier • 
spaniol Castillo de Bellver, care 
a luat foc în apropiere de por- I
tul sud-african Cape Town, s-a I
scufundat, sîmbătă dimineață, ame- 
nințind cu o enormă maree neagră. < 
Autoritățile au precizat că vasul, 
care transporta cel puțin 200 000 '
tone de țiței, a ars întreaga noapte 
învăluit de flăcări. Din cei 31 de 
membri ai echipajului, patru au •
fost dați dispăruți. i

INUNDAȚIILE DIN BANGLA- '
DESH au blocat căile de acces din
tre capitala țării, Dhaka, și portul 
Chittagong. Cel puțin 200 000 de I 
persoane au de suferit de pe urma 
revărsărilor de apă în districtele 
Chittagong și Noakhali din sud și I 
districtul estic Sylhet. Peste 100 000 
de locuitori ai districtului Chitta- I 
gong sînt sinistrați, iar trei persoa- I 
ne și-au pierdut viața.

Popoarele cer cu hotârîre 
stăvilirea cursei înarmărilor

Niciodată o nouă Hiroshimă !
TOKIO 6 (Agerpres). - In Parcul 

păcii de la Hiroshima a avut loc 
sîmbătă - dată la care se împli
nesc 38 de ani de la bombarda
mentul atomic din 1945 — o mare 
manifestație pentru pace, împotri
va înarmărilor nucleare și a peri
colului de război. Victimele bombar
damentului atomic au fost comemo
rate de peste 50 000 de persoane, 
în rîndurile cărora s-au aflat parti
cipanții la Conferința internațională 
pentru interzicerea armelor nuclea
re, reprezentanți ai organizațiilor 
sociale, sindicale, de femei și tine
ret din toate colțurile Japoniei.

Luînd cuvintul, primul ministru al 
Japoniei, Yasuhiro Nakasone, a dat 
asigurări că guvernul său va res
pecta cele trei principii nenucleare 
- de a nu produce, poseda și in
troduce armele nucleare pe terito
riul nipon - proclamate și susți
nute de-a lungul anilor de guver
nele țării - subliniind că sarcina 
cea mai importantă a lumii de as
tăzi este de a realiza eradicarea 
armelor nucleare și de a promova 
dezarmarea. Primarul orașului Hi-

„NIT amplasării de rachete nucleare în Europa
OSLO 6 (Agerpres). — Din capi

tala Norvegiei a început, sîmbătă, 
„Marșul păcii — 1983", care, se des
fășoară sub lozincile intensificării 
luptei împotriva amplasării de noi 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune în Europa occi
dentală, a escaladării cursei înar
mărilor nucleare. Inițiat de organi
zații progresiste și de femei din 
țările scandinave și de luptă pentru 
pace din S.U.A., „Marșul păcii —

Specialiștii avertizează
OTTAWA 6 (Agerpres). — Dacă 

Canada va fi ținta unui atac nu
clear, aproape jumătate din cei 24 
de milioane de locuitori ai săi ar 
pieri imediat și doar o treime ar 
mai fi în viață la un an după ca
tastrofă. Potrivit unui studiu, rea
lizat de doctorul Don Bates de la 
Universitatea McGill din Montreal,

Demonstrație a studenților ciprioți
NICOSIA 6 (Agerpres). — Sub 

devizele „Marea Mediterană — zonă 
a păcii !“, „Nu noilor rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune în Europa !“, la Nicosia s-a 
desfășurat o mare demonstrație a 
studenților în sprijinul păcii, împo
triva pericolului unui nou război, a 
armelor nucleare. La manifestație, 

^inițiată de organizațiile de stu-

R. P. CONGO

Inaugurarea unui obiectiv industrial 
construit în cooperare cu România
BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — 

La Betou, în Republica Populară 
Congo, a fost inaugurată o fabrică 
de cherestea, rod al cooperării româ- 
no-congoleze. îri cuvintările rostite 
cu acest prilej, ministrul apelor și 
pădurilor, Henri Djombo, și directo
rul fabricii au subliniat contribuția 
deosebită a României socialiste la 
realizarea acestui obiectiv important 
al economiei congoleze, atît prin ma-
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Diverse și răzlețe

N. COREU

Ro Bin-Hood ? Oare așa s-ar transcrie, potrivit scrierii coreene, nu
mele legendarului erou ? Căci se pare că Cho Se-Hyong din Coreea de 
Sud s-a inspirat direct din basmul britanic : înlocuind tradiționalul arc 
prin șperaclu și șurubelniță, Cho s-a dovedit un spărgător prodigios, 
jefuind bani și bijuterii-averi de milioane de dolari. Avînd o particula
ritate : își alegea victimele numai din elita guvernamentală sud-co- 
reeană, iar cea mai mare parte a prăzii o împărțea săracilor.

Foarte interesant este însă un amănunt : victimele au refuzat să 
dezvăluie poliției cifra exactă a pagubelor. De ce ? Pentru că prada 
neohaiducului era atît de mare, îneît, dezvăluindu-se averile exorbitante 
ale personalităților oficiale, s-ar fi creat riscul unor scandaluri po
litice.

Spre amărăciunea populației nevoiașe, care a și manifestat pe 
străzi în favoarea lui, Cho Se-Hyong a fost prins și întemnițat. O con
fuzie persistă — de care parte a gratiilor se află răufăcătorii ?

Limitele vivisecțiunii. Profesorului universitar Pierre Martin, șeful 
serviciilor neuropsihiatrice ale spitalelor din Nissa, i s-a intentat un proces. 
„Societatea pentru protecția animalelor" și „Liga contra vivi
secțiunii" au introdus o acțiune judiciară, profesorul fiind chemat în 
fața Tribunalului corecțional sub acuzația unor experimentări științifice 
pe 10 clini vii.

...Alte experiențe din Africa de Sud sau din diferite țări ale Americii 
Latine, privind timpii de zvircolire în ștreanguri, rezistența la șocuri elec
trice sau condițiile de trai după despicarea capului de trunchi cu 
macheta - acestea nu sînt subiect de acțiune în justiție.

Poate fiindcă nu au fost practicate pe cîini.
Enigme arheologice. Preocupările multor arheologi s-au concentrat 

asupra unei enigme a istoriei — respectiv misterioasa dispariție a 
uneia din cele mai mari armate ale antichității. Acum peste două 
milenii, scria Herodot, împăratul Kambis a pornit într-o expediție de 
cuceriri în fruntea unei armate de 50 000 de oameni. Expediția urma 
să străbată circa 1 000 de kilometri prin deșertările nord-africane, dar... 
a dispărut absolut fără. urme. Se presupune că ar fi fost surprinsă de 
o uriașă furtună de nisip, îneît cine știe sub ce mare de dune se află 
armata dispărută.

Bine ar fi ca și arheologii generațiilor viitoare să fie confruntați 
cu asemenea enigme — dispariția fără urmă a armatelor din zilele 
noastre. Problema este - de unde însă atîta nisip ? I

Cercul speranței. Biologia a considerat pînă de curînd că la tem
peratura de fierbere a apei viața nu mai este posibilă. Chiar forme 
inferioare de viață, microorganisme monocelulare, ca bacteriile, sint 
distruse la 70 de grade, foarte puține ajung pînă la 85 de grade, o 
singură specie rezistînd la 105 grade.

Or, nu demult, oamenii de știință John Baross și Judy Dening au 
descoperit pe fundul Pacificului, lingă izvoare submarine de gaz sul
furos fierbinte, bacterii care trăiau la 250 grade - adică cu 15 la sută 
mai mult decît temperatura la care arde hirtia. (De fapt, pot să reziste 
pînă la 300 de grade, dar la această temperatură nu se mai înmulțesc).

Oamenii de știință consideră că respectivele bacterii ar putea fi 
similare primelor forme de viață de pe planeta noastră.

Rezultă că chiar dacă globul terestru ar fi nițeluș pus la rumenit 
în cuptorul atomic, tot ar exista ceva speranțe, prin supraviețuirea noi
lor confrați termorezistenți ai omului - bacteriile oceanice. Și ar începe 
din nou, pentru milioane de ani, cercul dezvoltării viețuitoarelor.

Cercul, nu circul.

roshima, Takeshi Araki, el însuși su
praviețuitor al tragediei de acum 
38 de ani, a depus la Cenotaful 
ridicat în memoria victimelor o lis
tă cu numele celor 5179 de per
soane care au încetat din viață in 
ultimele 12 luni, ca urmare a bom
bardamentului atomic, aducînd ast
fel totalul victimelor la 108 956 per
soane. Takeshi Araki a dat apoi 
citire „Declarației Păcii" — un apel 
la acțiune pentru realizarea dezar
mării, pentru salvgardarea păcii și 
civilizației, pentru ca angajamentul 
solemn înscris pe Cenotaful din 
Parcul păcii - „Odihniți-vă în pace. 
Noi nu vom repeta greșeala" să fie 
respectat. „Trebuie să ne reafirmăm 
demnitatea noastră umană — se 
spune în document - străduindu-ne 
să întărim încrederea și prietenia. 
Pentru a pune capăt cursei neli
mitate a înarmărilor nucleare, cerem 
cu putere tuturor puterilor nucleare 
să încheie tratate care să interzică 
experimentarea tuturor armelor nu
cleare, să înceteze producția și am
plasarea armelor existente".

1983" se desfășoară pe traseul Oslo 
— New York — Washington, ur- 
mînd să se încheie la 26 august.

Participanții la marș și-au expri
mat hotărirea de a contribui la in
tensificarea mișcării' forțelor iubi
toare de pace din Europa și S.U.A. 
șt de a mobiliza opinia publică in
ternațională la acțiuni hotărite 
potriva cursei înarmărilor, și 
primul rînd a celor nucleare.

im-
în

in-„războiul nuclear nu înseamnă 
vadare și ocupare, ci distrugerea 
totală". Dr. Bates, membru al Aso
ciației internaționale a medicilor 
pentru prevenirea războiului nu
clear. estimează că într-o aseme
nea ipoteză „Canada ar fi consi- 
siderată ca parte integrantă a Sta
telor Unite".

denți și de tineret din Cipru, au 
luat parte și reprezentanți ai orga
nizațiilor internaționale de stu- 
denți și tineret, prezenți la acțiu
nile care au loc în cadrul Săptămi- 
nii de solidaritate cu Ciprul. Parti
cipanții la demonstrație au adoptat 
o rezoluție în care-și exprimă hotă- 
rîrea de a lupta pentru preîntinipi-x 
narea unei catastrofe nucleare.

moderne livrate, cîtșinile și utilajele 
și prin înalta competență a specia
liștilor români care au acordat; asis
tenta tehnică.

La ceremonie au participat Jean- 
Pierre Thystere Tchicaya, membru sol 
Biroului Politic al Comitetului! Certu 
trai al Partidului Congolez al ;Mr d< 
cii, șeful Departamentului educație 
și ideologie, autorități locale de 
partid și de stat. -1
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