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LA SECERIȘ
ZIUA, ORA, MINUTUL - FOLOSITE DIN PLIN 
.pentru a realiza și depăși vitezele de lucru stabilite, 

pentru a încheia fără intirziere recoltarea griului
în aceste zile, zeci de mii- de mecanizatori, 

cooperatori și alți oameni ai muncii din agricul
tură, folosind mii de combine, tractoare, cami
oane și alte mijloace de transport — o uriașă 
armată motorizată — dau bătălia pentru a strînge 
in timp scurt și fără pierderi recolta de griu. E o 
bătălie grea, care cere muncă intensă, din zori 
și pină în noapte, bună organizare, iar de multe 
ori trebuie înfruntate condițiile naturale ; in 

;“riuâte zone plouă, ceea ce îngreunează execu
tarea lucrărilor. Reușita campaniei de recoltare 
depinde de capacitatea formațiilor de muncă de 
a folosi fiecare oră și minut in care se poate 
lucra. Zilele trecute, corespondenții noștri relatau 
că în Bărăgan, în diminețile cînd lanurile erau 
umede, oamenii stăteau la marginea lor aștep- 
tind „cu arma la picior” — fărimau în palme 
spicele ds griu și încercau boabele cu dinții — 
pentru a stabili momentul optim începerii lu
crărilor. în clipa cînd spicele erau uscate, tre
ceau cu toate forțele la recoltat. Așa trebuie lu
crat, urmărind permanent, de la marginea la
nului, gradul de umiditate pentru a putea prinde 
clipa în care se poate intra în lan.

Combinerii, mecanizatorii, în general, sînt 
oameni minunați, care știu să ducă greul acestei 
bătălii — recoltarea. Ei trebuie sprijiniți de 
conducerile stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii și ale unităților agricole pentru buna 
desfășurare a lucrărilor : asigurarea pieselor de 
schimb și a carburanților, buna funcționare a 
mijloacelor de transport, astfel încît să nu se 
piardă timp la descărcarea combinelor, într-un 
cuvint — să li se asigure tot ce este necesar pen
tru ca munca lor să se desfășoare neîntrerupt. 
Numai așa pot fi folosite fiecare oră, fiecare mi
nut. fără să se aștepte condiții optime pentru a 
se lucra de la răsăritul pînă la apusul soarelui.

în ultimele zile, în multe unități agricole și 
chiar în județe întregi vitezele zilnice la recol
tarea griului au crescut. Dar, așa cum rezultă 
ți din tabelul publicat in pagina a doua a zia
rului, in unele județe au existat oscilații de la 
o zi Ia alta. în același județ sint unități 
agricole care au încheiat sau sint pe terminate

cu recoltarea cerealelor, în timp ce în altele 
lucrările sînt foarte întîrziate. Aceasta de
monstrează că nu numai timpul instabil din 
săptămîna care se încheie a diminuat viteza 
zilnică de lucru, ci și defecțiunile în organizarea 
muncii și în funcționarea utilajelor. în multe 
zone ale țării plouă și acum. D;tr întotdeauna 
agricultura s-a practicat în condițiile oferite de

natură. Trebuie făcut totul ca griul de pe cele 
1 500 000 hectare care au mai rămas de recoltat 
șă. fie'string in timp scurt. Măsurile organizato
rice pe care le iau conducerile unităților agricole 
și organele de specialitate trebuie să vizeze 
depășirea vitezelor de lucru stabilite — condiție 
hotărîtoare pentru scurtarea perioadei seceri
șului.
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI IN SEARA ZILEI DE 9 IULIE. Cifrele înscrise pe hartă re
prezintă, in procente, suprafețele recoltate in întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) 

și în cooperativele agricole (cifra de jos)
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însemnate economii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe secretarul federal pentru apărarea 

națională al R. S. F. Iugoslavia
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandan
tul suprem al forțelor noastre armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit. vineri, in stațiunea Neptun, pe 
Nicola Liubicici, secretar federal 
pentru apărarea națională al R.S.F. 
Iugoslavia.

A participat general-maior Con
stantin Olteanu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării națio
nale, precum și loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini.

A fost prezent, de asemenea, Tri- 
fun Nikolici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut de 
prietenie, multă sănătate și fericire 
din partea tovarășului Serghei Krai- 
gher, președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
și Lazar Moisov, președintele Prezi

diului C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a rugat să se transmită din 
partea sa tovarășilor Serghei Kraigher 
și Lazar Moisov salutul său priete- 
/nesc și cele mai bune urări.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele rapor
turi de prietenie și strînsă colaborare 
statornicite între România și iugo
slavia, rolul important pe care îl au 
în lărgirea continuă a acestor rapor
turi înțelegerile convenite cu prilejul 
dialogului la nivel înalt româno-iugo- 
slav, în același timp, a fost expri
mată hotărîrea comună de a extinde 
și aprofunda colaborarea bilaterală 
in folosul celor două popoare vecine 
și prietene, al cauzei socialismului, 
păcii, independenței și cooperării in
ternaționale. A fost reliefată impor
tanța stringerii legăturilor dintre ar
matele celor două țări, Ca parte com
ponentă a dezvoltării generale a tra
diționalelor relații româno-iugoslave.

în cursul întrevederii au fost abor
date. de asemenea, aspecte ale actua
lității politice mondiale, subliniln- 
du-se necesitatea intensificării luptei 
popoarelor pentru diminuarea tensiu
nii din viața internațională, pentru re
luarea și continuarea politicii de des
tindere, colaborare și respect al inde
pendenței naționale, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a stărilor de încordare și conflict 
existente in diferite regiuni ale glo
bului, a tuturor problemelor ce con
fruntă omenirea. A fost relevată ne
cesitatea înfăptuirii unui sistem trai
nic de securitate în Europa șl în 
lume, promovării unor relații de 
strinsă colaborare și bună vecinătate 
între țările din Balcani, realizării pe 
plan european și mondial a unor 
măsuri efective de dezangajare mili
tară și dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, fără de care nu 
pot fi concepute destinderea și pacpa.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

adresat revistei „Contemporanul11, cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la apariție

Noua etapă în care a intrat tehni
ca electronică de calcul in țara noas
tră este caracterizată prin creșterea 
semnificativă a ponderii aplicațiilor 
ei directe in industrie, în special 
prin utilizarea de minicalculatoare și 
microcalculatoare electronice sub 
formă de sisteme complexe cu echi
pamente și programe de calculator, 
orientate spre cerințele aplicației 
industriale respective.

Două exemple recente din activi
tatea Institutului pentru tehnica de 
calcul, care are ca profil elaborarea 
de produse de tehnică de calcul : 
sistemul cu microprocesor pentru 
cintărirea in mers a vagoanelor de 
cale ferată instalat la Termocentrala 
Doicești, rod al colaborării cu două 
institute de specialitate (ICEMENERG 
și ISAF), și microcalculatorul spe
cializat încorporat în mașinile de tri
cotat rectilinii, produs și el al unei 
colaborări cu un institut de speciali
tate (Institutul de cercetări textile), 
demonstrează că „sistemele la cheie", 
id.A livrate beneficiarilor complete, 
cu tonte programele de calculator și 
documentația de implementare și uti
lizare necesare, reprezintă o cerință 
actuală a industriei la noi, ca dealt
fel oriunde in lume. Cred, de aceea, 
că este necesar ca după o inventarie
re a aplicațiilor prioritare ale mini- 
calculatoarelor (numărul total de
pășind mii șl chiar zeci de mii) să 
se definească un program de elabo
rare și apoi de fabricare de astfel de 
sisteme, bazat pe o puternică tipiza
re a soluțiilor, pe un cadru construc
tiv unic, pe utilizarea de elemente 
și componente standardizate. Ce
rințele sînt deja foarte mari și de
pășesc cu mult posibilitățile actuale 
ale celor trei institute de profil. 
Apare necesară și crearea pe lingă 
■ceste institute a unor unități de 
microproducție care să asigure seriile 
mici de „sisteme la cheie", relativ 
frecvent solicitate de industrie.

Industria de tehnică electronică de 
calcul, aflată în fața unor cereri de 
produse care vor crește mult timp 
accelerat, se va dezvolta in conti
nuare în ritm ridicat, mai ales sub 
aspectul producției fizice echivalente. 
Se resimte necesitatea unui impuls 
dat acestei industrii, impuls bazat pe 
reconsiderarea impactului real al a- 
cestei ramuri industriale devenită 
esență a revoluției științifice și teh
nice. Chiar dacă ponderea pe care o 
deține este neglijabilă în expresia ei 
valorică (în urmă cu cîțiva ani în
treaga industrie electronică a S.U.A. 
nu reprezenta mai mult de 4 Ia sută 
din produsul național brut), aceasta

nu trebuie să conducă la diminuarea 
rolului de avangardă ce se impune 
sâ-1 aibă și a sprijinului ce trebuie să 
1 se acorde. Ritmuri înalte înseam
nă in primul rind o producție fizică 
în creștere de calculatoare, echipa
mente periferice șl terminale, de

Opinii de dr. ing.
Vasile BALTAC, 

directorul Institutului pentru tehnică 
de calcul

programe, necesare utilizatorilor din 
economie sau destinate exportului.

Tehnica electronică de calcul șl 
mai ales informatica sînt confruntate 
în lumea întreagă cu lipsa unor cri
terii de apreciere sau măsurare a 
eficienței lor, situație intilnită și în 
alte domenii (telecomunicații, de e- 
xemplu), unde efectele economice in
directe, ce nu pot fi măsurate pre
cis, depășesc considerabil pe cele di
recte. Lipsa acestor criterii _ poate 
conduce la aprecieri subiective exa
gerate in oricare dintre direcții, prin 
extrapolarea unor succese sau gre-

șeii nesemnificative. O apreciere o- 
biectivă trebuie să plece de la eva
luarea precisă a rolului tehnicii elec
tronice de calcul in accelerarea revo
luției științifice și tehnice, a modu
lui cum răspunde unor cerințe con
crete ale economiei naționale, și în 
primul rind ale industriei, obiectivul 
principal al informaticii în etapa ac
tuală. Pe această bază se poate face 
o estimare corectă a direcțiilor de 
dezvoltare, a resurselor materiale și 
umane necesare, a acțiunilor ce tre
buie întreprinse pentru echilibra
rea balanței valutare în acest do
meniu de vîrf dominat de un număr 
redus de firme din țări foarte dez
voltate. Un fenomen pozitiv este, in 
acest sens, și faptul că pentru siste
mele cu minicalculatoare orientate 
spre aplicații industriale eficiența 
economică se poate măsura cu mult 
mai mare- obiectivitate, ceea ce va da 
un impuls utilizării lor. ■

Pe de altă parte, se simte nevoia 
unei corelări mai bune între dezvol
tarea diverselor subramuri ale teh
nicii electronice de calcul. în viitor 

• se prevede o mai mare dezvoltare a

prin reducerea
cheltuielilor materiale
Față de cota planificată pen

tru perioada ce a trecut din a- 
cest an, cheltuielile materiale 
din industria județului Botoșani 
au înregistrat o reducere de 17,7 
lei la fiecare o mie lei produc- 
ție-marfă. Pe această bază, la 
nivelul industriei județului s-a 
obținut o economie valorică de 
peste 63 milioane lei, concreti
zată, intre altele. în reducerea 
consumurilor normate cu 250 
tone metal, 500 MWh energie e- 
lecirică, 
cantități 
bumbac, 
nai și 
Ailenei).

precum și 
de fire și 
combustibil 

cherestea.

însemnate 
fibre tip 
conveni io- 

(Siîvestri

(Continuare in pag. a Il-a)

Tinerii semnează pentru viitor

Aniversarea centenarului revistei „Contemporanul" 
îmi oferă plăcutul prilej de a adresa consiliului de 
conducere și întregului colectiv redacțional, precum și 
tuturor colaboratorilor revistei un salut cordial și cele 
mai calde felicitări și urări. Doresc, de asemenea, să 
felicit colectivul revistei pentru înalta distincție cei-a 
fost conferită — Ordinul „23 August" clasa I.

Apariția; acum 100 de ani, a revistei „Contempora
nul" a marcat un moment de seamă in istoria culturii 
românești, a presei progresiste, militante din țara 
noastră. De la primul număr, revista „Contemporanul" 
și-a pus paginile în slujba idealurilor înaintate ale 
maselor muncitoare, ale propășirii naționale și so
ciale a poporului nostru. în condițiile vechii orin- 
duirl, „Contemporanul" a militat activ, de pe pozițiile 
înaintate ale cunoașterii științifice a vremii, pentru 
promovarea gîndirii și creației progresiste, a adus o 
contribuție larg recunoscută la popularizarea și răspîn- 
direa ideilor socialismului științific în România. Revis
ta și-a făcut un titlu de onoare publicînd în paginile 
sale Lucrări fundamentale ale materialismului dialectic 
și istoric, ale filozofiei marxiste, revoluționare.

Preluind și dezvoltind aceste bogate tradiții in con
dițiile noi ale victoriei revoluției și construcției socia
liste în patria noastră, noua serie a revistei „Contem
poranul", apărută în anul 1946, a participat activ la 
măreața operă înfăptuită de partid, de transformare 
revoluționară a societății, a vieții social-economice, de 
făurire a culturii noi, socialiste, de educare și for
mare a omului nou. înaintat — constructor demn șl 
conștient al propriului destin. Alături de celelalte pu
blicații, revista a contribuit la mobilizarea oamenilor 
de cultură, știință și artă, a maselor largi de oameni 
ai muncii în ampla activitate de edificare a noii socie
tăți. la înfăptuirea politicii interne și externe a Româ
niei socialiste.

Aniversarea revistei are loc într-o perioadă de pu
ternic avînt creator, cînd întregul nostru popor este 
angajat cu întreaga energie și capacitate într-o intensă 
activitate pentru transpunerea în viață a obiectivelor 
și sarcinilor noului plan cincinal, a hotărlrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, care prevăd ridicarea 
societății românești pe o nouă treaptă de dezvoltare, 
realizarea unei calități noi, superioare în toate dome
niile de activitate. Noua etapă de dezvoltare a socie
tății noastre impune — ca o cerință obiectivă de prim 
ordin — dezvoltarea puternică a științei și culturii, 
ridicarea nivelului general de cunoaștere și pregătire 
al tuturor oamenilor muncii. în acest cadru, este de 
înțeles că sporesc foarte mult rolul și însemnătatea 
activității politico-educative, de formare și dezvoltare 
a conștiinței socialiste, de lărgire a orizontului tehnico- 
științific și cultural al poporului. în această lumină, 
„Contemporanului" — ca organ al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste — ii revin sarcini și răspunderi 
din cele mai importante.

Prin întreaga sa activitate, revista trebuie să devină 
o tribună activă de răspîndire a politicii și ideolo
giei revoluționare a partidului nostru în toate dome
niile de activitate, o publicație profund ancorată în 
viața spcial-culturală a țării, în activitatea de edu
cație comunistă a oamenilor muncii. Revista trebuie să 
pună permanent pe primul plan al preocupărilor sale 
promovarea activă a concepției materialist-dialectice 
și istorice a partidului nostru despre natură și socie
tate. a teoriei socialismului științific, să asigure dez
baterea sistematică a problemelor noi. teoretice și 
practice, ale operei revoluționare, de construcție socia
listă pe care o- Înfăptuim în România.

în același timp, revista trebuie să promoveze susți
nut spiritul patriotic, dragostea profundă față de tară 
și popor, față de patria noastră socialistă — cu isto
ria sa glorioasă, cu prezentul său plin de patos crea
tor. cu viitorul său luminos. Prezentînd amplu și con
vingător mărețele victorii obținute de poporul nostru 
pe drumul construcției socialiste. „Contemporanul" 
trebuie să însuflețească și să contribuie la desfășurarea 

, și mai largă a energiilor și capacităților de creație ale 
poporului pentru a face mereu mai frumoasă, mai bo
gată și mai înfloritoare patria pe oare ne-au lăsat-o 
moștenire strămoșii, pentru a înălța tot mai mîndru 
și mai luminos, aici. în România, mărețul edificiu al 
socialismului și comunismului.

O îndatorire de cea mai mare importanță a „Con
temporanului" este de a-și spori și mai mult contri
buția la întreaga activitate cultural-educativă de masă 
desfășurată de partidul nostru. în lumina materialis
mului dialectic și istoric, revista' trebuie să propage 

\ sistematic cele mai noi cuceriri ale științei și gîndirii

umane, ale revoluției tehnico-știlnțifice moderne, să 
contribuie într-o măsură mai însemnată la educarea 
științifică a maselor, să le ajute să înțeleagă aprofun
dat și să folosească conștient legitățile obiective ale 
dezvoltării istorico-sociale. In același timp, revista tre
buie să acționeze cu fermitate împotriva concepțiilor 
neștiințifice, idealiste cu privire la interpretarea și ex
plicarea fenomenelor din natură și societate, să com
bată. cu argumentele științei, curentele de idei mis
tice. retrograde, tot ceea ce împiedică progresul cu
noașterii umane, ințelegerea justă a fenomenelor din 
natură și societate.

Este o îndatorire de onoare a „Contemporanului" de a 
milita neabătut pentru afirmarea puternică a noului, 
a tot ceea ce este progresist, înaintat in practica și 
gîndirea socială, pentru înlăturarea a tot ceea ce este 
vechi, depășit și nu mai corespunde noilor condiții 
în care se dezvoltă societatea noastră. De asemenea, 
acționînd cu hotărîr.e pentru dezvoltarea și împlinirea 
multilaterală a personalității umane, pentru promo
varea normelor moralei și eticii noi ale societății noas
tre, revista trebuie să ia atitudine hotărîtă împotriva 
mentalităților și concepțiilor înapoiate, a influențelor 
vechii orînduiri din conștiința oamenilor, să acționeze 
susținut pentru cultivarea atitudinii noi, avansate față 
de muncă și față de societate, pehtru dezvoltarea răs
punderilor civice și sociale ale.fiecărui om al muncii.

Puternica mișcare cultural-educativă pe care a sti
mulat-o și dezvoltat-o Festivalul național „Cihtarea 
României" — ca festival al muncii și creației socia
liste — problemele noi ale muncii culturale de masă 
trebuie să-și găsească o tot mai largă oglindire în pa
ginile „Contemporanului". în general, revista trebuie 
să acorde o atenție sporită și să se preocupe susținut 
de îmbunătățirea conținutului și de ridicarea nivelului 
activității cultural-educative de masă, de creșterea ge
nerală a eficienței acesteia, înlesnind și contribuind 
efectiv la realizarea unui larg schimb de experiență 
între toate instituțiile și organele care au atribuții in 
acest domeniu.

Totodată, revistă trebuie să militeze ferm pentru 
promovarea spiritului militant în artă și cultură, a 
concepției filozofice și estetice marxiste în creația ar
tistică, pentru evidențierea rolului educativ al artei 
în societatea noastră. în spiritul bunelor sale tradiții, 
„Contemporanul" trebuie sâ se afirme ca un puternic 
nucleu al literaturii, artei și culturii militante, revo
luționare, profund angajate în realitățile țării, în 
munca și lupta poporului pentru edificarea noii orîn
duiri. Cu principialitate și exigență comunistă, revista 
trebuie să se angajeze în modul cel mal ferm în spri
jinirea 'și popularizarea creațiilor cu adevărat valoroa
se care, prin conținutul lor de idei, prin mesajul pe 
care-1 propagă, slujesc cu adevărat opera de transfor
mare socialistă a societății, de educare patriotică, so
cialistă, de formare a omului nou. Va trebui să fie 
permanent subliniată înalta răspundere a artistului 
față de societate, față ăer cauza înfloririi culturii și 
artei noastre socialiste, a îmbogățirii și înnobilării vieții 
spirituale a poporului.

Prezentarea complexă a marilor transformări revo
luționare, națiQnale și sociale, care au loc în lumea 
contemporană, a contribuției și rolului activ pe care 
țara noastră îl are in soluționarea constructivă a ma
rilor probleme ale omenirii contemporane, eforturile 
României socialiste consacrate păcii și destinderii, 
făuririi unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră — trebuie să constituie, de asemenea, pre
ocupări permanente ale revistei, chemată să afirme 
și să facă larg cunoscut peste hotare mesajul umanist 
de pace, prietenie și colaborare al poporului român, 
marile valori culturale și științifice făurite de geniul 
său creator. O atenție sporită se impune acordată 
combaterii concepțiilor antiumaniste, rasiste și neo
fasciste din gîndirea contemporană, a tot ceea ce În
josește și degradează ființa umană.

încredințat că bilanțul pe care 11 faceți eu prilejul 
acestei aniversări va constitui un imbold pentru între
gul colectiv redacțional de a acționa cu și mai multă 
hotărîre pentru ridicarea pe un plan superior a în
tregii sale activități, vă urez, încă o dată, mult succeș 
în îndeplinirea importantelor sarcini ce vă stau în față, 
a marilor obiective stabilite de Congresul al XII-lea, 
de Programul partidului în domeniul muncii ideologice 
și politico-educative, al dezvoltării culturii noastre so
cialiste.

Vă doresc tuturor realizări șl satisfacții tot mal mari 
tn activitatea viitoare, multă sănătate și fericire.

Un comandament profe

sional, moral, patriotic pen

tru progresul mai rapid al

economiei în acest cincinal

„UZINA NOULUI" sâ 
funcționeze din plin IN 
TOATE UZINELE ȚĂRII I
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însemnări de pe Șantierul național 
al tineretului Canalul Dunăre 

Marea Neagră

Nu, nici un șantier nu 
poate fi o oază de liniște. 
Aici insă, între Dunăre și 
Marea Neagră,, pe șantierul 
canalului, febra muncii în
registrează intensități ieșite 
din comun. Tot acest spațiu 
este dominat de atmosfera 
unor înfruntări hotărîtoare 
cu natura.

De la kilometrul 45 și 
pînă la kilometrul 55 este 
marcat tronsonul tineretu
lui. Construcția acestei por
țiuni de canal a fost în
credințată Uniunii Tinere
tului Comunist. Au venit 
aici, pe acest mare șantier 
național, tineri din toată 
țara. Acum sint peste 4 000. 
Trec cu toții un exigent 
examen al competenței, al 
curajului, al voinței de a 
învinge. Se confruntă cu 
greutăți inerente vieții de 
șantier și se confruntă cu 
ei înșiși. Devin mai maturi, 
mai puternici, mai generoși.

Priveam, de pe un dig, 
panorama șantierului. Se 
insera. De > la înălțimea 
aceea oamenii nu se ve
deau. Se vedeau numai ma
șinile și utilajele. Am avut 
impresia că niște roboți 
uriași scormonesc pămîntui.

— Imaginea brigadierului

care lovește cu tîmăcopul 
în stincă nu-i, acum, decit 
o amintire.

Comandantului șantieru
lui național al tineretului 
„Canalul Dunăre — Marea 
Neagră", Nicolae Ivanov, ii 
place să-și argumenteze 
ideile cu cifre.

— Participăm la o lucra
re uriașă. Avem de rezolvat 
numeroase probleme tehni
ce. Și de realizat un mare 
volum de lucrări. Trebuie 
să excavăm 70 de milioane 
mc de pămînt. Și să tur
năm 480 000 mc de beton în 
zidurile de sprijin. Dispu
nem de mașini dintre cele 
mai moderne. Au fost con
centrate. în această zonă, 
peste 320 de utilaje tera- 
siere : excavatoare, buldo
zere, autogredere, automa
carale ; peste o sută 
mașini utilitare ; peste 
de autobasculante de 
de 50 și 100 de tone, 
este o mindrie pentru 
că toate sînt de fabricație 
românească. Dealtfel, ca
nalul acesta se realizează 
cu un uriaș efort al indus
triei românești.
> Dar cine sînt tinerii care 
lucrează cu aceste mașini 
ultramoderne ? Ce gîndesc

‘de 
800
16, 
Și 

noi

Brigada de tineri elevi ai Liceului industrial de chimie 
și grupului școlar „Strungul" din județul Arad — condusă 
de maistrul Gyeneș Andrei — care a executat lucrări de 

taluzare la km 48 Straja
Foto : E. Dichiseanu

Cînd s-a împlinit anul am 
simțit că ar fi 
să las mașina 
înapoiez acasă, 
trecut încă doi 
știu bine că voi 
Va fi nevoie de 
apoi voi pleca 
șantier.

Tot orgoliul tineresc 
adus pe șantier și pe Andrei 
Drăgan.

ei? Ce cred despre rolul, 
despre menirea lor de con
structori? Am discutat în
delung cu tinărul de 25 de 
ani Vasile Drăgan. Este ori
ginar din Vrancea, din co
muna Ruginești. A venit 
pentru un an.

— A fost un gest pornit 
din orgoliu tineresc — pre
cizează. Aici însă mi s-a dat 
în primire un buldozer tip 
A 3602 L, utilaj de mare 
productivitate construit la 
Brașov. Mi se încredințase, 
așadar, o mare răspundere.

o abdicare 
și să mă 

Și au mai 
arii. Acum 
rămîne 
mine.
pe un

cit 
Iar 
alt
î-a

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a V-a)

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „23 August" clasa I revistei „Contemporanul"
Pentru contribuția adusă la promovarea concepției materialist-dialectice șl a principiilor socialismului științific, la 

afirmarea valorilor culturii și științei românești și la înfăptuirea politicii culturale a partidului și statului nostru, 
' Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la apariția primului număr al revistei „Cohtemporanur,

Președintele Republicii Socialiste România - -
DECRETEAZĂ:
Articol unic. - Se conferă Ordinul „23 August’ clasa I revistei „Contemporanul".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La Cheile Dîmboviței
Muncă intensă la noul obiectiv hidroenergetic

Sus, In Cheile Dîmbo
viței,’ la punctul Pecinea- 
gu (situat la 30 km după 
izvoarele riului), construc
tori destoinici durează in
tre pereți de munte o 
centrală electrică progra
mată să aibă o putere in
stalată de 69 MW. Este 
prima unitate dintr-un 
ansamblu de amenajări 
hidroenergetice ce se rea
lizează pe cursul acestui 
rîu.

Barajul centralei de la 
Pecineagu, de forma unor 
piramide întoarse cu vir- 
furile in jos, va avea 
înălțimea de 105 m, o su

prafață de 30 000 mp, iar 
in corpul său vor fi în
magazinate 2,4 .milioane 
mc de anrocamente. La
cul de acumulare va 
stringe peste 70 milioane 
mc de apă. Nu de mult, a 
Început betonarea măștii 
barajului — lucrare de o 
mare complexitate, ce se 
întinde pe 5,5 km, \ în
credințată miinilor sigure 
ale experimentațllor be- 
toniști și fierar-betoniști, 
dulgheri și mecanici de la 
stația de betoane din lo
tul condus de ing. Iulian 
Dumitrescu. (Gh. Cîrstea).
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La seceris
ZIUA, ORA, MINUTUL 
FOLOSITE DIN PLIN!

TIMIȘ

Randamentul combinelor in 
poate spori mult

lanuri
>

CDiEniw de mei model

în șase zile de la declanșarea sece
rișului, mecanizatorii din județul Ti
miș, unul din cele mai mari grinare 
ale țării, au recoltat griul de pe 73 000 
hectare — 59 la sută din suprafață 
ocupată cu această cultură. Cu cele
2 290 de combine a fost realizată o 
viteză medie zilnică de 11 000 hectare. 
Referitor la desfășurarea lucrărilor, 
ing. Nicolae Doggendorf, directorul, 
trustului județean S.M.A., ne spunea: 
„O combină recoltează, în medie, pe 
zi șase hectare. Asta nu ne mulțu
mește, chiar daeă în această perioadă 
au fost și unele zile cu ploi. Și iată 
,de ce. în unele consilii agroindus
triale — Lovrin, Deta, Sacoșu Tur
cesc, Cărpiniș, Biled și altele — s-au 
recoltat între 65—85 la sută din su
prafețe, dar în altele, ca Săcălaz, Or- 
țișoara, unde n-a existat o preocu
pare constantă pentru buna funcțio
nare a combinelor, realizările repre
zintă doar 30 la sută. Vom sprijini 
unitățile agricole din consiliile agro- . 
industriale unde secerișul a întîrziat, 
astfel incit în patru zile bune de lu
cru să putem încheia această lucrare".

Dealtfel, biroul comitetului jude
țean de partid a stabilit o serie de 
măsuri menite să ducă la intensifi
carea secerișului. Din unitățile avan
sate sînt redistribuite combinele în 
cele in care lucrările au întîrziat. 
Astfel, de la S.M.A. Gottlob, care joi 
seara mai avea de secerat doar 710 
hectare cu griu de sămînță, au fost 
dirijate 80 de combine în consiliile 
agroindustriale Orțișoara, Dudești, 
Cenei, Săcălaz și altele. De aseme
nea, se urmărește folosirea din plin 
a fiecărei ore bune de lucru.

Cum au reușit mecanizatorii 
S.M.A. Gottlob să recolteze în 
scurt mari suprafețe de grîu ? 
ce spune notița tehnică a 
binei „ ' ' ~ .’
3 500—4 500 kg la hectar, o combină 
trebuie■ să recolteze 26 tone de griu 
pe zț. Prelungind ziua de muncă, 
desființînd staționările, mecanizatorii 
din această unitate au recoltat fie
care, in medie, cîte 32 tone pe zi. Re
cordul îl deține formația de mecani
zatori din care fac parte Nicolae 
Soica, Francisc Heiberg, Ion Tătaru 
și Ion Kamfi, care în ziua de 7 iulie 
au recoltat 220 tone de grîu — 55 tone 
fiecare ! „Secretul" ni l-a „dezvăluit" 
tovarășul Andrei Dzamba, directorul 
unității : „Combinele merg după cum 
le repari, cum le întreții și cum lu
crezi cu ele". Pentru a interveni ope
rativ la solicitări, a fost organizată, 
pe lingă toate formațiile de combine, 
o adevărată rețea de depanare. A 
contribuit la dotarea acesteia și in-, 
dustria timișeană cu 33 aparate de 
sudură și muncitorii respectivi. .Ceea 
cernu se poate repara" la' atelierul 
mobil se face lâ secție, iar dacă de-' 
pășește posibilitățile acesteia sub- 
ansamblui respectiv este înlocuit, ur- 
mînd ca în cursul nopții să fie re
condiționat în atelierul întreprin
derii.

în alte unități agricole, din cauza 
deselor defecțiuni apărute la combine, 
nu au fost realizate vitezele zilnice. 
La I.A.S. Becicherecu Mic, din consi
liul Săcălaz, mecanicii de pe atelierul 
mobil nu mai pridideau cu lucrul. 
Din cele 12 combine, 8 erau defecte. 
Inginerul-șef al unității, Liviu Fal- 
niță, încerca să-l convingă pe dele
gatul Trustului S.M.A., Ion Manta, să 
acționeze mai repede. Inginerul Va-

din 
timp 
lata 

__  ____  _ „ com- 
„Gloria". La o producție de

OLT

fermei nr. 2, ne-asile Ciupa, șeful 
confirmat cele spuse la începutul dis
cuției noastre de directorul Trustului 
S.M.A. „în șase zile, cu șase com
bine am recoltat 8 hectare". Adică 
mai mult s-a stat decît s-a lucrat. 
Iar pe lingă combine sînt blocate și 
7 autocamioane. Mecanicul de secție, 
Ioan Roster, ne spunea: pe de o par
te, combinele n-au fost bine reparate 
la S.M.A. Săcălaz, Timișoara și Biled, 
pe de alta — nu sînt corect exploa
tate și întreținute. Mai toți mecani
zatorii noștri s-au urcat acum pentru 
prima oară pe combine și, de ce să 
nu recunoaștem, avem și multe ca-, 
zuri de indisciplină. Pină joi seara,X /

griul a fost recoltat în proporție de 
20 la sută, „Lucrăm cu 41 de combine 
din 55 — ne-a spus inginerul Petru 
Doboșan, directorul S.M.A. Săcălaz. 
Miercuri am recoltat 180 de hectare.

• Sperăm să ajungem la 250 hectare pe 
zi. Sigur că în acest ritm e nevoie 
de acum înainte de 11 zile, ceea ce 
nu e de admis. Adevărul este că și 
combinele care lucrează sînt departe 
de norma tehnică. La o producție de 
2 800 kg grîu la hectar, norma me
die zilnică este de 23. tone pe com
bină, or aceasta a fost realizată doar 
pe jumătate". Alături de ajutorul ime
diat care se impune, pentru alinierea 
acestui consiliu la cele fruntașe, se 
cer și măsuri de perspectivă care 
trebuie să stea în atenția organelor 
agricole ale județului : asigurarea 
efectivului de mecanizatori și califi
carea acestora, întărirea disciplinei 
și înlăturarea operativă a defecțiu
nilor.

Lucian CIUBOTARU 
Cezar IOANA

Recoltarea griului pe terenurile fermei nr. 3 Amara din consiliul agroindustrial 
Slobozia - județul Ialomița

Foto. : Gabriel Leancu

ȘI PLOAIA, DAR ȘI ORGANIZAREA...
De ce nu se realizează integral viteza 

de lucru la seceriș în unele județe

J u d et ui
Viteza pla

nificată 
(hectare)

Viteza realizată (hectare)

6 iulie 7 iulie 8 iulie 9 iulie

Dolj 13 510 8 447 8 822 6 335 7367
Olt 9 770 4 745 5 510 5 125 5940
Teleorman 13 170 6 510 4 120 2 610 6 630
Giurgiu 7 900 7 280 — 550 4 709
Ialomița 11 500 6 000 1 000 900 5 200
Călărași 13 000 7 150 — ■ — 3 650
Constanța 17 030 7149 2310* 537 1 709
Tulcea 6 880 1 505 1 296 — —
Brăila 11 690 2 000 2 700 1 680 2 170
Timiș 16 080 11 198 9 836 11 045 11 500
Arad 9 040 5 720 7 053 7 633 7 500
Mehedinți 5 540 3 071 3 571 5 436 5 624
Buzău 6 950 580 690 3 980

■ ■ B B B B

rezultate
in creșterea

pe măsură 
productivității

FABRICATA - DESTINATA EXPORTULUI
0 realitate care reflectă preocuparea statornică 

pentru creșterea calității și competitivității

Odată cu secerișul, să se încheie 
și semănatul culturilor duble

în județul Olt, secerișul griului e 
pe terminate. Au mai rămas de re
coltat circa 12 000 de hectare din cele 
77 500 hectare cultivate. Declanșarea 
mai devreme a lucrărilor de recol
tare și, mai ales, buna organizare a 
muncii explică acest rezultat bun.

De asemenea, județul Olt are o 
bună experiență în ceea ce privește 
insămințarea culturilor duble. în anii 
anteriori, în cooperativele agricole 
Vădastra, Osica de Sus, Coteana, Vi
șina Veche și în multe altele s-au ob
ținut recolte bune de porumb boabe 
în cultură dublă. Această experiență 
a fost preluată și generalizată. în 
unitățile din consiliile agroindustriale 
Vișina, Radomirești, Potcoava, Cora
bia, Bucinișu etc. s-au însămînțat cu 
porumb, legume și plante furajere în 
cultură dublă între 75 și 90 la sută 
din suprafețele planificate.

'„Ne-am organizat de așa natură

mimea ineît de la recoltarea păioa- 
selor/pînă la insămințarea culturilor 
duble să nu treacă mai mult de două 
zile, ne spune tovarășul Ion Florea, 
directorul S.M.A. Vișina. La 78 de 
tractoare am organizat* schimbul doi 
la pregătirea terenului. în acest fel, 
am putut „ține pasul" cu recoltarea, 
reușind să insămînțăm peste 1450 
hectare cu porumbr legume și plante 
furajere".

Dealtfel, pe total județ culturile 
duble au fost însămînțate pe aproa
pe 70 la sută din suprafețele plani
ficate. Trebuie acționat cu mai multă 
hotărîre, mai ales în consiliile unice 
agroindustriale Rusănești, Olari, Vîl- 
cele și Vlaici, astfel îneît județul Olt 
— fruntaș la seceriș — să fie frun
taș și la Insămințarea culturilor 
duble.

Emillan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii*

Creștere și calitate in cibernetica 
românească!

(Urmare din pag. I)
producției de echipamente periferice 
și terminale și a programelor de 
bază și aplicații ale calculatoa
relor, ceea ce înseamnă. în pri
mul rînd, dezvoltarea bazei de 
mecanică fină și electronică pentru 
tehnica electronică de calcul și, in 
al doilea rînd, trecerea pe baze in
dustriale a elaborării și introducerii 
in economie a programelor, care tind 
să devină preponderente valoric în 
configurația unui calculator electro
nic. Apare, de asemenea, necesară 
o echilibrare a-dimensiunii întreprin
derilor de profil. In condițiile în care 
industria cere sisteme orientate, in- 
treprinderile-gigant sînt mai puțin 
apte să le fabrice în varietatea ne
cesară. Etapa actuală cere și o mai 
bună coordonare a unităților ramu
rii. dispersate azi in mai multe sub
ordonări administrative. Metaforic, 
s-ar putea spune că nu este nevoie 
numai de soliști excelenți, ci trebuie 
să se formeze o orchestră, mai ales 
că Interacțiunea strînsă între diferi

tele unități de concepție, fabricație, 
instalare, service, prestări de servi
cii, atît pentru echipamente, cit șl 
pentru programe, este un argument 
solid pentru necesitatea unei astfel 
de coordonări.

Dezvoltarea industriei de tehnică 
electronică de calcul se află într-un 
punct care, matematic, poate fi de
finit ca de inflexiune : panta creș
terii trebuie să fie în continuare 
mai mare, conform cerințelor econo
miei naționale de asigurare a nece
sarului intern și de promovare a 
exportului.

Realizarea acestui obiectivvva con
duce la îndeplinirea prevederilor 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, exprimate cu cla
ritate în Programul-dîrectivă privind 
cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea progresu
lui tehnic în perioada 1981—1990 și 
direcțiile principale pînă în anul 
2 000.

Aducem din nou în discuție aceeași 
problemă pe care am ridicat-o în 
una din anchetele publicate recent 
în ziarul „Scînteia" : costul și func
ționalitatea noilor complexe pentru 

industrială a taurinelor, 
și la Teliu- 

investiga-
creșterea
Și la Fundulea, ca 
Brașov, unde continuăm 
ția, acest tip de proiect a fost con
ceput de același institut central : 
I.S.P.C.A.I.A.-București.

Cît de generoși s-au dovedit a fi 
proiectanții și factorii răspunzători 
din Ministerul Agriculturii cu punga 
cooperatorilor am arătat pe scurt în 
ancheta de la Fundulea. Practic, în 
loc\ de 9 milioane lei, cît reprezenta 
costul inițial al complexului, s-a 
ajung la peste 21 milioane lei, adu- 
cînd cooperativa agricolă in jenanta 
situație de a nu putea rambursa 
creditele scadente, de a nu putea 
face investiții în sectorul vegetal, 
sector care constituie, de fapt, pro
filul de bază al unității.

Din datele de care dispuneam îna
inte de a pleca la Teliu, credeam că 
activitatea acestui complex se des
fășoară cel puțin la nivelul parame
trilor stabiliți prin studiile tehnico-

întreprinderea mecanică Mîrșa — 
puternică citadelă industrială de sub 
poalele Făgărașului — dezvăluie azi, 
oricui îi trece pragul, profunde pre
faceri. Dincolo de spectaculosul de
corului uzinal, el însuși aflat, de 
cîțiva ani buni, într-o radicală schim
bare, pentru reporter demne de in
teres sînt voința și curajul colecti
vului de a merge statornic pe dru
mul anevoios al noului.

Dacă în urmă cu numai un an 
toată suflarea Întreprinderii era 
„prinsă" de noutatea autobasculante
lor gigant, de 50 și 100 de tone, as
tăzi cele mai redutabile energii ale 
colectivului „ard" pentru încărcăto
rul frontal cu cupă de 10 mc și trai- 
lerul cu suspensie hidraulică de 120 
tone, realizat în construcție modula
ră — utilaje cu înalte performanțe 
tehnice, la nivel mondial, pregătite 
de pe acum să intre în fabricația 
întreprinderii. în paralel, se dă o 
susținută bătălie pentru asimilarea, 
în concepție proprie, in cursul aces
tui an, a buldoze
relor pe pneuri 
de 610 CP. a bul
dozerelor pe șeni
le de 550 CP, 
a încărcătoarelor 
frontale cu cupă 
de 16 mc și 20 
mc.

Nu-i deloc pu
țin pentru un singur an de muncă.

De unde își trage forța extraordi
nara emulație creatoare a colectivu
lui ? Secretarul comitetului de partid, 
Simion Stoichiță, opinează că hotă- 
rîtoare în opțiunea tranșantă pentru 
nou, pentru calitate este înalta con
știință muncitorească, revoluționară a 
colectivului, formată și consolidată 
continuu priutr-o activă muncă poli
tico-educativă.

Reținem precizarea interlocutoru
lui, îndemnați nu în mică măsură și 
de curiozitatea de a afla ce se în
țelege aici, la Mîrșa, prin muncă 
politico-educativă. Pentru că, din 
păcate, în spatele unei asemenea 
aserțiuni se ascunde uneori o acti
vitate abstractă, desprinsă de rostu
rile vitale ale producției și vieții co
lectivelor de muncă. Contactul cu 
colectivele de muncă din principa
lele secții ale întreprinderii întărește 
convingerea că variatele pîrghii ale 
muncii politico-educative sînt Jolosite 
cu pricepere, la momentul oportun și 
cu deosebită eficiență.

Dincolo de intenția de a face in
ventarul acestor modalități, se cuvi
ne amintită crearea colectivelor de 
muncă model. La secțiile 150 și 250 
unde acționează asemenea colective 
— conduse de maiștrii Ioan Popescu 
și Viorel Grovu — panouri, expuse 
în cele mai accesibile locuri ale ha- 

. Jelor, înfățișează expresiv și sinte
tic ;,parametrii optimi dd muncă" spre 
care trebuie să aspire oricare forma
ție pentru a putea purta onorantul 
titlu de „colectiv model" : realizarea 
și depășirea, lună de lună, a sarci
nilor de plan, cantitativ și calitativ ; 
eliminarea întârzierilor și absențelor 
nemotivate ; creșterea indicelui de 
utilizare a mașinilor cu 1 la sută ; 
economisirea severă a metalului 
și energiei, introducerea în cir
cuitul productiv a materialelor re
folosibile, păstrarea ordinii desăvirși- 
te la locul de muncă ; crearea urțui 
climat de încredere și întrajutorare 
tovărășească în eliminarea greutăți
lor din întreprindere cit și din viața

personală a membrilor colectivului de 
muncă. Un sistem riguros de puncta
re a rezultatelor obținute asigură a- 
cordarea lunară a calificativelor în 
întrecere.

O atenție deosebită se acordă în 
activitatea politico-educativă ridicării 
calității producției. în această direc- * 
ție, „Vitrina calității" instalată în fie
care secție și ținută „la zi" are o pu
ternică forță de înrîurire asupra 
conștiinței lor. Cu reală bucurie sub
linia șeful secției 250 că s-a ajuns 
la performanța ca zile în șir să nu 
se găsească nimic de expus in spațiul 
rezervat „criticii".

Ing. Ilarie Munteanu, directorul în
treprinderii, sublinia că marea luptă 
pentru calitate este dată de organiza
ția de partid pe tărimul concepției. 
„Toate dezbaterile despre calitatea 
produselor purtate in întreprinderea 
noastră cu specialiștii, fie ei ingineri, 
maiștri sau muncitori de înaltă califi
care, a conchis interlocutorul, au por
nit și pornesc întotdeauna de la starea

•

La întreprinderea 
mecanică Mîrșa

economice care au stat la baza con
struirii lui. Ne așteptam să găsim 
aici animale de mare valoare biolo
gică, un) mod de organizare care să 
aibă la bază tehnologii pe cît de mo
derne, pe atît de simple sub aspectul 
funcționalității. Dar ce am constatat? 
înainte de orice, să lăsăm cifrele să 
vorbească, să punem față în față

reală a produselor 
noastre, în compa
rație*" cu ceea ce 
se realizează pe 
plan mondial. Așa 
am reușit să sen
sibilizăm întregul 
colectiv, să-i sti
mulăm ambiția de 
a ne ridica și. noi 

la nivelul tehnicii mondiale in sec
torul in care activăm".

Și această ambiție sănătoasă își 
arată tăria în angajamentul pe care 
și l-a asumat colectivul întreprinderii 
în fața secretarului general al parti
dului cu prilejul vizitei făcute aici, 
de a asimila buldozerul cu șenile de 
550 CP in numai circa 7 luni de zile. 
O veritabilă performanță.

în condițiile în care proiectarea 
merge pas in pas cu execuția repe
relor și subansamblelor noilor pro
duse, disciplina în muncă este vitală 
ca aerul. De aici oportunitatea fo
losirii unor modalități directe de ac
țiune împotriva oricărei manifestări 
de indisciplină. în fiecare secție au 
fost expuse la loc vizibil pancarte, al 
căror conținut se adresează direct 
colectivului, în termeni ca cei din 
anunț : „Știați că în intervalul 4—15 
mai 1981, tovarășul M. G. a lipsit 
nejustificat de la locul de muncă 80 
de ore ? Ce părere au tovarășii lui 
de muncă ? Pină cind tolerăm aseme
nea atitudini ?“. Actualizarea 
cartei se 
o .impune 
locuire a 
sentat.

Că asemenea modalități vii, con
crete de acțiune au o înrîurire pro
fundă asupra conștiinței oamdnilbro 
probează concludent, intre- altele, 
angajamentul asumat de colecții- ... 
acest an : întreaga producție fizică 
suplimentară, ce va fi obținută —150 
de autobasculante — va fi destinată 
exportului ; realizarea prin autouti- 
lare a 12 mașini și utilaje de mare 
complexitate tehnică ; reducerea con
sumului normat de tftetal cu 300 de 
tone ; valorificarea a 81 tone materia
le refolosibile.

Faptele sînt dintotdeauna cea mai 
exactă măsură a vorbelor. Or, la în
treprinderea mecanică Mîrșa faptele 
dovedesc că nu se vorbește de dra
gul vorbei.

pan- 
realizează ori de cite ori 
realitatea, prin simpla fn- 
numelui și timpului ab-

' trecerea efectivă la fabricarea produ
selor să nu ne surprindă „pe picior 
greșit" în nici un sector. Acum se lu
crează la terminarea sculelor și ma
trițelor, la grătarul de sîrmă, la con
ducta distribuitoare și la alte repere". 

Următorul popas — secția montaj. 
La o linie de montaj se lucra intens 
la un lot masiv de mașini pentru 
unul din beneficiarii externi tradițio
nali. Secretarul comitetului de partid 
pe intreprindere, tovarășul Gheorghe 
Vezentan, ne atrage atenția că prin
tre cei ce acordă asistentă tehnică 
pe fluxul producției se află și spe
cialiști de la serviciul proiectări 
tehnologice și din cadrul Centrului de 
cercetare și inginerie tehnologică 
pentru articole casnice București, care 
are o secție chiar la Satu Marp. Este 
rezultatul unei recente măguri co
mune stabilite de consiliile oamenilor 
muncii și organizațiile de partid din 
cele două unități, în vederea unei 
nfai bune integrări a cercetării în pro
ducție. Rațiunea

în adunarea generală a organizației 
de partid de la secția montaj a în
treprinderii „23 August" din Satu 
Mare se încinsese o dezbatere aprinsă 
în jurul unor probleme privind ridi
carea nivelului calitativ și a compe
titivității mașinilor de gătit cu gaze 
destinate exportului. Venindu-i rin- 
dul la cuvînt, controlorul de calitate 
Paul Hariton a ținut să întărească o 
idee subliniată de unul din vorbitori: 
„De la adunarea generală a oameni
lor muncii, ce a avut loc la începutul 
anului, s-au făcut pași simțitori în 
creșterea calității, îndeosebi la produ
sele pentfu export. De fapt, nici nu 
poate fi altfel asigurată în practică — 
decît cu condiția calității ireproșabile 
— creșterea substanțială a volumului 
exportului prevăzută pentru acest 
an. Sigur, faptul că pentru prima 
oară in istoria întreprinderii in 1981 
vom ajunge să valorificăm la export 
peste 50 la sută din producția unită
ții constituie o 
rească, patriotică, 
de export pe ca
re ii vom atinge 
ne impune mai 
multă exigență 
față de propria 
noastă muncă, de
opotrivă pentru 
realizarea ritmi
că a producției și 
asigurarea unei

Idei asemănătoare au rostit, in acea 
adunare, și alți muncitori și specia
liști. Ce s-a întimplat in lunile 
următoare ? în șase luni care au 
trecut din acest an, planul la export 
a fost depășit cu 9 la sută, pînă in 
prezent neinregistrîndu-se nici un fel 
de reclamații privind calitatea, din 
partea beneficiarilor.

Ce măsuri s-au avut șl se au în 
vedere aici pentru ca activitatea de 
export să se realizeze în condiții tot 
mai ridicate de calitate și eficientă ?

Primul popas — secția de presă- 
sculărie. Atmosferă ’de muncă anga- 
jantă, răspundere și ordine desăvir- 
șită în gospodărirea materialelor, a 
sutelor de repere care se vehiculează 
aief în conteinere. Maistrul prin
cipal Nicolae Schmidt, secretarul 
comitetului de partid pe secție, ne 
spune : „în viitorul apropiat, mai 
precis din luna august, vom trece 
la o nouă producție de serie mare a 
trei noi tipodimensiuni de mașini de 
gătit cu gaze, cele mai pretențioase 
ca execuție din întreaga istorie a 
întreprinderii și care sint destinate 
firmei franceze „Sidex". _ _ ____ _
gospodărirea rațională, evidenta ire
proșabilă a reperelor ne permit o 
intervenție rapidă și eficientă în 
asigurarea reparării mașinilor și uti
lajelor din întreprindere și menți- 

t ... .înalte- productivități. O
pe care nu o putem 

Concepe irl afara calității. îndehinu- 
rile însuflețitoare pe care ni le-a 
adresat tovarășul Nicolae .Ceausescu 
dă la tribuna înaltului forum muncito
resc ne-au dinamizat energiile, ne-au 
determinat să ne intensificăm efor
turile pentru creșterea competitivității 
produselor destinate exportului. Sub 
impulsul acestor îndemnuri, în ca
drul comitetului nostru de partid 
am hotărît să accelerăm omologarea, 
la un înalt nivel calitativ, a ultime
lor seturi de matrițe șj S.D.V.-uri ne
cesare lansării în fabricație a viitoa
relor produse pentru export și să ne 
creăm astfel o „rezervă" de timp 
pentru eventuale remedieri, pentru ca

, șUV f nerea unei înalt 
■"■'în " pfodllctivitate pe

Ioan ERHAN

două precizări sînt necesare : 1) pro
ducția medie de ’ lapte obținută in 
ultimii ani de la vacile de aici nu a 
depășit 1 200—1 400 litri ; 2) aflate 
într-o stare de întreținere precară șl 
la o vîrstă care a depășit anii nor
mali de producție, animalele nu au 
rezistat condițiilor de viață specifi
ce sistemului industrial, astfel îneît,

mîndrie muncito- 
Dar acest „vîrf“

La întreprinderea 
„23 August“-Satu Mare

evi- 
imbună- 
calității

înalte calități".

Ordinea,

plexul nu trebuia construit la voi". 
De unde atita nepăsare față de greu
tățile mari cu care se confruntă 
acum această unitate, cind se știe 
că amplasarea acestui obiectiv aici 
nu a fost dorită și nici hotărîtă de 
cei de la Teliu sau de la Tărlun- 
geni, Budila și Purcăreni, ci de or
ganele agricole județene 1

Povestea (extrem de costisitoare)
a unor construcții zootehnice

La Teliu-Brașov, față în față calculele din birou cu realitatea 
din complexul zootehnic dat în funcțiune cu aproape doi ani în urmă

optimismul proiectantului cu realii 
tățile din teren.

. • ■‘l

Indicatori Stabilit 
prin S.T.E.

Planificat 
pe anul 1981

Estimat 
a se realiza

în 1981
Efectivul de bază — capete 680 680 680
Cantitatea totală de lapte — hi. 20 000 8 000 6 000
Producția medie de lapte pe

vacă — litri 3 000 1 700 1 400
Cota anuală de amortizare a
'investiției — lei 770 000 350 000 200 000

Costul unui litru de lapte — lei 1,85 2,00 5,40
Beneficiu anual — Iei 715 000 0 Pierderi

1,5 milioane

Nu știm dacă proiectantul, specia
liștii care au conceput acest complex 
au avut curiozitatea să pună față în 
față nivelurile stabilite prin S.T.E. 
cu cele planificate și estimate a se 
realiza în acest an la indicatorii 
menționați. Oricum, concluzia lim
pede care se desprinde din lectura 
cifrelor de mai sus este că princi* 
pala regulă de funcționare a acestui 
complex o constituie totala- sa ine
ficientă. Ineficientă probată — dacă 
mai e cazul — de producția medie 
de lapte pe vacă (nici măcar jumă
tate din cît prevede S.T.E.), de cos
tul unui litru de lapte (de aproape 
trei ori mai mare decît s-a stabilit). 
Cum s-a ajuns la această situație 
critică ?

Potrivit studiilor tehnico-econo- 
mice, complexul urma să fie popu
lat, încă în vara anului 1979, cu ju- 
ninci gestante din rasa „Bălțatâ ro
mânească", achiziționate de la cele 
mai bune ferme de reproducție din 
zonă. Cum s-au petrecut lucrurile 
in realitate ? Exact ca în povestea 
celui care a cumpărat căpăstrul îna
intea calului, Cind să se treacă

la popularea complexului, s-a con
statat că nu au de unde procura ani
male. Pînă la urmă, cu chiu cu vai, 
au fost cumpărate circa 100 de ju- 
ninci. Cobperativele agricole asociate 
— Teliu, Budila, Tărlungeni și Pur
căreni — (pentru că trebuie să o 
spunem, complexul de la Teliu func
ționează ca o asociație economică 
Tntercooperatistă), au participat și 
ele la realizarea noului obiectiv cu 
un număr de 180 de vițele. Astfel, în 
loc de cel puțin 1 000 capete, la cît 
trebuia să ajungă în 1980 efectivul 
mediu de animale,, în complex au 
fost crescute doar 285 de capete. 
Cum, probabil, pe plan local nu mai 
existau alte posibilități de a asigura 
alte animale, s-a apelat la o soluție 
prin care se încearcă escamotarea 
adevărului : împotriva voinței comi
tetului comunal de partid, a condu
cerii unității, la începutul acestui an, 
direcția agricolă județeană dispune 
fuzionarea complexului cu ferma 
zootehnică a cooperativei agricole 
sau, mai exact spus, popularea aces
tuia cu animalele crescute în graj
durile C.A.P.-ului. Cît privește va
loarea biologică a acestor animale,

acum, trebuie să se treacă la scoa
terea urgentă din efectiv a cel puțin 
50 de capete.

Să construiești un grajd pentru 
care plătești nu mai puțin de 28 000 
lei pentru fiecare loc de animal și 
să crești în el vaci de la care nu 
mulgi nici măcar 4 litri de lapte pe 
zi ! Ce mod de gospodărire este a- 
cesta ? Cu o asemenea producție 
nu-i de mirare că se ajunge la cos
turi ridicate, cu implicații negative 
pe planul eficienței economice. Deo
camdată, la fiecare litru de lapte se 
înregistrează o pierdere de circa 3 lei 
— și asta în condițiile in care unita
tea nu rambursează nici măcar ju
mătate din creditele scadente. Deci, 
după ce au fost înglodate într-o da
torie de 25 milioane de lei, cele 
patru cooperative agricole nu numai 
că nu se vor alege cu nici un leu 
de pe urma acestei investiții, dar vor 
mai trebui să plătească pe deasupra 
1.5—2 milioane de lei pe an pentru 
a acoperi pierderile complexului.

în aceste condiții, se ridică două 
întrebări pe care le adresăm orga
nelor agricole județene și factorilor 
răspunzători din Ministerul Agricul
turii : unde sînt animalele acelea 
valoroase care au stat drept garan
ție cind s-au solicitat creditele nece
sare pentru construirea acestui com
plex ? Au analizat oare aceste organe 
cu toată răspunderea oportunitatea 
și posibilitatea amplasării acestui 
obiectiv aici, la Teliu, unde, după 
cum se vede, nu s-a reușit să se asi
gure popularea complexului la capa
citate nici măcar după aproape doi 
ani de la darea lui in exploatare ? 
Mărturisim că dacă ni s-ar cere să 
dăm un răspuns, l-am lua drept 
bun pe cel pe care l-a primit pri
marul comunei Teliu din partea fos
tului director al direcției agricole : 
„Recunosc că ai avut dreptate 1 Com-

Cit privește funcționalitatea aces
tui tip de complex, redăm opiniile 
persoanei celei mâl autorizate, direc
torul unității, medicul veterinar 
Kocsiș Andrei : „în perioada cit ani
malele sînt scoase la pășune nu 
sînt probleme deosebite. Mă gîndesc 
insă cu îngrijorare la lunile de iarnă. 
Nu știu cum o să ne descurcăm cu 
1 200 de capete, cind iarna trecută 
abia am putut face față la 285 de 
animale. Aerul rece și umed ce pă
trunde în grajduri provoacă in per
manență o adevărată ploaie artifi
cială, cu toate consecințele asupra 
stării de sănătate a animalelor. Solu
ția de evacuare a dejecțiilor, în ciu
da faptului că a fost schimbată de 
trei ori, a rămas tot nerezolvată. 
Consider apoi că sistemul de fura
jare nu corespunde. In tehnologia 
actuală sîntem obligați să tocăm ab
solut tot ce dăm de mîncare anima
lelor, inclusiv iarba și finul. Oricum, 
cred că înainte de a se trece la ge
neralizarea acestui tip de complex, 
ar fi trebuit să fie experimentat în 
condiții normale de producție. Măr
turisesc însă că pină acum nu ne-a 
vizitat nici unul din cei care l-au 
conceput".

Dar absurditățile pe care proiec
tantul parcă, dinadins, și-a propus 
să le implementeze prin conceperea 
acestui complex nu se opreșc aici. 
Să urmărim, de pildă, unde a fost 
amplasat complexul. In tot ținutul 
Teliului se află doar o fîșie îngustă 
de pămint roditor, situată de-a lun
gul unui pîriu. Unde credeți că a 
fost amplasat complexul ? Puțin mai 
la deal, pentru a fi ferit de inundații 
și de unde se putea asigura și eva
cuarea pe cale gravitațională a de
jecțiilor ? Vă înșelați. El, proiectan
tul, a studiat (și pentru că a studiat 
a încasat bani grei) și a ajuns la 
concluzia că e mai rațional să așeze

măsurii este 
dentă : 
tățirea 
produselor și a 
proiectelor viitoa
relor produse. îl 
întilnim in secție, 
alături de cola- 
boratoriițf.<^l, pe 
șeful secției săt
mărene a centru- 
inginerul Tiberiului de cercetări.

Boitor, care ne evidențiază avantajele 
acestei măsuri :

— înainte, specialiștii noștri obiș
nuiau să acorde asistență tehnică în
deosebi in faza proiectării produse
lor, apoi nu prea mai aveau legă
tură directă cu secțiile de producție, 
nu-și mai asumau răspunderi precise 
în privința calității și execuției repe
relor, a asamblării lor în produsul 
finit. în lumina exigențelor sporite 
privind calitatea, formulate de condu
cerea partidului, specialiștii noștri au 
coborit din laboratoare direct la... 
banda de montaj și în alte locuri de 
producție, contribuind la îmbunătăți
rea execuției tehnologice, la ridicarea 
in ansamblu a parametrilor calitativi 
ai produselor. Aș Sminti doar citeva 
nume de specialiști cu rezultate me
ritorii în această direcție: inginerii 
Ferdinand Munkhardt și Petru Albu. 
subinginerul Iosif Albu, tehnicienii 
Ștefan Turi și Vaier Cadar.

Asemenea exemple de muncă res
ponsabilă și angajată pentru ridi
carea calității produselor, expresie a 
exercitării inițiativei și autoconduce- 
rii muncitorești, am intîlnit și în alte 
secții ale întreprinderii. Și încă o 
măsură eficientă luată recent de con
siliul oamenilor muncii și comitetul 
de partid: inițierea unor cursuri de 
scurtă durată de perfecționare pro
fesională, la care participă muncitorii 
cei-mai ,buni in meseriile lor și care 
vor alcătui echipe specializate pentru 
producția destinată exportului.

— Intrarea în aceste echipe — ne 
spunea secretarul comitetului de 
partid — constituie un titlu de pres
tanță și mîndrie. Și tocmai de aceea 
voi menționa numele citorva 
cei mai destoinici muncitori: 
Nemeș, Franclsc Urban, Ștefan He- 
gedus, Iosif Bics. maiștrii Traian 
Popovici, Francisc Lajtrik. Oameni 
care, alături de. tovarășii lor de 
muhcă, nu precupețesc nimic pentru 
ca „marca întreprinderii" să-și con
solideze prestigiul pe piața externă.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

construcția pe... fundul văii, unde 
pinza de apă freatică este aproape 
de suprafață și unde se adună toată 
apa ploilor de pe dealuri. în schimb, 
a amplasat spre deal platforma de 
dejecții, de unde acestea, după ce 
sint cărate cu mare cheltuială, se 
revarsă asupra complexului. „Este 
clar că nici legat la ochi un proiec
tant nu putea alege un loc mai prost 

.de amplasare a complexului 1“ — ne 
spune unul dintre lucrător^' de >a 
acest complex. Dar oare cei ., -r.t au 
semnat'avizul de amplasament nu 
și-au dat seama de greșeala ce se 
comitea ?

Ca și cum cele 25 de milioa
ne de lei pentru construcția și 
popularea complexului nu ar fi 
fost o greutate destul de mare pe 
capul cooperatorilor de aici, orga
nele agricole județene au pus în 
lucru un nou proiect în valoare de 
7 milioane de lei, chipurile, cu 
scopul de a moderniza cele trei graj
duri ale C.A.P.-ului rămase libere 
după comasarea fermei zootehnice 
cu complexul. Știți cam ce .valoare 
are un asemenea grajd propus spre 
modernizare ? Din unul asemănător, 
care s-a dărîmat, nu s-a putut recu
pera decît o parte din țiglă !! Chiar 
să nu se găsească cineva care să-i 
oprgpscă pe oamenii aceștia să pună 
în aplicare asemenea intenții nesă
buite ?

De ce o asemenea stare de inefi
cientă în realizarea și activitatea a- 
cestui complex ? De ce atiția bani 
cheltuiți fără discernămint, fără 
simț de răspundere ? Sînt întrebări 
pe care le-am adresat, pe rînd, atît 
anumitor factori de răspundere din 
comună și de la complex, cît și unor 
cooperatori. Dar aproape nici unul 
nu a putut să ne dea un răspuns 
precis pentru •simplul motiv că nu 
se socotea implicat în această pro
blemă. Fiecare arată acum cu dege
tul spre organele agricole județene, 
spre proiectant, spre minister...

Ce anume s-ar cuveni subliniat în 
concluzie ? Este surprinzătoare indi
ferența cu care specialiștii în cauză 
de la organele agricole județene, din 
proiectare și de la minister privesc 
situația în care se află in momentul 
de față acest complex. Un lucru ră- 
mine clar și obligă să fie trase toa
te învățămintele : cu fantezie, cu 
improvizații, fără să se țină seama 
de ceea ce este esențial — eficiepța 
— nu se pot obține rezultate bune 
în zootehnie. Numai racordîndu-ne 
direct la realități, la problemele com
plexe cu care se confruntă unitățile 
agricole, numai așa vor putea fi gă
site modalitățile și soluțiile practice 
pentru ca noua revoluție in agricul
tură să-și afirme din plin valențele, 
pentru ca ea să determine schim
bări de fond în dezvoltarea și mo
dernizarea zootehniei.

Iosif POP
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„Trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru stimularea continuă a gîndirii creatoare 
științifice și tehnice proprii, precum și pentru stimularea inițiativei maselor largi de oameni 
ai muncii in vederea modernizării continue a proceselor de producție".

NICOLAE CEAUȘESCU

România Industrială de azi este de aproape cincizeci 
de ori mai puternică decît in 1938, numea de curînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu - de la tribuna forumului 
democrației muncitorești - una din dimensiunile mari
lor împliniri socialiste. Nu există Joc al țării in care 
socialismul să nu fi determinat primeniri de esență, in 
care spiritul novator să nu aibă largi spații de afir
mare. Un exemplu din multe altele: în ierarhia jude
țelor puternic industrializate, Galațiul ocupă unul din 
primele locuri cu cele aproape 50 miliarde lei producție 
globală pe care le realizează anual. Ultimele două 
decenii au avut și aici drept semn distinctiv ritmurile 
accelerate de creștere. Răstimp în care în structura per
sonalului muncitor - numărul acestuia se ridică în pre
zent la 176 000 — s-au produs importante mutații cali
tative. O singură exemplificare : din totalul amintit se 
detașează puternicul eșalon de peste 11 000 pe care îl 
formează inginerii, subinginerii, tehnicienii, maiștrii —

cu loc de muncă In unități industriale, institute de cer
cetări, la universitate... Dacă adăugăm la acest eșalon 
și muncitorii de înaltă calificare, avem imaginea com
pletă și complexă a potențialului tehnico-ingineresc 
aflat la timona industriei gălățene.

Cum este pusă în valoare această uriașă sursă de 
gindire și acțiune ? lată întrebarea care a preocupat și 
preocupă din plin comitetul județean de partid. Este 
vorba despre stimularea ideilor novatoare care să 
determine angajarea deplină a acestui amplu arsenal 
tehnic și a potențialului uman, angajare cu efecte 
deosebite în realizarea sarcinilor de producție, pentru 
o nouă calitate a muncii. Din aceste preocupări siste
matice s-a cristalizat o adevărată strategie avînd drept 
principal obiectiv asigurarea cîmpului de manifestare 
a fluxului gîndirii creatoare tehnico-inginerești. Biroul 
județean de partid a întreprins mai multe analize in 
acest domeniu, s-au organizat expoziții cu caracter

aplicativ, de schimb de experiență, simpozioane, sesiuni 
de comunicări pe probleme de tehnică nouă etc. Un 
prim rezultat .

din cele 2 700 obiective cristalizate pe linia creației 
tehnice, in 1980 s-au aplicat 33 de invenții, 292 inovații 
și peste 1 500 perfecționări tehnologice, cu o eficiență 
economică estimată ia peste 100 milioane lei.

Este cuprinsă aici munca stăruitoare a organizațiilor 
de partid, a miilor de comuniști Care s-au aflat necon
tenit de partea noului, în fruntea bătăliei pentru nou, 
exemplul comunist stimulînd acțiunea de perfecționare, 
gustul pentru ideile novatoare.

In pagina de față ne vom opri tocmai asupra citorva 
episoade semnificative, credem noi, pentru ceea ce nu
mim îndeobște confruntarea dintre vechi și nou, con
fruntare necesară pentru înrădăcinarea climatului 
propice gîndirii creatoare, opusă rutinei și stagnării, în 
măsură să-afirme noi eroi ai timpului nostru, faptele lor.»

Sfnt numeroase asemenea bătălii cîști
gate in uzinele gălățene... Altele, cuprinse 
în planurile de priorități ale comitetului 
județean de partid, urmează să fie adău
gate la reușitele de pînă acum. Reușite 
care au antrenat un mare număr de 
oarrieni — muncitori cu spirit novator, 
ingineri și tehnicieni dăruiți noului. Nu
mai așa, printr-o conjugare a forțelor, 
aici, la șantierul naval, s-a izbutit să fie 
imaginate și puse în practică numeroase 
soluții de eeonomisire a metalului în 
croirea navelor. Numai așa. la combinatul 
siderurgic, in alte întreprinderi s-au ima
ginat și aplicat zeci și zeci de soluții pri
vind recuperarea cilindrilor de laminor, a 
aburului industrial, a gazului de la furnale, 
a materiilor prime și materialelor, com
bustibililor etc. Rezolvarea unor prb- 
bleme tehnice de mare complexitate nu 
«nai poate fi azi opera unui cercetător 
solitar în laboratorul cu eprubete miracu
loase. Ea este opera creației tehnice de

S-a mers In atelierul de specialitate al 
combinatului, elevilor practicanți li s-au 
oferit II) mese de lucru, s-au creat con
diții unui flux normal de producție și s-a 
trecut la treabă.

— Comanda s-a executat In termen ?
— Cum altfel ? se miră Iordache Matiaș. 

în termen, deși am avut nu numai rebo- 
binări. ci și de sudat urechi de carcase, 
palete, de înlocuit rulmenți, ori de verifi
cat abateri axiale.

— Experiența asta a stimulat cumva 
dorința de nou, de încercare a forțelor Ia 
elevi ?

— Neîndoielnic. în primul rînd că au 
lucrat după deviz și cu norme ca in 
fabrică. în al doilea rînd că au încercat 
un lucru pe care nu-1 mai făcuseră. Era 
un lucru nou. Și, ca orice lucru nou, 
însemna și O mare răspundere. în al 
treilea rînd s-a văzut pe viu ce înseamnă 
exigența de fabrică, controlorii de cali
tate fiind „de-a adevăratelea" ai combi
natului.

Bine clădit,

succesul este sigur
Un comandament profesional, moral, patriotic pentru

Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la întreprinderea 
Laminorul de tablă — Galați. Cere cuvin- 
tul un meșter de la laminorul IV. Este 
extrem de concis, potrivit obiceiului său :

— Mulțumim tovarășilor de la mecano- 
energetic pentru mecanizările de la cajele 

grosisoare. Noi avem încredințarea că 
vbr continua lucrările de modernizare și 
la ultima cajă...

în sală, pe destule chipuri a înflorit 
atunci un zimbet. Deși meșterul în cauza 
nu rostise nici o vorbă de duh...

— Da, așa e, confirmă ing. Gh. Sandu, 
secretarul comitetului de partid. Meșterul 
înscris la cuvînt nu-i prea glumeț din fire.

Și totuși, zîmbetul din sală își avea 
rostul lui.

Ca să-l aflăm, ne întoarcem din nou la 
laminorul IV. Loc unde, in timp, s-au me
canizat operațiile de la cajele finisoare — 
obiectiv cuprins în planurile de acțiune 
ale biroului județean de partid. Lucrul 
era făcut insă numai pe jumătate. Urmau, 
la rînd, cajele degrosisoare. Oamenii șefi
lor de ateliere Dumitru Petre și Constan
tin Dumitrescu și ai meșterului Traian 
Debu s-au pus pe treabă, au aflat soluții 
tehnice și... Și primele experimentări la 
mesele basculante n-au dat satisfacție.

— S-o lăsăm baltă, că nu iese.
Tocmai unii oameni din laminor au ri

dicat, primii, brațele in sus. Curios, 
foarte curios !... Oare nu erau tocmai ei 
interesați să pună capăt efortului fizic, să 
prețuiască sprijinul dat de tehnică ?

— Care putea fi explicația, tovarășe 
Sandu ?

— Proxima adunare a comuniștilor din 
laminorul cu pricina a avut la ordinea de 
zi soarta ideilor tehnice noi. Am luat și 
eu parte la dezbateri. Și pot spune că, 
pentru viața de producție din laminoi. 
adunarea aceea va rămîne un moment de 
referință.

— Motivul? a .ni...
— Opiniile exprimate au fost dintre cele 

mai felurite. Argumentele aduse, la fel. 
Pină și Traian Debu, unul dintre cei care 
făuriseră prototipul meselor basculante, a 
Început să aibă îndoieli: nu cumva pre
tențiile lor de modernizare, de schimbare 
sint exagerate ?

— Ce s-a hotărît ?
— Să nu ne dăm bătuți, desigur.
— Totuși, de ce erau unii dispuși să 

renunțe atit de ușor la operațiile de me
canizare începute ?

— Aici ajungem la sensul zîmbetelor 
, din adunare. Mă rog, în episodul din la

minorul IV au fost și păreri — expri
mate mai deschis ori pe ocolite — potrivit 
cărora mecanizarea la cajele degrosisoare 
va avea ca efect imediat reducerea unor 
posturi.

— Și nu-i adevărat 7
— Sigur că este. Pe lingă ușurarea 

efortului fizic, s-a redus și normativul de 
personal cu 12 posturi, a crescut produc
tivitatea muncii. întrebarea care se pune : 
cei 12 oameni au rămas cumva pe 
drumuri, fără pline ? Nicidecum. Au tre
cut de la mai greu la mal ușor, la pu
pitrele de laminare. în treacăt fie spus, 
uzina noastră chiar și așa mai are neaco
perite alte încă 100 de posturi. Cei pre- 
zenți la adunarea generală din iunie știau 
perfect acest lucru și surisul lor exprima, 
poate, și o anume ironie...

— O ironie la adresa opticii false că, 
în Împrejurarea dată, noul ar fi lăsat fără 
njine cițiva oameni ?

f — în parte, da. Spun în parte, deoarece 
fiecare muncitor, azi, la noi, știe că are 
un loc de muncă asigurat, nu-și face griji 
că n-ar avea putința să-și ciștige pîinea 
cinstit, prin muncă. Ironia însă viza si 
altă țintă : neîncrederea inițială a unora. 
O perfecționare sau alta nu-i cel mai 
simplu lucru de pe lume. Nu-ți iese totul, 
ca la carte, din primul foc, cît ai bate din 
palme. în ideea nouă trebuie să crezi. Să 
niț te dai bătut la primul obstacol. Să-ți 
pui mintea la contribuție și să afli calea 
necroită încă pînă la tine. Gindirea munci
torească, novatoare este un rezervor 
inepuizabil și trebuie să arătăm că sîntem 
încă departe de a spune că această 
„uzină" a noului produce la capacitatea 
proiectată.

„Antrenamentele"

progresul mai rapid al economiei în acest cincinal

„UZINA NOULUI11
să funcționeze din plin

IN TOATE UZINELE ȚARII!

Episoade din cronica bătăliei pentru inovare, pentru perfecționarea 
tehnicii și tehnologiilor în industria gălățeană

viitorilor specialiști
Rețjnem de la tovarășul conf. ing. Du

mitru Răileanu, prorector al universității 
gălățene :

— Inginerul, cadrul didactic, studentul 
pasionat de tehnică au un cimp nelimitat 
de inovare, de afirmare a spiritului in
ventiv. Industria noastră oferă din acest 
punct de vedere condiții, aș zice, Ideale. 
Universitatea gălățeană încheie în fiecare 
an nenumărate contracte cu întreprinde
rile pentru soluționarea unor probleme 
tehnice de mare interes. Teme socotite 
prioritare și nominalizate ca atare de către 
comandamentul județean de partid pen
tru folosirea eficientă a cadrelor tehnice, 
pentru antrenarea acestora la rezolvarea 
problemelor de producție ce preocupă în
treprinderile. Ar fi insă greșit să se spună 
că inteligența tehnică este pusă la lucru 
cu întregul ei potențial. Iată, dacă m-aș 
opri numai la mecanizarea sudurii în ra
mura navală. La un cargou de 4 500 tdw, 
de exemplu, e nevoie de 56 000 km de 
sudură. în unele țări s-a ajuns la perfor
manța ca 70 4a sută din acești kilometri 
să fie executați mecanizat, automatizat. 
La noi, procentul este încă foarte mic — 
în jur de 23 la sută. Putem, categoric,

întreprinde pași mai hotărîți pentru pro
movarea unor tehnologii noi.

— Pentru că tot. ați amintit de ramura 
navală. Știm că, împreună cu cîteva cadre 
didactice, o grupă de studenți ai universi
tății a realizat o mașină de performanță: 
de prelucrat elice prin copiere.

— Da, am avut și un asemenea con
tract cu întreprinderea I.N.E.T.O.F. La 
atelierul nostru de microproducție se pot 
afla detaliile.

în amintitul atelier stăm de vorbă cu 
dr. ing. Șțefan Mitu, șef de lucrări la 
catedra de mecanică, unul dintre cadrele 
didactice cu răspunderi precise in făuri
rea mașinii de prelucrat elice prin copiere.

— A fost un lucru de rutină pentru 
studenți ?

— Nu. N-a fost de rutină nici măcar 
pentru cadrele didactice. Mașina asta, 
destinată prelucrării elicelor mici, cu dia- 
metre pînă la 2 000 mm, era foarte ne
cesară întreprinderii I.N.E.T.O.F,, unitate 
industrială specializată în elice navale.

— Deci, o idee tehnică nouă, cerută 
prin contract ?

— întocmai.
— Care era starea de spirit la demaraj, 

mai ales a studenților 1
— Dacă spun că predomina la fiecare 

dorința de reușită, încă nu zic de ajuns.
— Intr-o asemenea acțiune ajunge doar 

o stare de spirit deschisă noului, ca să 
spunem așa ?

— Nu-i de ajuns numai atit, se-nțelege. 
în episodul făuririi mașinii amintite, 
viitorii oameni de concepție — viitorii 
ingineri — au deprins un adevăr elemen
tar : o idee nouă se naște înainte de 
toate din calcule riguroase. Din repetate 
încercări. Din muncă tenace, răbdătoare. 
Din pasiunea fierbinte pentru nou.

— Ce alte adevăruri pentru viața lor de 
/muncă au mai deprins, cu acfest prilej, 
studenții politehnicieni ?

— După mine, au învățat ce este cu 
adevărat integrarea învățămintului cu 
practica, cu producția. Apoi au intrat, ca 
să zic așa. In anticamera viitoarelor lor 
preocupări de oameni ai tehnicii. A 
ca un antrenament...

— Apropo : cum merge mașina 
lucrat elice prin copiere ? Ori nu v-a mai 
interesat ?

— Ba m-a interesat. Știu că 
asigură o încărcare corespunzătoare. Mo
tiv pentru care vreau să-mi îndesesc vizi
tele In Întreprindere, să aflu cauzele. 
Pentru că ar fi păcat de atîta zbatere. Ca 
să nu spun că ar fi păcat și de cel 540 000 
lei pe care i-a plătit întreprinderea la 
acest contract. Nu credeți ?

Învățătura - aliat

de nădejde

al ideii novatoare

de

fost

pre-

nu l se

Fișă oarecum tehnică a colectivului 
sculărie de la Șantierul naval din Galați : 
lucrează aici mai puțin de 100 de munci
tori. în ultimii cinci ani au fost brevetate 
de către sculeri 5 invenții, s-au imaginat 
aici 34 inovații, nenumărate asimilări de 
piese, perfecționări de utilaje și tehnolo
gii. Sint, toate acestea, dovada unui 
apetit pentru nou care a intrat in tradiție.

— A fost și o altfel de „tradiție" -aici, 
ne contrazice ing. Sergiu Bălan, șeful 
acestui atelier. De pildă, pînă acum 10—12 
ani nu .mai oboseam să ridicăm peste tot 
problema lipsei de microscule pneuma
tice și hidraulice. Pînă cînd, intr-o ole- 
nară a comitetului de partid, ni s-a spus 
de la obraz : „Autoconducerea muncito
rească înseamnă și autogospodărire. Știm 
că nu-i in profilul vostru, că mai aveți 
o mie și una de obiecții, dar decir să 
cereți mai bine ați căuta soluții".

— Și?
— Și azi fabricăm 6 tipuri de polizoare 

pneumatice, 3 tipuri de mașini de găurit 
pneumatice. 6 tipuri de cilindri hidraulici, 
cricuri hidraulice, 
hidraulică pină Ia 
scurt, nu numai că 
cerințele șantierului, 
asemenea microscule.

— După cum înfățișați lucrurile, se pare 
că-i suficient să te ia cineva la rost 
pentru ca ideile noi să curgă valuri- 
valuri...

— Că nu-i deloc așa, o știe fiecare și 
nu-i cazul să facem demonstrația. întîm- 
plarea amintită, totuși, ne-a învățat ceva 
privind, să-i spunem, conduita noastră 
față de nou.

— Prin ce se distinge această conduită 1
— Nu poți spune : săptămina asta mă 

ocup de introducerea tehnicii noi. Și cu 
asta basta, am terminat. Pot să mă odih
nesc. Lupta pentru nou nu are niciodată 
un punct terminus. în clipa cînd ai 
să cauți, vine bătrînețea. Pentru 
pentru tehnică — dacă lucrezi tn 
domeniu. Soluția ? Să fii mereu în 
sivă, să nu te lași cuprins de rutină

îndemna cu patos revoluționar tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de al II-lea 
Congres al consiliilor oamenilor muncii, 
în „banca de idei" personală trebuie să 
ai mereu soluții.

— Era ceva in sertarele „băncii de idei" 
a atelierului cind s-a pus problema fabri
cării mașinilor de găurit de colț ?

— Era. Dar cu destule puncte albe pe... 
harta tehnologică. Și așteptau să fie exe
cutate nici mai mult, nici mai puțin decit 
580 000 de găuri tn structura podului de la 
Borcea. Răspundere atît de mare 
ne-am arătat refractari la sugestia 
fabrica din capul locului un lot de 
de mașini.

— Teamă ori comoditate ?
— Nici una, nici alta. Adevărul 

atît comitetul de partid, cît și condu
cerea șantierului — știu că lucrul acesta 
a preocupat cu deosebire și comitetul 
județean de partid — ne-au așezat pe 
umeri o sarcină deosebită. N-aveam voie 
să greșim. în două luni de zile am scos 
prima serie de 5 mașini. Un stagiu de o 
lună de încercări tn producție a acestor 
prototipuri și un prim bilanț : necesitatea 
de a opera încă cel puțin 15 modificări 
constructive. Muncă luată de la capăt, în 
care oameni dăruiți noului ca cei 
echipele conduse de Miron Mitache 
Costică Grosu n-au făcut pasul înapoi 
fața obstacolelor de tot felul.

— Acum ?
— Acum, 90 de asemenea mașini

roasă, care antrenează mii șl mii de oa
meni. Tocmai tn această direcție se în
dreaptă preocupările comitetului județeari 
de partid de a stimula creația tehnică de 
masă, de a consolida pozițiile cîștigate de 
aceasta, de a pune în valoare uriașul 
potențial de competență și participare 
conștientă in promovarea noului.

' Incit 
de a 

40—50
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Gustul pentru

perfecționare

se deprinde în uriașul

laborator al muncii

pompe de acționare 
1 500 atmosfere. Pe 
reușim să acoperim 

dar dăm și altora

obosit 
tine, 
acest 
ofen- 
— ne

de 
găurit, care trebuiau aduse din străină
tate, pe valută, funcționează din plin. Mai 

_avem o comandă de 40 de bucăți pentru 
podii I de la Cernavoda.

— Deci, se intră In tradiție tn acest do
meniu ?

— Da, se întră tn tradiție, dari Știți 
cum ? Din cei 95 de muncitori ai atelie
rului nostru. 32 au bacalaureatul, 16 sint 
pe diverse trepte ale învâțămîntului liceal. 
4 urmează cursurile de subingineri, la 
seral... Nu spun o noutate, dar... învățătu
ra este cel mai bun aliat al noului. Este 
rostul nu numai al cuprinderii la liceu 
ori la universitate a muncitorilor noștri, 
ci și al simpozioanelor, schimburilor de 
experiență, expozițiilor, Intîlnirilor etc. 
organizate sistematic la nivel orășenesc 
ori județean. Acțiuni din care ai ce 
învăța. Ca să te autoconduci trebuie să 
stăpînești știința autoconducerii, nu ? 
Tradiția, apoi, se constituie și din bătăliile 
cîștigate, pe care le lași In urmă nu ca 
simple amintiri, ci drept pași necesari tn 
promovarea schimbării utile, eficiente.

Tradiția tn promovarea noului se con
stituie din bătăliile cîștigate...

— Aș putea să adaug și un al patrulea 
argument — intervine tovarășa Ecaterina 
Călina. Parte din elevii participant! la 
această acțiune, cei care nu au luat 
examenul de admitere la facultate, s-au 
angajat la combinat. Experiența cu cele 
56 de electromotoare i-a cîștigat pentru 
acest loc de muncă, unde au toate șansele 
să învețe temeinic o meserie, să-și pună 
în valoare aptitudinile.

S-ar putea replica : „bine, bine, dar la 
urma urmei ce au făcut deosebit acești 
elevi ?“ E adevărat : nu au inventat 
nimic, nu au cucerit vreun trofeu la cine 
știe ce confruntare tehnică, 
s-au angajat să facă un lucru 
tru ei. Să-1 îndeplinească 
muncitorească, cu ambiția 
cusur. Și au reușit.

cu 
de

în schimb 
inedit pen- 
răspundere 
a fi fără

„Ucenici la «școala

noului» sîntem cu toții,

indiferent de vîrstă,

de experiență"
îi adresăm inginerului Aurel Moldovan, 

directorul uzinei de laminate plate a 
Combinatului siderurgic Galați, o între
bare, directă :

— Numiți inamicul numărul unu al unei 
idei noi.

— Acesta ar putea fi, cred eu, inerția 
din noi. Nu întotdeauna ne este la înde- 
mină să escaladăm rutina care ne absoarbe. 
Teama de a nu tulbura confortul perso
nal ? Reticență travestită în hainele spi
ritului de prevedere ? Orgoliul că odată 
ce ai așezat lucrurile pe un făgaș nimeni 
n-ar trebui să mai pretindă schimbarea 
lor ? Nu știu...
,— Intuim din tot ce «puneți 

jjolgmică, £Ju, cțne . o, ducgți 1
1' —I Poate și cu miile Însumi... 

dă mîna s-o spun pentru că... 
bine să ne oprim la fapte.

Faptele ? Cînd s-a conceput 
Combinatului de oțeluri inoxidabile de la 
Tîrgoviște s-a avut in vedere ca aprovi
zionarea acestuia să se facă cu bandă la
minată la cald aici, la Galați. Sînt /trimiși 
oameni in schimb de experiență în Japo
nia, Statele Unite ale Americii. Partenerii 
din aceste țări 
tehnologia. Cumperi 
punga... Specialiști 
cercetări metalurgice 
Galați și pun la 
elaborare, încălzire, polizare, laminare în 
bandă a tablei inoxidabile. Dar o tehno
logie elaborată nu-i totul. Mai trebuie și 
utilaje. în cazul de față, tot prin via 
import. Cumperi insă cît te ține punga...

— Laminoarele gălățene nu-s proiectata 
pentru fabricarea tablei inox, și-a expri
mat franc opinia ing. Aurel Moldovan. 
Așa că nu prea văd sorți de reușită...

îl întrebăm acum:
— Era un fel de veto ?
— Era o părere și 

experiență de 30 de 
în acest răstimp am 
și ce nu se poate.

— Totuși, în împrejurarea dată...
— ...mi-am exprimat rezervele, iar apoi, 

acasă», in liniște... m-am așezat zdravăn 
pe citit. Să văd, totuși, dacă nu avem 
măcar o șansă. Am purtat apoi o discuție 
la obiect cu ing. șef Traian Popa II, abia 
întors din Japonia. Acesta, după ce mi-a 
făcut o demonstrație doctă, mi-a pus 
direct întrebarea : „La urma urmei, de 
ce n-am încerca ?“

— Răspunsul dv. ?
— An? ales o după-amiază șl am expe

rimentat mai întîi cu 4 sleburi.
— De ce după-amiaza ?
— Aveam nevoie de multă liniște șl de 

mai puțini gură-cască,
— Ați reușit dintr-un
— N-am reușit deloc, 

mul sleb. 
încălzire — 
răspunderi 
ing. Iacob 
maistrul Cornel Borș. Ori de Ia laminare 
— maistrul Valeriu Teodoru și ing. Nicolae 
Mateescu.

— într-un cuvînt, vl se dădea apa Ia 
moară ?

— Ba dimpotrivă. Eram cîștigat pentru 
Idee și acum mă intriga faptul că în
cercările noastre nu dădeau rezultatele 
din calculul hîrtiei. Am reglat mal bine 
utilajele — aici era punctul slab — și am 

-încercat cu al doilea sleb. Apoi cu al trei
lea și, din aproape în aproape, am înlătu
rat piedicile. Pot spune că, în prezent, 

\. stăpînim tehnologia de încălzire și lami
nare a otelurilor inoxidabile și feritice. 
Acum economia națională are nevoie șl 
de oțel inoxidabil austelitic — mult folosit 
în chimie, pentru instrumentarul medical 
etc. Părerea mea e că avem șanse să 
reușim.
, — E o părere optimistă...

— ...a unui fost pesimist, vreți să 
insinuați ? Mă rog, nu mă supăr. Și știți 
de ce ? Pentru simplul fapt că ucenici la 
școala noului sîntem cu toții, deopotrivă, 
indiferent de vîrstă, de experiența lăsată 
în urmă...

o anume

Acum îmi
Dar mal

realizarea

dispuși să ne vîndă 
insă cît te ține 
ai Institutului de 

din București vin la 
punct tehnologia de

atît. Am totuși a 
ani în meserie. Iar 
învățat ce se poate

foc ?
Cel puțin cu prî- 
putea veni de la 

unde aveau 
Marian și

Neajunsul 
loc de muncă 
maistrul Matei 
Crăciun. Ori de la polizare —

Cutezanța este o deprindere dobindită 
odată cu certificatul de naștere sau tre
buie, la rîndul ei, deprinsă ? Să vedem 
ce înțeles are, în această ordine de idei, 
faptul înfățișat de profesoara Ecaterina 
Călina, directoarea Liceului industrial 
nr. 1 din Galați :

— Trebuie neapărat să dați o mină de 
ajutor combinatului siderurgic, ni s-a 
spus într-o ședință, la județ, anul trecut. 
„Noi, o școală cu un plan de producție 
de 2,4 milioane lei, să ajutăm un combi
nat cu o producție de vreo 30 miliarde?!..." 
„Da, chiar așa. Va trebui să-i reparați 56 
electromotoare cu o putere de 1,5 kilo
wați". „Dar elevii noștri n-au făcut nicio
dată așa ceva 1“ „Nu-i nimic. O vor face 
acum".

Stăm de vorbă cu maistrul instructor al 
școlii, Iordache Matiaș :

— Cum ați primit răspunderea aceasta ?
— Noi avem o clasă de electrome

canici. Ne-am gîndit că nu le va prinde 
rău o experiență în plus.

Cheia de boltă a afirmării
este UNIREA TUTUROR FORȚELOR. Acest adevâr-axiomă, rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la forumul muncitoresc, îndeamnă la acțiune decisă 
pentru promovarea spiritului novator in toate compartimentele creației mate
riale și spirituale. Măsura spiritului revoluționar este validată de fapte in 
măsură să înnoiască, să perfecționeze, să afirme noul la orice loc de muncă.

revoluției tehnico-științifice In acest cincinal

Iile TANASACHE 
Dan PLAEȘU

" CODULUI ETIC ________>
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Dirijorul 
din Nâsăud

Vasile Olteanu este cunoscut 
ca fiind unul dintre cel mai ne
obosiți și pricepuți animatori ai 
vieții culturale din orașul Nă- 
săud. Cel puțin în calitate de di- 
rijor al fanfarei din localitate 
este de-a dreptul admirabil : lu
crează îndelung cu fiecare din
tre cei 30 de instrumentiști, ex- , 
plică pe îndelete orice amănunt, 
arătind pasiune mai ales pentru I 
primenirea continuă a reperto
riului cu piese patriotice și pre- I 
lucrări folclorice. întregii for- | 
mâții ii insuflă o perpetuă tine
rele și o tinerească activitate i 
creatoare.

Un amănunt : Vasile Olteanu i 
are 81 de ani. Mulți înainte !

I
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| Copiii și praștia I
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Ne scrie Marin Mitrofan din 
Tecuci : „Conduc sectorul T.T.R. 
5 Tecuci, si de multe ori sintem 
puși in situația să înlocuim izo
latorii de sticlă de pe rețeaua 
de telecomunicații aeriene, pen- 
că Unii copii îi iau drept țintă 
și trag in ei cu praștia, _ spăr- 
glndu-i. Poate că, semnalînd a- 
ceasta la -Faptul divers», cei răs
punzători de educația copiilor 
respectivi (părinți și învățători) 
vor acționa cu mijloacele lor 
pentru a curma aceste prejudi
cii".

Să sperăm că asa se va întim- 
pla I

Finiș 690
Finis este numele unei fru

moase comune din sudul județu
lui Bihor. Andrei Indrieș, profe
sor din localitate, ne informea
ză că așezarea a fost atestată 
documentar în anul 1291 (sub 
numele de „Castrum nostrum 
episcopi Varadiensis"), fiind 
doar cu 21 de ani mai tinără de- 
cît orașul Beiuș, situat in apro
piere, la 3 kilometri.

La vîrsta venerabilă de 690 de 
ani, comuna Finiș are aproape 
5 000 de locuitori, români și ma
ghiari care' trăiesc in bună înțe
legere și muncesc înfrățiți in 
C.A.P. sau in sectorul de explo
atare a lemnului. în zonă se află 
interesante obiective istorice și 
turistice, printre care Cetatea 
Finiș (dattnd din anul 1247) și 
grupul de cinci goruni (vechi de 
400—500 de ani) de la locul -nu
mit „Fîntîna popii". unde se 
află și o veche baie populară ce 
folosește izvoare ușor sulfuroa
se.
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Uitate in Olt
Vechiul pod de fier (avea pes

te o sută de ani), care făcea le
gătura rutieră peste riul Olt în
tre Rlmnicu.V.jlceă. Goranu si 
șoseaua spre Plteștl-București, 
ș-a rupt in două si a căzut în 
apă de mal bine de două luni 
de zile. De atunci si plnă astăzi, 
insă, nimerii nu s-a îngrijit să 
degajeze locul. „Cit vor mai 
zăcea in apă. degradindu-se, cete

I
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peste 200 tone de fier ale fos
tului pod, uitate in Olt ?“ — în
treabă corespondentul voluntar 
Gheorghe Ispășoiu. întrebăm și 
noi direcția respectivă a consi
liului popular județean. Pentru 
că. știut este. Oltul n-are nevoie 
de fier vechit Oamenii, insă — 
da !

Escrocul 
naivi caută!

S-auzi șt sd nu crezi : i 
mitete de bloc, alcătuite i 
meni maturi și serioși, s 
sat escrocate de un 
berchea. Numitul Răducu Ște
fan (cp domiciliul înscris pe bu
letin in comuna Măgurele, stra
da Ciocirliei nr. 39) s-a dat 
drept zugrav și a încasat — cu 
chitanță scrisă de mină — 5 520 
lei de la un bloc, 4 000 lei de la 
altul și 1 100 lei de la al treilea, 
fn total 10 620 lei'— ca arvună, 
Chipurile, pentru procurarea de

trei cs- 
din oa- 
i-au li- 
terchea-
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materiale necesare unor lucrări 
de zugrăvire. Escrocul a luat 
banii și dus a fost. Căutat la do
miciliu s-a aflat că nu mai lo
cuiește acolo de un an și jumă
tate și că nu e încadrat nicăieri, 
trăind din „afaceri" ca aceea fă
cută la blocurile M 10, M 19 Și 
M 61 din străzile Horbotei și 
Bădeni, sectorul 3 al Capitalei.

Fiți mai cu băgare de seamă 
cind dați bani, tovarăși din co
mitetele de bloc! Și, oricum, fe- 
rlți-vă de R.S. Iar dacă-l vedeți, 
predați-l miliției.

Barca 
centenara

Muzeul lemnului din Ctmpu- 
lung Moldovenesc și-a îmbogățit 
recent colecția cu o piesă foarte 
rară, dacă nu unică : o barcă 
monoxilă de 5 metri lungime, 
scobită intr-un singur trunchi . 
de arbore. A fost găsită in po
dul unei case din comuna de 
munte Vama, iar alta ca ea nu 
mai există pe meleagurile suce
vene. Primele investigații ale 
specialiștilor au arătat că are • 
vechime ce depășește cu mult 
100 de ani.

• • •
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Auto
basculantele !

Deseori auzim despre acciden
te de circulație provocate de 
autobasculante. La lotul Petro
șani. din cadrul Trustului de lu
crări hidrotehnice speciale, mun
citoarea Olimpia Străuț (in uîrs- 
tă de 53 de ani) a fost călcată 
șt accidentată mortal de o ase
menea autobasculantă manevra
tă înapoi fără a fi pilotată.

Șoferi de pe autobasculante ! 
Minuiți mai cu atenție si respon
sabilitate volanul acestor mașini 
grele si periculoase. Și nu mai 
tot goniți atita cu ele pe arte
rele aglomerate ale orașelaț!

Rubrică realizată de 
Gheorqhe MITROT 
și corespondenții „Scînteii
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dramaturgului
Prin natura îndeletnicirii la perfecționarea orînduirli 

sale, scriitorul .poartă ne socialiste și la consolidarea 
urneri o nobilă îndatorire :......................
aceea de a fi permanent 
Înăuntrul cetății, de a se 
întreba tot timpul cui se 
adresează și pe cine slujește 
prin opera lui.

Sentimentul acesta al res
ponsabilității cetățenești 
ne-a fost magistral relevat 
în cuvintele pline de adîncă 
înțelepciune ale secretaru
lui general al Partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : 
„Noi vrem ca arta și lite
ratura să fie puse în slujba 
poporului, să se scrie și să 
se creeze pentru clasa mun
citoare, pentru țărănime, 
pentru intelectualitate, pen
tru toți oamenii muncii".

Așadar, la masa de scris, 
scriitorul stă fată în față cu 
marea sa responsabilitate 
civică, al cărei unic coman
dament constă în înfățișarea 
vieții contemporane în toată 
complexitatea ei. Și ori de 
cîte ori condeiul său a făcut 
impact cu realitățile autoh
tone el își poate da seama 
că nu-i deloc ușor să desco
peri sensurile exacte ale 
realului, să disociezi dura
bilul de efemer, să desci
frezi misterul vieții de azi 
și de mîine.

Sintem conștient! că lu
crările noastre trebuie să ___ ,____
corespundă — cum spuneam atunci cînd dramaturgul își 
mai sus — intereselor ma-

■ jore ale cetății. Dar viața 
noastră, actualitatea noas
tră cu întregul ei drama
tism are deopotrivă zone de 
lumină și de umbră ; aspec
tele lumindase se întrepă
trund cu dificultățile ine
rente de care procesul 
transformării omului se lo
vește adeseori.

A considera insă o temă formare a orizontului 
dificilă drept un subiect 
„intangibil" este de neier
tat. Așa ceva poate face 
numai o mentalitate erona
tă. autoliniștitoare, care nu 
mai crede în forța spiritului 
critic de a contribui tocmai

ei prin îndreptarea greșe
lilor.

Am putea spune deci că 
la sinceritatea funciară a 
scriitorului se cuvine a ală
tura și un sentiment de 
demnitate. Fără îndoială, 
arta trebuie să reflecte in
tens, emoționant aspectele 
pozitive ale vieții noastre 
noi. Dar, în același timp, și 
acest lucru e adevărat și în 
teatru, idilizarea. în dauna 
unei priviri obiective asu
pra realității, tar transforma 
adevărul artistic în contra
riul său.

Dacă avem ceva de comu-

V Adunarea festivă
literar științific, de înaltă exigență, 
reprezentind un mijloc de valorificare 
a spiritului creator al maselor!

Cu același prilej au rostit alocu
țiuni Ion Cumpănașu, președintele 
Consiliului ziariștilor, director gene
ral al Agenției române de presă 
„Agerpres", Ștefan Voicu, redactor- 
șef al revistei „Era socialistă", George 
Ivașcu, director al.revistei „România 
literară", Ion Țăranu, redactor-șef al 
revistei „Cronica" din Iași, și Alexan
dru Bălăci, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor. Adresind felicitări pu
blicației centenare, vorbitorii au sub
liniat rolul revistei în istoria culturii 
și presei progresiste din tara noas
tră, în evoluția gîndirii românești, în 
promovarea unei literaturi legate in 
mod organic de realitățile naționale, 
in formarea și educarea revoluționa
ră a maselor de oameni ai muncii, 
în opera de zidire a mărețului edi
ficiu comunist al României.

•In încheierea adunării, cei pre- 
țenți, au adoptat, intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, o telegramă 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

portante prin intermediul căreia, în 
plină luptă pentru instaurarea pu
terii populare, P.C.R. și-a propus să 
grupeze forțele intelectualității pro
gresiste, să propage ideile filosofice 
materialist-dialectice, să făurească o 
cultură cu rădăcinile adine împlin" 
tate în realitățile autohtone și să fa
miliarizeze masele largi populare cu 
idealurile generoase ale socialismu
lui. După Congresul al IX-lea al par
tidului. a spus în continuare vorbi
torul, cind, prin contactul cu cele 
mai noi cuceriri in domeniul științei, 
cu pulsul viu al realității socialiste, 
presei din România i s-au deschis 
noi orizonturi, experiența colectivu
lui revistei ..Contemporanul" s-a a- 
firmat și îmbogățit considerabil, în
deosebi pe tărimul formării și dez
voltării conștiinței socialiste a ma
selor, ca forță de puternic progres 
social in propagarea valorilor artei, 
culturii, științei, în promovarea prin
cipiilor eticii și echității socialiste. 
Publicație social-culturală. organ al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, înscrisă in frontul cultural, 
dinamic, din țara noastră, „Contem
poranul" militează pentru yp climat

Centenarul revistei „Contempora
nul" a fost marcat, vineri după-amia- 
ză, în Capitală, printr-o adunare 
festivă, desfășurată in. sala de mar
mură a Casei Scînteii.

Au luat parte .redactori ai presei 
noastre, reprezentanți ai vieții cultu- 
ral-științifice din Capitală și din țară, 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă șl 
obștești,, un mare număr de cititori ai 
revistei.

Cei prezenți au primit cu vii aplau
ze, cu o deosebită însuflețire Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu adre
sat revistei „Contemporanul" la o 
sută de ani de la apariția primului 
său număr. Participanții la adunare 
au dat, astfel, expresie satisfacției 
față de aprecierile formulate în' cu
prinsul mesajului, dragostei și recu
noștinței profunde față de secretarul 
general al partidului, președintele re
publicii, pentru activitatea neobosită 
pe care o consacră progresului neîn
trerupt al țării și fericirii poporului, 
înfloririi continue a culturii noastre 
socialiste.

Mesajul a fost citit de tovarășul 
Ilie Rădulescu, secretar 
P.C.R.

în numele Consiliului 
Educației Socialiste, al 
redacțional al revistei 
ranul", al colaboratorilor 
revistei prezenți Ia această adunare 
festivă, tovarășa Suzana Gâdea. pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, a transmis to
varășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, președintei^ Republicii, 
cele mai calde și sincere mulțumiri 
pentru cuvintele de înaltă prețuire 
adresate revistei, pentru înalta cin
stire făcută prin conferirea Ordinu
lui „23 August" clasa I.

Mesajul tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu constituie pen
tru noi toti — a spus vorbitoarea — 
un însuflețitor îndemn în perfectio
narea activității de viitor, un ade
vărat și prețios program de activita
te teoretică și practică, astfel incit 
revista „Contemporanul" să fie in 
permanentă la inălțimea bogatelor 
sale tradiții, să îndeplinească în mod 
strălucit sarcinile de mare încredere 
și răspundere care îi revin în marea 
operă, Înfăptuită sub conducerea 
Partidului Comunist Român, de fău
rire a societății socialiste și comu
niste în România. Adresăm tovarășu
lui secretar genera] Nicolae Ceaușescu 
angajamentul nostru solemn de a 
munci cu toate forțele și devota
mentul pentru a îndeplini cu opera
tivitate și-la un înalt nivel calitativ 
sarcinile cuprinse în Mesajul adresat 
revistei „Contemporanul" cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de Ia apariție.

Vorbitoarea a adresat calde felici
tări revistei „Contemporanul" pentru 
activitatea rodnică pe care o desfă
șoară, pentru rezultatele valoroase 
obținute în îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere încredințate de 
conducerea partidului ~ și statului 
nostru. Aceleași calde felicitări au 
fost adresate foștilor și actualilor co
laboratori ai revistei, valoroși oameni 
de știință, arta si cultură, activiști pe 
frontul ideologic — muncitorilor tipo
grafi si difuzorilor care, prin activi
tatea lor neobosită, si-au adus si își 
aduc contribuția la prestigiul revistei 
sărbătorite.

Din partea Întregului colectiv al 
publicației, a luat cuvîntul Vasile 
Nicolescu, președintele consiliului de 
conducere al revistei „Contempo
ranul".

în cuvîntul aău. vorbitorul a înfă
țișat tradițiile progresiste ale revis
tei. intîia mare publicație socialistă 
românească, programul ei de idei și 
a evocat personalitățile de seamă 
care au colaborat în paginile sale. El 
a subliniat că revista „Contempora
nul" a fost una din publicațiile im-

țiplelor fațete ale „actuali
tății", într-un efort mai sus
ținut și o îndrăzneală mai 
mare în a căuta zona sensi
bilă a problemei puse în 
dezbatere, fisura minusculă 
în care se ascunde adeseori 
viciul, mica îmburghezire a 
sufletului, imoralitatea față 
de regulile noi de viață — 
toate acestea pentru a arăta 
devenirea ființei umane ca 
entitate socială înțeleasă 
precum un relief geografic 
cu piscuri și abisuri în plină 
transformare.

Este încă loc, așadar, tn 
dramaturgia noastră, pentru 
piese care să vorbească des
pre deloc idilica bătălie pe 
care o ducem ca să edifi
căm o lume nouă și o con
știință nouă ; după cum se 
cuvine a fi închise porțile 
acelor lucrări cu personaje 
artificiale, inundate de re
plici inconsistente, dezbă- 

o tînd false probleme.. sau cu
“ Din păcate, mulți. dintre conflicte^liliputane ce nu în
tinerii dotați, care cresc și * *
se formează la școala tea
trului radiofonic, manifestă 
uneori o timiditate nejusti
ficată în abordarea „actua
lității" din unghiul real al 
problemelor de viață ; pie
sele lor nu au combustie 
dramatică, nu vehiculează 
idei, ci întîmplări incolore 
și inodore, personajele nu 
trăiesc, nu se diferențiază 
decit prin nume. în schimb 
se topesc toate într-o lim- 
butie sterilă, ocolind tocmai 
punctul nevralgic al aspec
tului de viată pe care în- 

. cearcă să-I surprindă. De
monstrațiile spre care acești 
autori năzuiesc în piesele 
lor sînt uneori palide, mi
nore, lipsite de patosul și 
dramatismul în care sînt !n- 
fiDți pilonii construcției 
noastre socialiste.

Șansa teatrului radiofo
nic. ca a teatrului în gene
ral. se află în investigarea în 
secțiune longitudinală a 
realității, intr-o privire mai 
profundă in disecarea mul-

numal ceea ce se petrece în 
jurul oamenilor, ci și ceea 
ce se petrece în mintea lor, 
in imaginația și in sufletul 
lor. Mă g îndese că mai se
ducător decît dialogul din
tre personaje poate să-mi 
apară în viitoarea mea pie
să dialogul unuia dintre 
eroi cu conștiința sa.

Trebuie menționat că In 
afara statornicelor sale le
gături cu dramaturgii con- 
sacrați, teatrul radiofonic, 
de care mă leagă o, expe
riență de două decenii, 
aduce an de an la microfon 
nume noi de autori, care 
capătă într-o singură seară 
popularitatea ce le-ar fur-
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nlcat semenilor trebuie s-o 
facem cu expresivitate și 
consecvență. Asta presupu-' 
ne, bineînțeles, din partea 
dramaturgului cunoaștere 
aprofundată și o dezvăluire 
riguroasă și sensibilă a ac
tualității, a realității noastre 
socialiste. Și mai presupune 
ceva : o autodepășire a stă
rii de dispoziție confortabi
lă, doar aparent optimistă și 
tonică, exprimată în lucrări 
de cel mai ireproșabil con
formism și schematism. 
Toate astea se intimplă
caracterizează personajele 
numai prin modul lor de a 
acționa, iar nu și prin felul 
lor de a gîndi în ranort di
rect cu logica vieții.

Ori de cîțe ori încerci așa
dar să topești. în retortele 
fanteziei tale de scriitor 
„actualitatea" îți dai seama 
că ea este de fiecare dată o 
acțiune, un efort, o trans- 

nos- 
tru material si spiritual, le
gitimată însă, neapărat, 
printr-o idee.

Astăzi, ca dramaturg, mă 
preocupă. în cel mai inalt 
grad, modul cum aș putea 
înfățișa în lucrările mele nu

Cei mai

niza-o reprezentarea pie
selor lor luni de zile, pe 
toate scenele din țara noas
tră.

teresează pe nimeni.
Eroul comunist din piesele 

noastre să fie cu adevărat 
omul zilelor noastre, să aibă 
măreția modelului, comple
xitatea sa, generozitatea, 
elanul și devotamentul de 
care dau dovadă cei cu care 
ne întîlnim în viață, și pe 
care avem obligația să-i cu
noaștem mult mai îndea
proape.

Vor ajunge la spectator 
doar acele piese care con
țin vibrația autentică a vie
ții noastre noi. care conving 
pe cei cărora le sînt desti
nate că ei sînt pe drept 
cuvînt făuritori de istorie și 
civilizație și. că un popor 
care ' stă neclintit aci, „în 
poarta furtunilor", de pește 
douăzeci de veacuri, este 
capabil să se confrunte cu 
orice fel de obstacole sau 
prejudecăți, fără a abdica 
nici o clipă'de la încrederea 
cnlmă și sigură în frumuse
țea viitorului ce și-l clă
dește. treaptă cu treaptă, în 
prezent.

al C.C. al
Culturii și 
colectivului 
„Contempo- 
și cititorilor

Telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

tineri muncitori
noastră ne-au creat toate condițiile 
să învățăm, să "ne pregătim profesio
nal, să ne formăm ca oameni de nă
dejde ai țării — ne spune Elena 
Coardă, absolventă a Liceului indus
trial nr. 28 din Capitală. A sosit 
timpul să răspundem și noi cum se 
cuvine grijii ce ne-a fost purtată, in- 
trînd în marea familie a clasei mun
citoare, la noile locuri de muncă, 
unde sintem repartizați potrivit do
rinței și pregătirii noastre profesiona
le. Eu merg la „Tricodava", pentru că 
îmi place să îmbin tehnica din dome
niul confecțiilor cu fantezia Și buhul 
gust. Mă voi strădui să lucrez cit mai 
bine și cred că. bucurîndu-mă de

■ După anii de studiu și pregătire 
practică in școala generală. în liceu — 
ani de acumulări in domeniul culturii 
generale, al calificării profesionale, al 
formării etice, cetățenești — nume
roși absolvenți ai liceelor, din pro
moția 1981, se prezintă în aceste zile 
la noile'locuri de muncă din între
prinderi, de pe șantierele de con
strucții, din unitățile agricole. Este 
un eveniment deosebit, cel mai im
portant din viața de tineri cetățeni, 
primul lor pas pe drumul vieții de 
muncă, de creație, de participare ne
mijlocită la activitatea obștească. La 
sfîrșit de drum școlar, la început de 
drum de munfcă productivă, tinerii 
bacalaureați au în față, perspective sprijinul.noilor mei tovarăși de mun- 
largi de împlinire pe pian, profesio-1--.; -că,-voi obține rezultate, dn, producție 
rial, social și uman, expresie a grijii 
și preocupării constante a societății 
noastre socialiste, a partidului și sta
tului pentru pregătirea, educarea și 
încadrarea tinerei generații în viata 
economico-socială a tării.

G înduri, proiecte de viitor, planuri 
de lucru ? Fiecare dintre zecile de 
mii de absolvenți ai liceului le ex
primă într-un fel personal.

— Partidul și statul, societatea

care să confirme această dorință.
Aflați în eșalonul celor mai harnici 

elevi ai Liceului industrial hr. 4 din 
Constanța, „cu medii mari la disci
plinele de profil și la activitatea 
practică" — cum apreciază unul din
tre profesorii lor, ing. Petre Popescu 
— Ion Coiciu. Dănuț Bălașa, Con
stantin Dragomir, Dumitru Răhău se 
numără, printre noii mecanici de mo
toare cu combustie internă ai Con

* • V • •ai țarii
stanței. Urărilor de succes ale profe
sorilor li s-a răspuns cu un angaja
ment : „Ne vom îndeplini cu răspun
dere îndatoririle în producție, vom 
munci și învăța cu entuziasm, hărni
cie și conștiinciozitate".

— Avem convingerea că așa va fî 
— adaugă ing. Florian Bucur, direc
torul liceului —- pentru că în timpul 
practicii în producție, pe șantierele 
locale de construcții, în fabrici, absol
venții de acum au lucrat efectiv, iar 
noile locuri de muncă și le-au ales ei 
înșiși. Această certitudine este întă
rită Și de alt argument : de la între
prinderile unde lucrează tinerii' din 
promoția anului trecut avem multe 
vești bune, ei indeplinindu-și cu res
ponsabilitate îndatoririle profesionale 
și sociale. Unii dintre noii absolvenți 
vor., participa. la concursul de admi
tere în facultăți de profil. Intre aceș
tia se vor afla Florian Botiță. „cel 
mai bun instalator", care a obținut 
premiul I pe țară la copcurșul
meserii. Nicolae Butuc, clasat pe lo
cul IV la același concurs.

ne

Florlca DINULESCU

asigurat 
îngriji-

lor Congresului al XII-Iea al parti
dului.

Indicațiile și aprecierile cuprinse in 
mesajul adresat de dumneavoastră 
constituie pentru colectivul redacțio
nal al revistei „Contemporanul", pen^ 
tru toți colaboratorii săt up 'utor 
neprețuit, care ne stimuleazăhun- 
cim Cu și mai multă dăruire pentru 
promovarea aspirațiilor și intereselor 
fundamentale ale poporului, a idealu
rilor sale umanist-revoluționare.

Ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom preocupa in permanență de per
fecționarea activității redacționale, 
astfel incit „Contemporanul" să se 
afirme deplin ca o tribună de dezba
tere a celor mai importante probleme 
ale vieții noastre politice, sociale, fi
lozofice, științifice, să-și aducă o cit 
mai mare contribuție la afirmarea ro
lului militant al artei și culturii, la 
promovarea principiilor eticii 
tății socialiste, la formarea 
nou, cu o inaltă conștiință 
ționară.

Ne vom strădui, așa cum 
demnați dumneavoastră, să 
dem, cu toată energia, îndatoririi pa
triotice de a cinsti memoria înainta
șilor, de a face cunoscute valorile gin- 
dirii și creației românești, de a sluji 
cu devotament idealurile umaniste, 
revoluționare, ale poporului român.

Vom acționa cu toată răspunderea 
și priceperea noastră pentru ca re
vista „Contemporanul" să joace un 
rol tot mai mare în reflectarea activă 
și mobilizatoare a marelui Festival 
național al muncii și creației „Cîn- 
tarea României", in afirmarea și difu
zarea acelor valori ale artei și lite
raturii care prin bogăția lor de idei 

- și de sentimente, prin militantismul 
lor contribuie la formarea conștiințe! 
socialiste, a omului nou, făuritor al 
celei mai înaintate societăți pe pă- 
mintul Românie'’ — societatea comu
nistă. Ne angajăm ca prin întreaga 
noastră activitate să fim demni de 
prestigiul pe care revista „Contem- 
poran#l“ și l-a cistigat, de-a lungul 
unui secol. în rindul cititorilor săi, 
să menținem și să dezvoltăm acest 
prestigiu, pentru a răspunde astfel 
înaltei prețuiri si încrederi pe care 
partidul ne-o acordă. /

Cu acest prilej sărbătoresc, redac
torii și colaboratorii revistei „Con
temporanul" își exprimă încă o dată 
devotamentul și recunost*nța 
Partidul Comunist Român, 
dumneavoastră, mult stimate 
te tovarășe secretar general 
Ceaușescu, multumindu-vă din adin
cul inimii pentru sprijinul perma
nent acordat presei, pentru valoroa
sele dumneavoastră recomandări, care 
constituie pentru noi un vast și în
suflețitor program de activitate.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Participanții la adunarea festivă 
consacrată aniversării a 100 de ani 
de la apariția primului număr al re
vistei „Contemporanul", redactorii și 
colaboratorii revistei, muncitorii tipo
grafi și cititorii vă roagă să primiți 
cele mai calde mulțumiri și profunda 
recunoștință pentru activitatea dum
neavoastră neobosită. încununată de 
strălucite realizări, desfășurată in 
fruntea partidului și statului, pentru 
binele și fericirea poporului nostru, 
pentru prosperitatea și permanenta 
afirmare a României socialiste pe 
toate meridianele lumii. Vă mulțu
mim, in același timp, din adincul 
inimii, pentru cuvintele de inaltă a- 
preciere cuprinse in Mesajul adresat 
revistei „Contemporanul", redactori
lor și colaboratorilor, precum și pen
tru conferirea înaltei distincții Ordi
nul „23 August" clasa 1, cu prilejul 
sărbătoririi a 100 de ani de la apari
ția primului număr al revistei „Con
temporanul".

însuflețiți de îndemnurile dumnea
voastră, continuind pe un plan supe
rior tradițiile revistei „Contempora
nul", in lupta pentru progres și de
mocrație, pătrunși de dragoste față 
de Partidul Comunist Român, față de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, expo
nentul cel mai de seamă al năzuin
țelor și împlinirilor poporului român, 
conștienți fiind de rolul important ce 
revine presei comuniste in formarea 
conștiinței socialiste, a omului nou, ne 
reafirmăm și cu acest prilej hotărîrea 
fermă de a sluji cu patos revoluționar 
politica partidului, de a contribui 
fără preget, prin munca noastră en
tuziastă, la înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintare a României spre 
comunism.

Centenarul revistei „Contempora
nul", moment aniversar onorat de 
înaltul mesaj adresat colectivului re
dacțional și colaboratorilor revistei — 
act politic care exprimă permanenta 
dumneavoastră grijă pentru afir
marea multilaterală a spiritualității 
românești și a culturii socialiste uma- 
nist-revoluționare — ne angajează la 
o analiză aprofundată, partinică a re
vistei, ne îndeamnă la o activitate de 
inaltă calitate și măiestrie profesio
nală, sub semna! tradițiilor de pro
pagare a materialismului dialectic i 
istoric, de luptă purtată cu arma cu- 
vintului pentru cauza maselor mun
citoare și interesele supreme ale pa
triei, pentru idealurile de progres și 
dreptate socială, de transformare so
cialistă 
culturii 
umane,

și echi- 
oniulul 
revo Tu

ne in- 
răspun-

publicat 
dată în 1933. după 

ediție apărută în 
vieții lui Camil Pe- 
sub directa sa su-

fată de 
față de 
si iubi- 
Nicolae

cepțiile lut Camil Petrescu 
fată de realitățile din acel 
timp, fiind mai intii publi
cate, sub propria sa sem
nătură, in revista „Omul 
liber". Una din contribu
țiile substanțiale aie lui 
Liviu Călin este aceea a 
reconstituirii detaliate și 
ample a modului în care 
„Patul lui Procust" a fost 
receptat de critica și isto
ria noastră literară, de la 
apariția lui și plnă in con-, 
temporaneitate. oferlndu- 
ne tabloul sinoptic integral 
al tuturor comentariilor si 
opiniilor emise asupra ro
manului. pe care nu le ex
pune însă stereotip, prin 
reproducere mecanică, ci 
printr-o analiză și inter
pretare personală. Capito
lul final, al variantelor 
textului romanului, repre
zintă. de asemenea, un a- 
tribut științific esențial al 
aparatului critic. Variante
le permit pătrunderea în 
intimitatea laboratorului de 
creație al lui Camil Petres
cu. evidențiind transformă
rile succesive ale unor per
sonaje, scene și episoade, 
perfecționarea procedeelor 
sale compoziționale, modi
ficările- survenite în viziu
nea scriitorului, modul în 
care s-au afirmat particu
laritățile și originalitatea 
mijloacelor sale de expre
sie.

Tn ansamblul Iul. volu
mul al treilea al ediției 
critice din opera lui Camil 
Petrescu încununează o 
muncă de nobilă dăruire și 
de superioară finalitate în 
procesul complex al valo
rificării patrimoniului li
terar national.

multiple căi de acces 
spre înțelegerea temeinică, 
exhaustivă a întregii pro
blematici referitoare la ro
man și 13\ personalitatea 
autorului Iui. Reconstituind 
geneza romanului, stabileș
te ca prim reper ger
minativ nuvela „Contesa 
bolnavă", rămasă în ma
nuscris, datînd din 1922. 
Pentru- a asigura auten
ticitatea romanului, de-

Valoarea si interesul de 
excepție pe care le prezin
tă volumul al treilea din 
ediția critică a operelor lui 
Camil Petrescu rezidă in 
aceea că oferă atît citito
rului obișnuit, cit și cerce
tătorului literar absolut to
tul despre romanul ..Patul 
lui Procust". Pe lingă re
producerea integrală a tex
tului. cu desăvîrșită acribie 
filologică. respectîndu-se

tul lui Procust". 
prima 
ultima 
timpul 
trescu, .
praveghere. in 1946. Avem 
astfel, cu deplină certitu
dine. textul autentic și in
tegral al romanului, scutit 
de erorile și lacunele per
petuate de edițiile postu
me. tipărite ocazional, de 
către diverși îngrijitori.

»

a vieții soeial-economice. a 
și științei, a personalității 

pentru înfăptuirea hotăriri-
• •

In suita edițiilor critice 
de superioară valoare isto- 
rico-literară și editorială, 
din cadrul colecției „Scri
itori români", ediția ope
relor lui Camil I’etrescu se 
înscrie pe un loc de prim 
ordin, ajungînd acum la 
volumul al treilea. Presti
giul ediției este 
în primul rind de
torii ei. acad. Al. Rosetti. 
marele . nostru profesor, 
cărturar și editor, inițiato
rul, cu jumătate de secol in 
urmă al edițiilor critice din 
operele scriitorilor clasici 
români, și eminerttul hău 
emul. Liviu Călin, el în
suși distins scriitor și edi
tor de înaltă competentă. 
Structurată pe criteriul te
matic și cronologic; ediția 
a cuprins. în întîiul ei vo
lum. opera poetică a lui 
Camil Petrescu, cel de-al 
doilea incluzînd Ultima 
noapte de dragoste, intîia 
noapte de război, inaiigu- 
rînd ciclul romanelor sale., 
Volumul al treilea, recent 
apărut, oferă cititorilor ce
lebrul roman Patul lui 
Procust.

Nu ne propunem. în a- 
ceste rînduri. să discutăm 
romanul, ci să relevăm ca
racterul profund științific 
al modului în care a fost 
reeditat. constituind un 
strălucit exemplu in acest 
sens și. totodată, ilustrind 
convingător stadiul supe
rior atins în prezent tn do
meniul valorificării moș
tenirii literare prin ediții 
critice. Punînd in aplicare, 
cu rigoare metodologică, 
criteriul esențial al ediți
ilor de referință, acela al 
respectării întocmai a Ulti
mei voințe a scriitorului, 
îngrijitorii ediției au repro
dus textul romanului „Pa- 

x< . - , .___________ _
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"amil Petrescu
f • f • •-■ • Vi ediție critica

Dispunînd de o ireproșabi
lă competență, 
Rosetti și Liviu Călin 
înțeles 
nu se 
hibrid, 
plistă.
reeditat de alti îngrijitori, 
mai mult sau mai puțin 
competent!, in felurite edi
ții. în anumite conjuncturi. 
Metoda urmată de acad. 
Al. Rosetti și Liviu Călin 
este perfect justificată, 
pentru că o ediție critică 
elaborată astăzi trebuie să 
aibă o structură proprie, o 
viziune unitară, trebuie să 
reprezinte punctul de ve
dere și contribuția perso
nală ale specialistului care 
elaborează această ediție, 
urmînd aceleași principii și 
criterii de stabilire a tex
tului. comune pentru toate 
volumele care alcătuiesc 
ciclul de opere ale scriito
rului reeditat.

acad. Al. 
au 

Că o ediție critică 
alcătuiește în mod 
prin reluarea sfm- 
automată a textului

tntocma! particularitățile 
de limbă și stil ale scriito
rului. volumul se distinge 
prin amplul și impresio
nantul său capitol de „No
te și variante", realizat de 
Liviu Călin, conținind 
..dosarul de creație" al ro
manului. reprezentînd cea 
mal completă și aprofun
dată exegeză "întreprinsă 
pînă acum asupra acestei 
opere a lui Camil Petres
cu. Printr-o Imensă muncă 
de investigație documen
tară, prin laborioase cer
cetări de bibliotecă și ar
hivă. prin explorarea aten-Z 
tă și migăloasă a manu
scriselor și corespondenței 
scriitorului, prin parcurge
rea unul mare număr dt 
periodice din perioada in
terbelică. de articole, stu
dii, monografii etc. consa
crate Iui Camil Petrescu, 
Liviu Călin a deschis largi

monstrează cu probe con
crete Liviu Călin, Că
rnii Petrescu a început de 
prin 1925 să acumuleze un 
vast material documentar, 
extras prin decupări și 
excerpte din presa politică 
si literară a epocii. Inain- 
tînd in refacerea proaesu- 
lui de creație 
lui Procust", 
ciorna inițială 
lui romanului, 
luritele Ipostaze 
tice Încercate 
pentru unele 
precizează că 
doamnei T„ una 
nele romanului, 
publicate initial tn revista 
„Cetatea literară", sub a- 
cest nume enigmatic, ceea 
ce a stîrnit multă vilvă în 
viata literară de atunci, că 
articolele lui Ladima.' din 
cuprinsul romanului, . re
flectau atitudinea și con-

al „Patului 
comentează 
a subiectu- 
relevă fe- 

onomas- 
de autor 
personaje, 
scrisorile 
din eroi- 
au fost

Teodor VARGOLIC1

ta Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc vineri solemnitatea 
decernării Ordinului „23 August" 
clasa I revistei „Contemporanul", 
pentru contribuția adusă la promo
varea concepției materialist-dialec- 
tice și a principiilor socialismului ști
ințific, la afirmarea valorilor culturii 
și științei românești și la înfăptuirea 
politicii culturale a partidului și sta
tului nostru, cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la apariția primului 
număr al revistei.

înalta distincție a fost înmînată, 
din însărcinarea conducerii de partid 
și de stat, de tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. ,

La solemnitate au participat tova
rășii Suzana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ilie Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Emilia Sonea, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, Dumitru Radu Popescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai consiliului de 
conducere al revistei.

Tn numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Petru Enache a transmis colec
tivului redactional al revistei calde

felicitări pentru înalta distincție 
acordată și urarea de noi su •"?e șl 
mari realizări în nobila misi. „b de 
a deveni o importantă tribună de 
educație comunistă, de cultivare a 
idealului revoluționar al partidului 
nostru, de formare a conștiinței so
cialiste a maselor, de a contribui și 
mai eficient la îndeplinirea marilor 
obiective stabdite de Congresul al 
XII-Iea ’ .....................................
mUncii 
tive, al 
profund ___ . ,______  T. ______

Tn numele colegiului revistei, tova
rășul Vasile Nicolescu a exprimat 
cele mai vii mulțhmiri conducerii de 
partid, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta distincție 
acordată, subliniind că ea constituie 
o nouă dovadă a recunoașterii con
tribuției pe care „Contenîporanul" a 
adus-o de-a lungul existenței sale Ia 
dezvoltarea gîndirii și creației înain
tate, progresiste, precum și a fiului 
de seamă ce îi revine în opera com
plexă de făurire a omului nou, în 
afirmarea valorilor spirituale din tara 
noastră.

Vorbitorul a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu. conducerii 
de partid și de stat, hotărîrea redac
torilor și colaboratorilor publicației 
de a duce mai departe, cu exigente 

-sporite, activitatea publicistică de 
îmbogățire a universului spiritual al 
omului de azi, 
nouă calitate, 
vieți spirituale 
nostru, '

ăl partidului tn domeniul 
ideologice și politico-educa- 

dezvoltării culturii cu un 
mesaj patriotic și umanist.

de a milita pentru o 
pe măsura întregii 

românești a timpului
(Agerpresț
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BRAILA • La Galeriile de 
artă s-a deschis Salonul de vară 
al umorului, în prezența unor 
caricaturiști din mai multe ju
dețe ale țării, a unor oaspeți 
din Cehoslovacia, Polonia. Bul
garia și R.D. Germană și a 
unul public numeros. La această 
ediție, marele premiu a fost 
acordat caricaturistului Octavian 
Bour din Cluj-Napoca. Cu pri
lejul deschiderii salonului, la 
combinatul de celuloză și hîrtie 
a avut loc o consfătuire pe tema 
„Locul și rolul gazetelor satiri
ce In combaterea lipsurilor și 
greșelilor, in antrenarea oame
nilor muncii Ia îndeplinirea și

depășirea sarcinilor de plan" și 
s-a vernisat o expoziție de de
sene și caricaturi. (Corneliu 
Ifrim).

COVASNA • In sala de i lar- 
mură a Casei de cultură a sin
dicatelor din municipiul Sftntu 
Gheorghe, a avut loc vernisajul 
expoziției pictorului brașovean 
Mattis Jânos. • Intr-un pitoresc 
cadru natural, la stațiunea 
Bălvănyos, s-a desfășurat cea 
de-a XlV-a ediție a Festivalu
lui dansului, cintecului și portu
lui popular. Au participat nu
meroase formații artistice din 
diferite zone folclorice ale tării. 
Cei prezenți au avut prilejul să

viziteze și o atractivă expoziție 
de creații populare, opere ale 
unor meșteri populari veniți din 
mai multe colțuri ale țării. 
(Pâljânos Maria).

TIMIȘ • Pe scena Naționalu
lui timișorean, a fost prezentată 
in premieră piesa „Noi, subsem- 
nații" a dramaturgului sovietic 
Alexandr Ghelman. Regia aces
tui spectacol, care reunește o 
mare parte din colectivul artis
tic al teatrului, este semnată de 
Dan Radu lonescu, • iar sceno
grafia de Doina Popa-Almășan. 
(Cezar Ioana).

VASLUI • „Invățămînt-cer- 
cetare-producție" — se intitulea

ză expoziția de creație tehnică a 
elevilor și cadrelor didactice 
din județ, deschisă la Casa de 
cultură a sindicatelor din Vaslui.

ț

Realizările tehnice prezentate 
s-au obținut atit in atelierele 
proprii ale școlilor, cit și in 
secțiile productive din între
prinderile județului. (Crăciun 
Lăluci).

IAȘI • Sub genericul „Ser
bările Crasnei", in comuna Dol-

hești a avut loc o amplă mani
festare cultural-artistică. După o 
intilnire cu locuitorii satului, pe 
tema „Istorie nouă pe temelia 
unei străvechi civilizații — 575 
de ani de la atestarea documen
tară a comunei Dolhești", la 
Izvoarele Crasnei s-a desfășurat 
un. amplu spectacol de muzică, 
dans și poezie cu concursul ac
torilor de la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași și 
al numeroase formații artistice 
de amatori din județele Iași și 
Vaslui. (Manole Corcaci).

GALAȚI • La consfătuirea 
științifică cu tema „Cercetarea 
și păstrarea factorilor de me

diu", organizată ta Galați, au 
susținut comunicări și referate 
medici și cadre medii sanitare 
din Capitală și județele Iași, 
Bacău, Tulcea. Brașov, Brăila și 
Galati. (Dan Plăeșu).

SUCEAVA • Colecția de 
sculptură și grafică Ion Irimes- 
cu din Fălticeni s-a îmbogățit 
cu r.oi opere donate de reputatul 
artist., Este vorba de 10 sculp
turi și S desene, toate de o va
loare artistică deosebită. (Sava 
Bejinariu).

ALBA • La Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Alba 
Iulia s-a desfășurat faza finală 
a concursului județean de mu

zică ușoară „Cadențe tinerești", 
manifestare aflată la cea de-a 
14-a ediție. Au participat forma
ții și soliști din orașele și cen
trele muncitorești ale județului. 
(Ștefan Dinică).

BACAU • La căminele cui" 
turale din Podu Turcului și 
Dealu Morii a avut loc simpo
zionul „Implicații pozitive ale 
omului in natură", susținut de 
specialiști de la Muzeul jude
țean de științe ale natuTH. Ex
punerile au fost însoțite de dia
pozitive și filme documentare. 
(Gh. Baltă).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj de felicitare pe care ml l-ați 
transmis cu ocazia. Zilei naționale a țării mele.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

> ' \ 
\

Primiri la C. C. al P. C. R.
Vineri, tovarășul Ion Coman, mem

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit 
cu tovarășii Samuel Walsh și Janette 
Walsh, membri ai Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Canada, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., se 
află la odihnă în țara noastră.

Oaspeții au rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, din partea conducerii Parti
dului Comunist din Canada, a secre
tarului general al P.C.C., tovarășul 
William Kashtan, călduroase salutări 
și cele mai bune urări de succes in 
activitatea pe care o desfășoară in 
fruntea partidului și statului român.

Mulțumind, tovarășul Ion Coman a 
rugat să se. transmită, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, a con
ducerii partidului nostru un cordial 
salut tovarășului William Kashtan, 
conducerii Partidului Comunist din 
Canada.

Cu acest prilej, s-a procedat la o 
Informare reciprocă privind preocu
pările actuale ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
din Canada, exprimindu-se dorința 
comună de a dezvolta în continuare 
bunele relații dintre cele două parti
de. pe baza stimei șl respectului re
ciproc, în interesul popoarelor român

și canadian, al cauzei păcii, securită
ții și independenței naționale, al coo
perării și colaborării internaționale.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

★
Vineri, tovarășul Iile Rădulescu, 

secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe 
tovarășii Eino Leino, membru al Se
cretariatului C.C. al P.‘ C. Finlandez, 
și Ismo Kuiviala, prim-secretâr al 
Comitetului municipal Helsinki al 
P. C. Finlandez, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., au făcut o vizită in 
țara noastră.

în cadrul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de vederi privind obiecti
vele și preocupările actuale ale P.C.R. 
și P. C. Finlandez, exprimîndu-se de 
ambele părți dorința comună de a 
dezvolta și adînci in continuare bu
nele raporturi dintre cele două par
tide, în interesul popoarelor român 
și finlandez, al cauzei păcii, secu
rității, independenței naționale, pro
gresului social și colaborării interna
ționale. De asemenea, au fost abor
date unele aspecte ale vieții interna
ționale actuale.

La întîlnire a participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Cronica
în perioada 8—10 iulie, secretarul 

federal pentru apărarea națională al 
R.S.F. Iugoslavia, generalul de armată 
Nikola Liubicici, însoțit de o delega
ție militară, a făcut o vizită de lucru 

• în Republica Socialistă România, la 
invitația generalului-maior Constan
tin Olteanu, ministrul apărării na
ționale. Cu acest prilej, atf avut loc 
convorbiri care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
: ~ * ★

Ministrul comerțului interior. Ana 
Mureșan, a primit vineri pe Kurt 
Lemke, adjunct al ministrului co
merțului și aprovizionării al R.D. 
Germane. Cu acest prilej, au fost 
discutate aspecte ale dezvoltării 
schimburilor de bunuri de consum 
Intre ministerele de comerț interior 
din cele două țări.

în aceeași zi. Constantina Arsenie, 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Interior, și Kurt Lemke au 
semnat un aide-memoire, care cu
prinde măsurile convenite pentru 
lărgirea și aprofundarea schimburi
lor de mărfuri și colaborării dintre 
România și R.D.G. în domeniul 
comerțului interior pe anul 1981.

★
Cu ocazia încheierii misiunii șale 

în țara noastră, ambasadorul Repu
blicii Federale Nigeria, Adeuga 
Adekuoye, a oferit, vineri, o recepție.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilof Externe, ai al
tor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni diplo-

zilei
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La București a fost inaugurat, vi

neri, sediul agenției Companiei ae
riene ,,Malev" din R. P. Ungară. în 
alocuțiunile rostite cu acest prilej, 
Josef Javor, directorul general al 
Companiei „Malev", și Sofian Crăciu- 
nescu, directorul general al Compa
niei „Tarom“, au subliniat că eveni
mentul se Înscrie în prevederile 
Acordului aerian existent între țările 
noastre și contribuie la dezvoltarea 
colaborării in acest domeniu între 
cele două companii de transport ae
rian.

La festivitate a fost prezent San
dor Rajnai, ambasadorul R. P. Un
gare la București.

f *
La ediția 1981 a cursurilor de vară 

și a colocviilor științifice de limba, 
literatura, istoria și arta poporului 
român, care vor- începe; la 12 iulie, 
la București, și-au anunțat partici
parea numeroși profesori, cercetători 
științifici și studenți în romanistică 
din Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, Danem'arca, El
veția, Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Grecia, Ita
lia, Iugoslavia, Japonia, Luxemburg, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portuga
lia, Spania, Suedia, S.U.A., U.R.S.S. 
și Ungaria. (Agerpres)
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tv
PROGRAMUL 1

9,20—-iu,00 Teleșcoalâ • 9,20 — Curs de 
limba spaniolă • 9,40 Curs de lim
ba franceză

10,00 Film artistic : „Căutarea*. Produc
ție a studiourilor americane. în 
distribuție : Montgomery Clift, 
Anne Mac Mahon, Jarmila Novot
na, Wendell Corey. Regia : Fred 
Zinnemann

11,40 Limba și literatura română. Auto
rul preferat... în lucrările de ba
calaureat

12,00 Capodopere — mari lnterprețl.
Concertul pentru vioară și orches
tră de Beethoven. Solist : Yehudi 
Menuhin

13,00 Mozaic cultural-artisttc-sportiv •
Sport : Tenis de cîmp. Transmi
siune directă de la Timișoara :

aspecte din tnttlnlrea Romănia-Ar- 
gentlna In Cupa Davis. Comenta
tor : Cristian Topescu

18,05 Mongolia— țara cerului senin
18.35 Săptămlna politică
18,50 1001 de seri
10.00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea
19.55 Teleenciclopedia
20.40 Film serial : Dallas. Episodul 15
21.30 Umor... la minut
22,05 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturna TV

PROGRAMUL I
19,00 Telejurnal
19.30 Din muzica șl dansurile popoarelor
20.10 Totul depinde de noi. Reportaj
20.35 Maeștrii artei interpretative. Au

relian Octav Popa
21.10 Colecția de ceramică a soților Za- 

hacinschl
21,25 Documentar științific. Virusurlla 
22,05 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturna TV

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Satul" Universiadei 

de la București 

și-a deschis porțile

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 șl 14 iulie. In țară : Vremea în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi izolate, exceptînd sudul ță
rii. unde la începutul intervalului frec
vența precipitațiilor va fi mai ridicată. 
Viatul va sufla slab pînă la 'moderat.

cu Intensificări din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, Iar cele maxime' 
Intre 20 și 30 de grade, mal ridicate la 
sfîrșitul Intervalului. In București : 
Vremea in curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt moderat. Tempe
raturile minime vor oscila Intre 14 șl 
17 grade, iar cele maxime între 27 șl 
30 de grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

Vineri dimineața și-a deschis ofi
cial porțile „satul" celei. de-a Xl-a 
ediții a Jocurilor mondiale universi
tare de vară București ’81. Cu acest 
prilej, în cadrul unei solemnități, de
legația sportivă studențească a țării 
noastre, care numără 300 de membri, 
a fost salutată de Victor Năstăsescu, 
primarul satului Universiadei. în 
acordurile imnului studențesc „Gau- 
deamus igitur" a fost înălțat pe unul 
din catarge drapelul de stat al patriei 
noastre. Un grup de pionieri au oferit 
flori gimnastei Nadia Comăneci. mul
tiplă campioană olimpică, luptătorilor

Stefan Rusu, Ion Dralca, floretistului 
Petru Kuki, înotătoarei Carmen Bu- 
naciu și altor sportivi de frunte, 
campioni și recordmani.

La festivitate- au participat Tudor 
Mohora, președintele U.A.S.C.R., vi
cepreședinte al Comitetului național 
de organizare, Emil Ghibu, din con
ducerea delegației sportive studen
țești, reprezentanți ai Comitetului na
țional de organizare, al C.C. al U.T.C., 
ai Ministerului Educației și învăță- 
mintului și ai C.N.E.F.S.

(Agerpres)

IERI, ÎN „CUPA DAVIS“

Preocupări și realizări ale cooperatorilor 
meșteșugari tulceni

reștl din județul Tulcea. care «e- •’Cooperatorii meșteșugari-■ din ju
dețul Tulcea se preocupă intens de 
valorificarea resurselor locale și de 
introducerea în circuitul productiv 
a materialelor refolosibile. în acest 
scop, au fost dezvoltate secțiile 
existente și înființate altele noi. Pe 
baza marilor rezerve de argilă din 
județ, anul trecut a început fabri
carea cărămizilor destinate atît 
unor unități de construcție, cît și 
vinzării către populație. Resturile 
de carbid provenite de la aparatele 
de sudură, meșteșugarii tulceni le 
folosesc la producerea mortarelor 
pentru zidărie. Din papură, care se 
găsește din abundență în județ, 
cooperativele meșteșugărești din 
Tulcea, Măcin și Babadag execută 
în fiecare an zeci de mii de coșuri, 
ambalaje pescărești, alte împleti
turi, din paiele de sorg se confec
ționează anual peste 30 000 de mă
turi, iar din resturile de cherestea 
de la Fabrica de cherestea din Tul
cea se execută diferite bunuri de 
uz gospodăresc. ’

Materialele recuperabile slujesc 
la diversificarea gamei de produse 
de uz gosoodăresc și pentru unită
țile industriale : plăpumi, saltele, 
confecții, textile, încălțăminte, feli
citări, ornamente pentru pomul de 
iarnă și multe alte produse, purtind 
marca cooperativelor meșteșugărești 
din Tulcea și Măcin, sint puse la 
dișppziția beneficiarilor din întreaga 
țai" Alte produse mult solicitate 
sint cazanele de rufe, coturile și 
burlanele pentru sobe, realizate din 
resturi de tablă. )

Toate aceste produse reprezintă 
aproximativ 20 la sută din valoarea 
producției-marfă industrială reali
zată de cooperativele meșteșugă-

cifrează la peste 75 milioane lei 
anual. Aceste cifre ilustrează pre
ocuparea meșteșugarilor tulceni de 
a valorifica resursele existente în 
județ, de a diversifica continuu 
gama de “produse / realizate, contri
buind astfel la o mai bună aprovi
zionare a populației.

Cooperativa meșteșugărească 
„Prestarea" din Tulcea a deschis un 
autoservice dotat cu instalații și 
aparatură modernă pentru executa
rea unei game largi de reparații 
auto : reparații la motor și la in
stalația electrică, echilibrarea roți
lor, reglajul farurilor, testarea mo
torului, schimbarea uleiului la cutia 
de viteze și la motor, lucrări de 
tinichigerie, vopsitorie, tapiserie. 
Unitatea execută, de asemenea, 
spălatul autoturismelor. Totodată, 
în dotarea autoservice-ului există 
și aparatura necesară pentru efec
tuarea reviziilor tehnice la un nu
măr de peste 20 de autoturisme 
zilnic.

Pentru Sezonul estival, autoser- 
vice-ul cooperației meșteșugărești 
din Tulcea a înființat un punct de 
reparații auto la popasul turistic 
din localitatea Murighiol. în perioa
da de vacanță, echipe speciale de 
depanare, înzestrate cu ateliere 
mobile, execută reparații la motor 
și la instalația electrică, precum și 
alte reparații de complexitate mai 
mică la autoturismele turiștilor caye 
poposesc în frumoasa localitate si
tuată pe malul drept al brațului 
„Sf. Gheorghe" al Dunării.

Neculal AMIHULESEI 
corespondentul „Scinteii”

TIMIȘOARA 10 (De la trimisul A- 
gerpres. Lucian Oprea) : Vineri a în
ceput la Timișoara, /in prezența a 
peste 3 000 de spectatori, meciul de 
tenis contînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei Davis", dintre echi
pele României și Argentinei. Pro
gramul primei zile a fost perturbat 
de ploaie, închemdu-se- o- singură 
partidă, cea dintre Guillermo Vilas 
și Andrei Dîrzu, în care victoria a 
revenit reputatului jucător argenti
nian cu 6—4, 6—4, 6—3, după 2 ore 
și 10 minute de joc efectiv. în par
tida a doua, întreruptă din cauza în
tunericului, Jose Luis Clerc conduce 
cu 6—4 în fața lui Florin Segărceanu.

Acest al doilea meci de simplu va 
continua astăzi, începînd de la ora 
13,00, în situația în care se vor juca

mal mult de 30 de „ghemuri" la re
luare, întilnirea de dublu programată 
pentru a doua zi se va amîna pen
tru duminică. Dacă continuarea me
ciului Clerc — Segărceanu va avea 
mai puțin de 30 de „ghemuri", par
tida de dublu se va juca sîmbătă, 
după o pauză de cel mult 2 ore.

L ★• La Baastad (Suedia), după prima 
zi a meciului pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei Davis" dintre echipe
le de tenis ale Suediei și Australiei, 
scorul este favorabil cu 2—0 jucăto
rilor australieni. Rezultate tehnice: 
Paul McNamee — Per Hjertqvlst 6—3, 
8—6, 6—1; Peter McNamara — Mats 
Wilander 6—4, 6—2, 6—1.

în formația suedeză nu evoluează 
cunoscutul campion Bjorn Borg.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Proba de spadă din cadrul cam

pionatelor mondiale de scrimă de la 
Clermont Ferrand a fost ciștigată de 
Zoltan Szekely (Ungaria), care în 
finală l-a învins cu 10—8 pe sovieti
cul Mojaiev. Vest-germșnul Elmar 
Borrman a cucerit medalia de bronz 
în urma victoriei obținute cu 10—7 
în fața lui Leonid Dunaiev (U.R.S.S.). 
Sportivul român Rudolf Szabo s-a 
clasat pe locul 7.

• Competiția feminină de tenis pe 
echipe (tineret) dotată cu „Trofeul 
Annie Soisbault" va reuni la această 
ediție 21 de formații. Echipa Româ-

niei va evolua în grupa de la 
Karlovy Vary (Cehoslovacia) alături 
de reprezentativele Norvegiei, Fran
ței, Austriei și Cehoslovaciei.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

„LOTO" DIN 10 IULIE 1981
Extragerea I : 50 13 27 21 17 18 63 80 51.
Extragerea a Il-a : 77 34 47 20 82 24 71 

35 37.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

859 811 fel, din care 48 026 lei, report la 
categoria 1.

• După cum transmite „Sofia 
Press", în perioada 25 iulie — 1 au
gust, in mai multe orașe din Bulga
ria se va desfășura un turneu in
ternațional de fotbal, la care și-au 
anunțat participarea echipele Steaua 
București, Sporting Lisabona, Dina
mo Minsk, Admira Wacker Innsbruck 
și formațiile bulgare Ț.S.K.A. Sofia. 
Slavia Sofia, Trakia Plovdiv și Spar
tak Levski Sofia.

• în prima rundă a turneului In
ternațional feminin de șah de la 
Nalenchowe (Polonia), jucătoarea 
româncă Lia Bogdan, avînd piesele 
negre, a cîștigat la maestra bulgară 
Rumiana Boiadjieva. Alte rezultate: 
Heemskerk (Olanda) — Modrova 
(Cehoslovacia) 1—0; Kerestes (Unga
ria) — Cechozinska (Polonia) 0—1; 
Sosnowska (Polonia) — Sykora (Po
lonia) 1—0.

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă fiecărui automobi
list să contracteze „asigurarea fa
cultativă de accidente a conducă
torilor de autoturisme și a altor 
persoane aflate în autoturisme".

Această asigurare acoperă, în li
mita numărului de locuri admis la 
transport, consecințele accidentelor 
întîmplate persoanelor, nenomina
lizate, aflate în autoturisme.

ADAS
Primele anuale de asigurare sint 

între 30 lei și 240 lei în raport de 
nivelul sumelor asigurate pentru 
fiecare persoană, putîndu-se plăti 
și în rate.

Pentru Informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu a- 
sigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare, filialelor A.C.R. șau. direct, 
oricărei unități ADAS.

Un produs tonifiant: polenul natural
Produs alimentar natural con

centrat, cu un conținut bogat de 
substanțe stimulative și regene
ratoare — vitamine* proteine, 
grăsimi, săruri minerale, hidrați 
de carbon — polenul recoltat de 
albine este un fortifiant ge
neral al organismului reco
mandat pentru copii, adulțî, 
virstnici, sportivi, în eforturi fi

zice și intelectuale, anemii, afec
țiuni hepatice și digestive.

Combinatul apicol al Asocia
ției crescătorilor de albine des
face, prin toate unitățile dințară 
ale asociației, precum și prin 
unitățile cu profil alimentar ale 
comerțului de stat, polen sub 
formă de granule, în cutii meta
lice a 150 gr, sau drageuri, in 
pungi de cîte 50 și 100 grame.

MAREA SĂRBĂTOARE
A POPORULUI MONGOL PRIETEN
-       —-    JT" ii ... - ........................ ........... —    .....................................—     

60 de ani de la victoria Revoluției populare
Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole 

f .

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului 
Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Mongole, poporului mongol prieten fe
licitări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul sărbă
torii jubiliare — aniversarea a 60 de ani de la victoria 
Revoluției populare mongole.

Victoria revoluției și instaurarea puterii populare con
stituie un eveniment de mare însemnătate în istoria luptei 
poporului mongo| împotriva exploatării și asupririi, pen- ’ 
tru libertate și progres social. în cele șase decenii de 
viață liberă, oamenii muncii din Mongolia, sub condu
cerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, au în
făptuit adînci transformări în toate sfet-ele vieții econo
mice și sociale, asigurînd lichidarea stării de înapoiere 
feudală moștenită din trecut și trecerea la edificarea orîn- 
duirii socialiste. Oamenii muncii din țara noastră urmă
resc cu viu interes și se bucură sincer de însemnatele

realizări dobîndita de poporul frate mongol în făurirea 
bazei tehnico-materiale a socialismului, în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei și culturii, în ridicarea 
continuă a bunăstării materiale șl spirituale a celor' ce 
muncesc.

Constatăm cu satisfacție că între România șl Mongolia, 
între partidele și popoarele noastre s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de prietenie și colaborare, care au cu
noscut o evoluție ascendentă pe plan economic, politic, 
cultural-științific și în alte domenii de activitate. Ne ex
primăm convingerea că aceste raporturi prietenești, con
lucrarea reciprocă pe multiple planuri se vor dezvolta șl 
în viitor, spre binele popoarelor român și mongol, în in
teresul edificării noii orînduiri sociale în țările noastre, 
al cauzei generale a socialismului, independenței națio
nale, păcii și colaborării între popoare.

De ziua marii sărbători naționale, vă transmitem dum
neavoastră, dragi tovarăși, comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din Mongolia, urarea de a repurta noi și 
mari izbînzi în construcția socialistă, succes deplin In 
înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XVIII-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol, pentru propă
șirea și înflorirea continuă a patriei dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Se Împlinesc șase decenii de la 
victoria Revoluției populare mon
gole, eveniment de însemnătate 
istorică în viața poporului mongol, 
care a deschis perspectiva făuririi 
unei vieți noi pentru masele popu
lare din această țară. Rezultatele 
imediate ale victoriei revoluției, în
făptuită sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, le-au 
constituit/ înlăturarea dominației 
feudale, formarea guvernului popu
lar și trecerea puterii politice, pe 
plan central și local, în mîinile oa
menilor muncii. Trei ani mai tîrziu, 
în noiembrie 1924, întrunit în prima 
sa sesiune, Marele Hural Popular a 
făcut bilanțul transformărilor revo
luționare in viața țării, a desființat 
monarhia, care se mai menținuși 
simbolic, a proclamat Republica și 
a adoptat prima constituție ce con
sfințea cuceririle poporului mun
citor.

în perioada următoare, eforturile 
partidului, ale maselor au fost con
centrate asupra aprofundării pro
cesului revoluționar și creării con
dițiilor pentru trecerea la construi
rea socialismului. Cel de-al X-lea 
Congres al partidului a trasat pro
gramul făuririi noii orînduiri, R. P. 
Mongolă devenind, dintr-o țară ina-

poiată și feudală, un stat socialist 
cu o economie în plină dezvoltare.

Liniile directoare ale actualului 
cincinal, elaborate de cel de-al 
XVIII-lea Congres al P.P.R.M., des
fășurat recent, stabilesc noi obiec
tive importante în domeniul dez
voltării economice și sociale — adîn- 
cirea procesului de industrializare 
și creșterea cu peste 50 la sută a 
producției acestui sector, trecerea 
mai largă a agriculturii pe baze in
tensive, asigurarea de noi progrese 
în domeniul culturii și învățămîn- 
tului, ridicarea veniturilor oameni
lor muncii, a nivelului lor de trai 
material și spiritual.

Intre poporul român șl poporul 
mongol, între țările și partidele 
noastre s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, întemeiate 
pe stimă și respect reciproc. In spi
ritul intîlnirilor și convorbirilor din
tre. tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal, secretar ge
neral al C.C* al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, conlu
crarea dintre cele două țări se dez-

Recepție oferita de ambasadorul R. P*. Mongole
Cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole, ambasadorul acestei 
țări la București, Țagaanlamyn Du- 
ghersuren, a oferit vineri o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, Vir
gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Emilja Sonea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, loan 
Ceterchi, ministrul justiției, Laurean 
Tulai, ministru secretar de stat la

Mlnisterul Industriei Ușoare. Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Constantin Manolescu, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-mongolă, reprezentanți ai 
unor organizații de masă și obștești, 
oameni de artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, alțl 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

voltă pe o linie ascendentă, în nu- 
. meroase domenii de interes comun.

O creștere substanțială a cunos
cut colaborarea economică, în acest 
cadru fiind construite prin coope
rare obiective importante pentru 
înfăptuirea programului economi- 
co-social in Mongolia socialistă. De
sigur, există premise favorabila 
pentru extinderea amplă șl diver
sificarea cooperării reciproc avan
tajoase, posibilități a căror fructi
ficare ar duce la ridicarea conlu
crării noastre la cote mereu mal 
înalte.

în același timp, se dezvoltă cola
borarea pe plan tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de in
teres reciproc.

! Nu încape îndoială că extinderea 
și aprofundarea în continuare a 
colaborării prietenești, multilatera
le dintre România și Mongolia co
respund intereselor construcției so
cialiste In cele două țări, cauzei ge
nerale a socialismului, indepen
denței șl păcii. Cu aceste gîndurl 
și sentimente, poporul român a- 
dresează poporului prieten mongol, 
la această importantă aniversare, 
urări de noi și mari succese pe 
calea dezvoltării șl înfloririi con
tinue a patriei sale.

-u*. .MCI ir )
TELEGRAME

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a victoriei Revoluției populare mon
gole, președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Giosan, șl 
ministrul afacerilor externe, tovarășul 
Ștefan Andrei, au transmis tele
grame de felicitare omologilor lor din 
R.P. Mongolă.

Cu același prilej. Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor și alte instituții 
și organizații centrale au adresat 
telegrame de felicitare instituțiilor și 
organizațiilor similare din Republica 
Populară Mongolă. (Agerpres)

Oglinda faptelor de muncă

O NOUĂ TRAGERE 
LOTO 2

Administrația de *Stat Loto- 
Pronosport organizează dumini
că, 12 iulie a.c., o tragere Loto 2, 
prilej de noi ciștiguri în autotu
risme și bani, de care benefi
ciază un număr tot mai mare de 
participanți. Se reamintește că 
un bilet costă 10 lei și poate fi 
completat cu o variantă achitată 
sută Ia sută, sau cu patru va
riante achitate în cotă de 25 la 
sută ; indiferent de cota jucată, 
fiecare bilet are drept de câști
guri la toate cele trei extrageri 
a cite patru numere, însumînd 
12 numere din totalul de 75. 
Cîștigul maxim posibil pe o va
riantă este un autoturism 
,X)acia 1 300". iar cel minim 
100 lei. Agențiile Loto-Prono- 
sport continuă vînzarea biletelor 
șl astăzi, sîmbătă, 11 iulie.

(Urinare din pag. I)
— Sint ploieștean. Lu

cram la un autoservice. 
Ciștigam bine. Dar cînd a 
venit la noi in unitate un 

z activist al comitetului ju
dețean U.T.C. și a întrebat, 
cine vrea să meargă la 
canal, m-am înscris primul 
pe listă. Eu visam să fac 
ceva important in viață. Și 
am simțit că mi se oferă o 
șansă. Aici mi s-a dat în 
primire un utilaj care costă 
un milion și jumătate. E o 
dovadă de încredere pe 
care am ținut s-o onorez. 
Cu șantierul m-am obișnuit 
greu. Credeam că n-o să re
zist. Nu eram pregătit mo
ral pentru viața de con
structor. Pînă la urmă am 
învins. Și am înțeles că ti
nerețea nu este în primul 
rind o vîrstă biologică, ci o 
condiție etică.

O secvență a unei zile de 
muncă, o zi tipică pentru 
viața șantierului, este bo
gată în semnificații pro

funde. La betoane toate 
echipele sint la post. Aici 
a fi la post înseamnă a fi 
sus. „Zburătorii" (Ji se spu
ne așa pentru că lucrează 
la înălțime, suspendați in 
frînghii) consolidează zidu

nerii o trăiesc pe șantier 
este aspră, dar frumoasă și 
interesantă. Se muncește cu 
pasiune, cu abnegație. Și 
se muncește bine. Aici se 
fac lucrări de o calitate ex
cepțională. Mulți-dintre ti

Tinerii semnează 
pentru viitor

rile de sprijin. „Treabă 
complicată", cum spune 
maistrul principal Gheorghe 
Lindert, un veteran al șan
tierelor. Pentru că aici nu 
Se construiește numai un 
canal. Aici se construiesc 
ori se re-construiesc oa
meni. Care este părerea co
munistului Gheorghe Lin
dert despre calitatea con
strucției umane?

— Experiența pe care ti

nerii aceștia care lucrează 
atît de bine au conștiința 
importanței construcției la 
care participă ; aceasta tre
zește in ei spiritul respon
sabilității.

Este cert că munca pe 
care tinerii o fac aici de
termină transformări pro
funde în viața lor. Simplul 
fapt că ei au devenit mem
bri ai unei puternice fami
lii de constructori nu re

zolvă, desigur, toate pro
blemele de ordin educativ. 
Organizația de partid de pe 
șantier a înțeles bine acest 
adevăr. A înțeles, în primul 
rînd, că este nevoie de o 
îndrumare activă a organi
zațiilor U.T.C. pentru cu
noașterea exactă a tot ceea 
ce ii frămintă pe tineri, a 
preocupărilor și aspirațiilor 
pe care ei le afirmă, a 
particularităților care le de
finesc personalitatea.

Pe șantier, pe un șantier 
al tineretului îndeosebi, 
viața de partid are un spe
cific aparte. Mai mult decît 
în oricare alt colectiv, aici 
trebuie să se acționeze — 
și se acționează! — pentru 
a făuri acel cadru care să 
determine importante mu
tații pe planul conștiinței* 
tinerilor, care să-i ajute să 
înțeleagă că a trăi cu ade
vărat înseamnă a munci, a 
crea, a cunoaște, a se 
bucura de toate cuceririle 
civilizației socialiste.

Directorul uneia din cele mal 
„vîrstnîce" întreprinderi din Darhan 
(e vorba de Fabrica de cărămidă și 
silicate, care a împlinit... 15 ani) ne 
vorbea despre experiența și tradi
țiile acestei unități și ale oamenilor 
ei. Tradiții după numai 15 ani ? I

— Nu vă mirați, ne-a intuit inter
locutorul, A. Țulten, nedumerirea, 
dar este vorba nu de niște simpli 
ani „tradiționali", ci de un timp 
deosebit, alcătuit din ore, zile, luni 
de viață și muncă revoluționară. 
Așa, dealtfel, cum au fost cei 60 
de ani care au trecut de la victoria 
Revoluției populare.

Este știut ce însemnătate nu 
numai economică, ci și socială au 
construcțiile într-o țară ca Mongo
lia, unde se punea, ca una din pro
blemele importante, stabilizarea 
populației. Or, un calcul simplu 
arată că este vorba de realități de 
neconceput în urmă cu cîteva dece
nii. Cărămizile fabricate aici într-un 
an (29 milioane) pot forma ziduri 
pentru 2 000 de apartamente. Iar in 
viitorul apropiat producția va ajun
ge la 31 milioane de cărămizi, înso
țite de 29 milioane tone de silicați. 
Cifre care, privite prin prisma nu
mărului locuitorilor țării (circa un 
milion și jumătate), dau imaginea 
unei performanțe în domeniul con
strucțiilor. Cine sint autorii acestei 
performanțe î în principal, tineri, 
cei mai mulți veniți din diferite col
țuri ale țării. Care au asimilat zi de 
zi în acești ani experiență, au creat 
tradiții. Ca cea denumită „Nota la 
seral, însoțită de norma-n produc
ție 1“ (în prezent, toți muncitorii de 
aici sînt absolvenți a cel puțin 8 cla
se) ; sau : „Din această cărămidă se 
va construi apartamentul pe care-1 
voi locui eu sau cel mai bun prie
ten al meu !“.

„Omul se oglindește-n fapta lui, ca 
cerbul în apa de munte", glăsuiește 
o veche zicală mongolă. Cum se 
oglindește-n propria-i faptă aceas
tă tînără, ..toată numai ochi și zlm- 
bet, care urmărește cu încordare 
șuvoiul alb de cărămizi, la mașina 
de ambalat. O cheamă N. ȚedenpiL 
Este Erou al Muncii Socialiste șl 
deputat în Marele Hural Popular. 
Fiică de arat (crescător de vite) din- 
tr-un aimak îndepărtat. Străbuni
cii, ba chiar și bunicii ei n-au călcat 
nici o dată în viață într-o clădire 
zidită. Reperul ei în acești 15 ani 1 
I-au „trecut prin mînă" cărămizi cu

care pot fi construite 6 500 de apar
tamente.

— Avem experiență — repetă di
rectorul întreprinderii cu o mîndrie, 
ca și cînd oamenii de aici ar dispu-, 
ne de o adevărată comoară. Chiar 
așa și este. Congresul al XVIII-lea 
al P.P.R.M. a trasat, printre altelâ, 
sarcină „veteranilor" din Darhan să 
participe direct, cu experiența lor, 
la lucrările de construcții din mai 
toate aimakurile țării.

Harta Mongoliei, atît de săracă 
acum citeva decenii, s-a îmbogățit 
simțitor cu numeroase obiective in
dustriale, localități și orașe, prin 
munca entuziastă a poporului, stib 
conducerea P.P.R.M. Este bine știut 
că, în urmă cu 60 de ani, în Mon
golia exista un singur oraș, Ulan 
Batorul, care dispunea doar de 
cîteva zeci de clădiri. Au apărcft 
apoi orașele moderne (pentru acele 
vremuri) Suhe Bator, Cioibalsan. 
Pentru ca în ultimele două decenii, 
după acumularea de experiență, să ' 
„țîșnească" piloni industriali ai tă
rii, ca Darhanul sau Erdenetul.

O adevărată „febră" a construc
țiilor cunoaște nu numai Ulan Bato
rul (ajuns la peste 400 000 locuitori), 
ci Întreaga tară. Numai în anul 
acesta, la Ulan Bator se ridică peste 
3 500 de apartamente. în afară de 
marea fabrică de ciment de la Dar
han (prima din țară), în prezent se 
mai construiește încă una. în înde
părtata localitate Hutul se înalță 
încă un gigant al materialelor de 
construcție, care va produce anual 
500 000 tone de ciment, 65 000 tone 
de var și 100 000 tone de calcar. 
Constructorii locuiesc încă în barăci 
și iurte, dar alături, odată cu zidu
rile halelor industriale, prind contur 
blocurile pentru cei 3 000 de locui
tori ai viitorului orășel.

Promovînd politica de Industriali
zare a tării, statul a alocat numai 
In anul acesta pentru investiții in 
industrie peste un miliard și jumă
tate de tugrici. Capătă noi viteze 
marile exploatări de minereu de 
fier de la Șarîngol, cele de cărbu
ne — de la Baganur. în ce privește 
producția de energie electrică, 
aceasta este de aproape 115 ori mai 
mare decit în anul 1940, respectiv de 
1,5 miliarde kWh.

în prezent, ponderea industriei 
Mongoliei în produsul național brut 
este de 44 la sută, reprezentînd pes
te 30 la sută din venitul national. 
Premisă de cea mal mare importan
tă pentru atingerea unul reper fun

damental în timp, stabilit de Parti
dul Popular Revoluționar Mongol, 
transformarea țării într-un stat in- 
dustrial-agrar.

Concomitent, a continuat o mar
cantă dezvoltare a agriculturii, în 
special a zootehniei. In podișurile de 
la altitudini de peste o mie de me
tri, arse de soarele torid al verii 
sau bîntuite de geruri cumplite, au 
fost construite în ultimii zece ani 
13 000 de puncte pentru adăpat vi
tele și instalații pentru irigarea unei 
suprafețe de peste 12 000 hectare.

Dezvoltarea social-economică a 
țării a permis lărgirea considerabilă 
a posibilităților de colaborare reci
proc avantajoasă cu numeroase sta
te ale lumii, printre care și Româ
nia. în timpul unei recente călăto
rii prin Mongolia, am avut prilejul 
să vizitez unul din obiectivele in
dustriale importante din Ulan Ba
tor — întreprinderea de confecții și 
tricotaje, construită în colaborare cu 
România. Am aflat că aici lucrează 
și un grup de specialiști români, 
despre care directoarea unității, to
varășa D. Naidan, a ținut să-mi 
spună : „Acești oameni au adus cu 
ei din România prietenă nu numai 
o înaltă califfcare, ci și o înaltă con
știință muncitorească. Cînd spunem 
România, noi, cei din Ulan Bator, 
spunem calitate".

...Trecînd ca o sfirlează de la o 
mașină la alta, pe care se poate citi 
marca românească „ROMSIT", unu] 
din tineri, muncitoarea Doljinsuren- 
jav Monhțateg, ne povestește de 
împrejurările în care a fost decora
tă cu ordinul „Steagul Roșu" : „Am 
învățat de la tovarășii români ex
periența și cutezanța de a lucra la 
două mașini. E drept, mașinile sint 
minunate, dar pentru asta trebuie să 
le stăpînești".

La „cap de bandă", un tînăr 
blond, Vasile Aramă, din Suceava, 
discută ceva cu ^tovarășii din con
ducerea unității. Se face bilanțul În
trecerii între schimburi, în cinstea ' 
marii sărbători a poporului mongol 
— aniversarea victoriei Revoluției 
populare. Se înregistrează succese 
evidente, atît în ce privește canti
tatea, cît și calitatea producției, se 
studiază noi repere pentru a asigura 
o continuă creștere a producției, 
pentru a se generaliza experiența 
acumulată. Motive temeinice de 
bucurie și satisfacție comună.

Laurențlu DUȚA
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al României în Angola .

LUANDA 110 (Agerpres). — Tova
rășul Ștefah Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a avut, la sediul C.C. 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, o 
întrevedere cu Lucio Lara, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii. Cu 
acest prilej s-a exprimat satisfacția 
pentru continua adîncire a raportu
rilor de solidaritate și colaborare în
tre Partidul Comunist Român și 
M.P.L.Â. — Partidul Muncii, in spi
ritul acordului de colaborare dintre 
cele două partide convenit cu prilejul 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România, la 
Luanda, în aprilie 1979.

Totodată, s-a exprimat dorința 
dezvoltării in continuare a acestor 
raporturi. S-a efectuat, de asemenea, 
un schimb de păreri cu privire la 
unele probleme internaționale ac
tuale, îndeosebi referitor la situația 
din Africa australă.

PARIS

Guvernul francez a obținut votul de încredere
PARIS 10 (Agerpres) — Adunarea 

Națională a Franței a acordat votul 
său de încredere noului guvern de 
coaliție format din reprezentanții 
partidelor socialist, comunist, ai ra
dicalilor de stingă și ai mișcării de
mocraților.

Votul a intervenit la sfîrșitul dez

Criza guvernamentală din Olanda
HAGA 10 (Agerpres) — Eforturile 

celor două personalități politice olan
deze <— Ruud Lubbers și Jan de 
Koning — însărcinate de regina 
Beatrix cu o misiune de informare 
în vederea examinării posibilităților 
de soluționare a crizei guvernamen
tale declanșate în urma alegerilor le
gislative de la 26 mai au rămas, pînă 
In prezent, fără rezultate, scrie agen
ția Associated Press.

în această situație, liderii princi
palelor partide olandeze au conveniț 
asupra unei noi personalități politice 
care să facă parte din grupul însăr
cinat cu misiunea respectivă, reco- 
mandînd reginei Beatrix, care a

DELHI

Declarațiile premierului Indiei
DELHI 10 (Agerpres) — Primul 

ministru indian. Indira Gandhi, a 
declarat. în cadrul unei conferințe de 
presă, că rezervele de cereale ale 
Indiei erau. Ia 1 iulie 1981, de 13.7 
milioane de tone, suficiente pentru 
nevoile tării, dar că importul prevă
zut urmează să permită menținerea 
prețului și evitarea speculei.

Premierul indian a afirmat că

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

La convorbire au fost prezent! A- 
fonso Van Dunem, secretar al C.C. 
al M.P.L.A. -- Partidul Muncii, și 
Ion Moraru. ambasadorul român la 
Luanda.

în continuarea vizitei sale la Luan
da, ca președinte al părții române în 
Comisia mixtă interguvernamentală 
de cooperare economică și tehnică 
româno-angoleză, tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
a avut întrevederi cu Bento Ribeiro, 
ministrul industriei, și Jorge de 
Morais, ministrul petrolului.

S-a trecut în revistă stadiul coope
rării economice și al schimburilor co- 
merciale dintre România și Angola, 
exprimîndu-se satisfacția pentru evo
luția lor ascendentă, ca urmare a 
hotărîrilor adoptate la cel mai înalt 
nivel, și s-au examinat posibilitățile 
și măsurile necesare pentru dezvol
tarea și diversificarea lor continuă.

La convorbiri au participat Jorge 
Paulo, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Angola, și Ion Moraru, ambasa
dorul român la Luanda.

baterilor pe marginea programului 
guvernamental, prezentat de către 
primul ministru, Pierre Mauroy. în 
favoarea acestui program au fost ex
primate 302 voturi, iar împotrivă — 
147. Unii parlamentari n-au participat 
la dezbateri.

acceptat, să-l desemneze în acest 
scop pe Ed Van Thijin, lider adjunct 
al grupului parlamentar al Partidului 
Muncii. De menționat că ceilalți doi 
membri ai misiunii sînt creștin-de- 
mocrați.

După cum relevă agenția, negocie
rile din ultima perioadă, consacrate 
constituirii unei coaliții guvernamen
tale din reprezentanți ai Partidului 
Creștin-Democrat, Partidului Muncii și 
„Democrații-66“, au eșuat, datorită 
punctelor de vedere divergente în ce 
privește conținutul programului viito
rului cabinet și repartizarea portofo
liilor ministeriale.

producția industrială a tării se află 
în creștere in toate sectoarele și că 
inflația, care era de 21,4 la Sută in 
1979/1980, a seăzut la 16,4 la sută în 
1980/1981.

în altă ordine de idei, Indira 
Gandhi a menționat că India nu va 
căuta să dezvolte producția de arme 
atomice.

A 60-A ANIVERSARE A REVOLUȚIEI POPULARE

MONGOLE

Ședința festivă de la Ulan Bator
ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 

La 10 iulie, la Ulan Bator a avut 
loo ședința festivă cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a Revoluției 
Populare Mongole.

în prezidiul adunării se aflau 
Jumjaaghiin Țedenbal. secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole, alți conducători 
de partid și de stat mongoli.

în prezidiu au luat loc, de aseme
nea, conducătorii delegațiilor străine 
prezente Ia sărbătoarea națională a 
R.P. Mongole. Delegația de partid și 
guvernamentală a țării noastre este 
condusă de tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Colegiului Central de Partid.

în cadrul adunării festive, Jum
jaaghiin Țedenbal a prezentat ra
portul „A 60-a aniversare glorioasă 
a Revoluției Populare Mongole". Re-

Plenara C.C.
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Lă 

Varșovia a avut loc, la 10 iulie, plena
ra C.C. al P.M.U.P., informează agen
ția P.A.P.

Pe agenda dezbaterilor au figurat 
probleme privind pregătirea Congre
sului al IX-lea extraordinar al

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi bombardamente israeliene în Liban • Demers al secreta

rului general al O.N.U. • Contacte diplomatice
BEIRUT 10 (Agerpres). — Avioane 

militare israeliene au bombardat vi
neri localități situate între Nabatiyeh 
și Zahrani, din sudul Libanului, 
transmit agențiile internaționale de 
presă. După cum precizează agenția 
Wafa, raidurile au vizat zonele Wadi 
Habbouch și Deir Zahrani.

Pe de altă parte, un purtător de cu- 
vint al autorităților locale din Saida 
a declarat că artileria israeliană și 
cea a milițiilor forțelor secesioniste 
ale maiorului Saad Haddad au supus 
unui intens bombardament regiunea 
Nabatiyeh.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a luat cunoștință cu îngri
jorare de atacul executat, vineri, de 
avioane israeliene asupra unor obiec
tive din sudul Libanului și deplînge 
acest nou act de violență, a declarat 
purtătorul de cuvînt al Națiunilor 
Unite, citat de agenția France Presse. 
„Secretarul general — a spus purtă
torul de cuvînt — ține să facă apel la 
toate părțile interesate să dea dova
dă de maximum de reținere și să nu 
cruțe nici un efort pentru a menține 
trfcetarea focului în sudul Libanului".

BELGRAD. — Veselin Giurano- 
vici, președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R. S. F. Iugoslavia, a 
avut convorbiri cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, care face o vizită la Belgrad. 
Cu acest prilej a fost exprimată în
grijorarea în legătură cu situația din 

voluția populară din anul 1921, a 
spus el. care a însemnat o cotitură 
radicală în viața poporului mongol, 
a deschis perspective largi de pro
gres social și de înflorire a Mongo
liei. Vorbitorul s-a referit la reali
zarea sarcinilor programatice elabo
rate de P.P.R.M. în vederea indus
trializării socialiste a tării, reliefînd 
că, în ultimii 20 de ani, în R.P. Mon
golă au fost construite 160 de între
prinderi industriale și alte obiective 
economice și au fost modernizate 
aproape toate cele existente anterior. 
Realizări însemnate s-au obținuț și 
în agricultură 'și zootehnie.

O parte a raportului .a 'fost consa
crată politicii externe desfășurate de 
P.P.R.M. și R.P. Mongolă.

în cadrul ședinței festive au rostit 
cuvîntări de salut conducătorul .dele
gației române și șefii celorlalte de
legații străine participante la sărbă
torirea acestui eveniment.

al P.M.U.P.
partidului. A fost prezentată o infor
mare despre proiectele de documente 
care vor fi supuse forumului comu
niștilor polonezi.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Stanislaw Kania, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Orientul Mijlociu șl regiunea Golfu
lui. Cei doi interlocutori au reafir
mat identitatea de vederi' în ce pri
vește o soluție justă a crizei din Ori
entul Mijlociu, in primul rînd prin 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate și recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian. Au fost discutate, totodată, 
probleme ale relațiilor bilaterale.

BEIRUT — Președintele Libanului, 
Elias Sarkis, l-a primit pe trimisul 
special american în Orientul Mijlo
ciu, Philip Habib. El a sosit joi 
după-amiază la Beirut, însoțit de 
Morris Drapper, subsecretar de stat 
american însărcinat cu problemele 
Orientului Mijlociu. Aceasta este cea 
de-a treia vizită a lui Habib în regiu
ne.

CAIRO. — Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, va efectua o vizită 
de stat in Marea Britanie, cu Înce
pere de la 3 august a.c., la invitația 
premierului britanic, Margaret That
cher, informează agenția M.E.N. în 
timpul convorbirilor va fi abordată, 
cu precădere, evoluția situației din 
Orientul Mijlociu și a relațiilor bila
terale. După cum se știe, tot în luna 
august, șeful statului egiptean va 
face o vizită în S.U.A.

TEL AVIV. — Primul ministru Is- 
raelian, Menahem Begin, va avea o 
întrevedere cu președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, la Washington, in 
prima săptămînă a lunii septembrie 
— a anunțat, potrivit agenției France 
Presse, televiziunea israeliană.

pe scurt
GENTIILE DE PRESA

CONVORBIRI TURCO-POLONE. 
La Ankara au avut loc convorbiri 
între ministrul de externe al Tur
ciei, liter Turkmen, și adjunctul 
ministrului afacerilor externe al 
Poloniei, Marian Dobrosielski, care 
a întreprins o vizită oficială in Tur
cia. Au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bilate
rale. în cadrul schimburilor de pă
reri privind situația internațională, 
părțile s-au pronunțat pețitru in
tensificarea eforturilor in vederea 
depășirii situațiilor de criză care 
frinează dezvoltarea cooperării și 
periclitează pacea — transmite 
agenția poloneză de presă P.A.P.

EXPERIMENTE COSMICE. tn 
Uniunea Sovietică a fost lansat sa- 
telitul artificial al Pământului de 
tip „Meteor-Natura", avind ca sar
cină principală obținerea de infor
mații pentru continuarea exploră
rii bogățiilor naturale ale Pământu
lui și realizarea de alte < ' 
tive științifice, transmite agenția 
T.A.S.S. Odată cu satelitul „Meteor- 
Natura", aceeași rachetă purtătoare 
a plasat pe o orbită apropiată pri
mei un mic satelit artificial al Pă
mântului, in vederea efectuării unor 
experimente tehnico-științifice.

POLITICA INTERNA ȘI EX
TERNA A R. P. BANGLADESH 
VA RAMÎNE NESCHIMBATA — 
a declarat președintele interimar al 
acestei țări, Abdus Sattar, într-o 
alocuțiune rostită la posturile de 
radio și televiziune. Baza activită
ții internaționale, a R. P. Bangla
desh a fost și rămine nealinierea, 
respectarea suveranității și integri
tății teritoriale, neamestecul în tre
burile altor state și rezolvarea prin 
mijloace pașnice a tuturor dispute
lor — a arătat Abdus Sattar.

PROFANARE. Morminte ale unor 
militanțl comuniști, social-demo-L’

MADRID

Procesul participanților 
la tentativa 

de lovitură de stat
MADRID 10 (Agerpres). — Consi

liul Suprem al Justiției militare spa
niole a încheiat faza de instrucție ju
diciară a celor implicați in lovitura 
de stat militară eșuată la 23 februa
rie a- c. — a anunțat Ministerul Apă
rării de la Madrid. Conform dosaru
lui de instrucție, 33 de persoane au 
fost inculpate, respectiv, un civil și 
32 de militari — acuzați de rebeliune 
militată. Urmează ca procurorul mi
litar să formuleze într-un interval de 
cinci zile concluziile sale provizorii 
asupra faptelor comise, calificării ju
ridice, participării fiecărui acuzat șl 
pedepselor care ar urma să fie cerute.

' T " ' 1.....................   ~

erați și ai sindicatelor uciși de na
ziști în iulie 1933 aflate in cimiti
rul orașului Braunschweig (landul 
vest-german Saxon ia Inferioară) au 
fost profanate de persoane încă 
neidentificate. Necunoscuții, des
pre care se presupune că sînt 
membri ai organizațiilor de extre
mă dreaptă, au deșenat zvastici pe 
morminte. Secția Partidului Social- 
Democrat din Brunswick a protes
tat împotriva acestor provocări, ce- 
rind autorităților locale să adopte 
toate măsurile ce se impun pentru 
a pune capăt activităților grupuri
lor neonaziste. 

NOUA FORMAȚIUNI POLITICE 
ARGENTINIENE, între care și 
Partidul Comunist, s-au pronunțat, 
într-un document dat publicității la 
Buenos Aires, pentru adoptârea de 
către guvern a unor măsuri urgente 
care să conducă la soluționarea 
problemelor majore cu care este 

obtec- confruntată țara — transmite agen- ț.a prensa Latina, Documentul evi
dențiază necesitatea normalizării 
complete a vieții' politice interne, 
elaborarea unui statut al partidelor 
politice, care să ofere cadrul adec
vat de desfășurare a activității 
acestora, continuarea fermă a pro
cesului de detnocratizare a vieții 
interne argentiniene.

INDICELE PREȚURILOR DE 
CONSUM A SPORIT ÎN NORVE
GIA, în intervalul 15 mai — 15 iu
nie a.c., cu 1,3 la sută, indică sta
tisticile oficiale publicate la Oslo, 
reluate de agenția A.P. Pentru o 
perioadă de 12 luni — 1 iunie 1980 
— 31 mai 1981 — creșterea prețuri
lor a fost de 13,9 la sută. La creș
terea costului vieții — relevă sursa 
citată — a contribuit în cea mai 
mare măsură sporirea prețurilor 
alimentelor, a chiriilor, a combusti
bililor pentru încălzire și electrici-

Extinderea incidentelor în Marea Britanie
Poli(ia operează arestări masive

tății, transporturilor, precum și a 
altor categorii de bunuri și servicii.

PREȘEDINTELE BRAZILIEI, 
generalul Joao Figueiredo, a confir
mat intr-un discurs rostit la Rio 
Grande do Sul, cu prilejul inaugu
rării sediului partidului democra
tic-social, de guvernămînt, că ale
gerile legislative, municipale și 
pentru ocuparea funcțiilor de gu
vernatori in 22 de state ale țării 
vor avea loc în luna noiembrie a 
anului 1982. După aceste alegeri ar 
urma să fie format, de asemenea, 
un colegiu de mari electori care 11 
va desemna pe succesorul genera
lului Figueiredo in fruntea statu
lui.

INCENDIU. Mai multe mari imo
bile din orașul american San Fran
cisco (California) au fost distruse 
de un incendiu care s-a declanșat 
in primele ore ale dimineții de vi
neri. Potrivit datelor preliminare, 
daunele provocate de sinistru — cel 
mai mare din istoria orașului — 
se ridică la citeva milioane de 
dolari. i

ÎN AUSTRALIA au fost înregis- ’] 
trați oficial, în luna iunie, 289 400 
de șomeri, s-a anunțat la Canberra.

BILANȚ TRAGIC. — Agenția 
Press Trust of India relatează că 
numărul persoanelor din statul 
Karnataka, dip. sudul Indiei.-' cpre 
au decedat ca urmare a conicului 
de alcool contrafăcut se ridică la 
311. Citind surse oficiale, agenția 
precizează că 295 de persoane au . 
decedat in orașul Bangalore, capi
tala statului Karnataka, iar alte 16 
in orașul Mysore. Noi victime ale 
consumului de alcool contrafăcut 
continuă să fie transportate la spi
talul din Bangalore, unde peste o 
sută de persoane se află intr-o stare 
gravă.

Așa cum a subliniat tovarășul1 
Nicolae Ceausescu

LA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII i

Trebuie spus un „NU" hotărît 
cursei absurde a înarmărilor!

Vedere din avion a ruinelor fumeginde ale cartierului Toxteth, teatrul 
violentelor incidente rasiale din Liverpool

se ri- 
cursei

„Popoarele, forțele înaintate de pretutindeni trebuie să 
dice cu cea mai mare energie și să spună un NU hotărît 
absurde a înarmărilor! Trebuie să se treacă - pînă nu e prea tîrziu - 
la măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare 
nucleară!“

NICOLAE CEAUȘESCU
Eliberarea omenirii de coșmarul 

războaielor prin înfăptuirea dezar
mării a fost și rămîne una din cele 
mai nobile cauze pentru izbînda că
reia România socialistă militează cu 
înflăcărare, consecvență și fermitate, 
cîștigindu-și un unanim și bineme
ritat prestigiu mondial.

Demersurile românești în această 
direcție și-au găsit noi și elocvente 
expresii cu prilejul dezbaterilor din 
cadrul Congresului consiliilor oame
nilor muncii, urmate de cele din 
forul legislativ suprem al țării. 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Apelul pentru pace adre
sat de Congresul consiliilor oamenii 
lor muncii tuturor popoarelor, 
Apelul adresat de Marea Adunare 
Națională parlamentelor statelor 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki dau glas voinței nestrămu
tate a poporului român de pace, în
țelegere și cooperare cu toate națiu- ■ 
nile lumii, răspund aspirațiilor tu
turor popoarelor de făurire a unei 
lumi fără arme și războaie.

înscrisă ca unul din obiectivele 
programatice ale politicii externe a 
României socialiste, Înfăptuirea 
dezarmării, această problemă a pro
blemelor lumii de azi, a devenit mai 
mult ca oricind un imperativ primor
dial. Așa cum a subliniat din nou 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea la ~ 
oamenilor

■ neînfrînată _ ____  _ ..
acumularea de uriașe arsenale mili
tare cu tot _ '
distrugere creează pericole fără pre
cedent pentru pacea și însăși exis
tența omenirii.

într-adevăr. niciodată, în întreaga 
sa istorie, umanitatea nu ă trăit sub 
spectrul unei asemenea cumplite 
amenințări permanente. Caracterul 
absurd al acestei petiții este ilus
trat de însuși faptul că, fie chiar la 
nivelul actual, armamentele existente 
au capacitatea de a distruge de mai 
multe ori locuitorii planetei și bu
nurile civilizației, create de milenii. 
Pe lingă amenințarea cumplită pe 
care o creează la adresa păcii, goana 
spre sporirea și diversificarea arsena
lelor poartă în sine germenii celor 
mai multe din gravele anomalii cu 
care este confruntată omenirea. în
ghițind cu 
mare din 

Congresul consiliilor 
muncii, desfășurarea 
a cursei înarmărilor,
mai mare capacitate de

nesaț o parte mereu mai 
resursele epuizabile ale

planetei, din roadele capacității crea
toare a oamenilor, înarmările — a- 
junse acum la colosala sumă de 559 
miliarde de dolari pe an —. aruncă 
poveri istovitoare pe umerii popoare
lor, și așa dureros apăsate de criza 
economică, micșorînd, în multe ca
zuri pînă la cote critice, posibilitățile 
de dezvoltare economică și de ridi
care a nivelului de trai al populației.

Dacă înarmările au avut întotdeau
na consecințe nefaste pentru împli
nirea aspirațiilor de progres și bu
năstare ale popoarelor, astăzi ele con
stituie unul din principalii factori de 
agravare a crizei economice mon
diale, de menținere a subdezvoltării 
și de adîncire a decalajelor. Atră- 
gind atenția asupra acestui aspect 
al pericolului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta în expunerea amin
tită că, în cazul menținerii actualelor 
tendințe, cheltuielile militare se vor 
dubla înainte de sfîrșitul secolului șl 
că, încă de pe acum, ritmul de creș
tere al alocațiilor pentru înarmări de
pășește pe cel al investițiilor pentru 
producția de pace.

Chiar in condiții de nefolosire a 
armelor, cursa înarmărilor are efec
te profund negative asupra relațiilor 
internaționale : ca reazem material 
al politicii de forță și dictat, înarmă
rile sint nemijlocit legate de tendin
țele spre dominație, constituie un ob
stacol major în calea stingerii foca
relor de război și reglementării pro
blemelor litigioase pe căi politice, 
după cum reprezintă o piedică pen
tru eforturile de instaurare a unor 
raporturi internaționale bazate pe 
egalitate, încredere și respect re
ciproc. Prin contrast, dezarmarea ar 
crea premisele materiale pentru li
chidarea politicii de forță și dictat, 
fiind menită astfel să îngăduie așe
zarea raporturilor dintre state pe 
principiile legalității internaționale.

O acuitate extremă dobîndește pro
blema dezarmării în actuala situație 
de serioasă Înrăutățire a climatului 
Internațional. în aceste condiții, 
reafirmarea cu putere in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și in 
cele două apeluri amintite a necesi
tății de a se întreprinde măsuri ho- 
tărite și eficiente în vederea dezar
mării, in primul rînd a dezarmării 
nucleare, reflectă deopotrivă poziția 
consecventă a partidului și statului 
nostru față de această problemă ma

Joră șl răspunderea pentru soarta 
păcii și destinderii in momente din 
cele mai dificile.

Cu atît mai indispensabilă este ma
nifestarea voinței politice tn direcția 
dezarmării cu cit cursa armamentelor 
subminează in mod grav destinde
rea, de care au vitală nevoie toate 
popoarele. Destinderea presupune ra
porturi bazate pe încredere, o ambi
anță favorabilă schimburilor și cola
borării între state, indiferent de orin- 
duirea socială sau mărime, o strînsă 
conlucrare între ele pentru rezol
varea marilor probleme aie umanită
ții. Or, de o autentică destindere nu 
poate fi vorba la umbra 
frenetice a înarmărilor, 
permanent de încordare, 
și instabilitate.

Sporirea arsenalelor 
cu aceeași virulență, eforturile pen
tru edificarea unei securități reale și 
trainice. Așa cum atrăgea atenția 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nimeni 
nu se poate considera în siguranță 
cînd lumea stă pe butoi de

competiției 
generator 

suspiciune

subminează,

pe unul cu 
Cu atît mai

pulbere" — și încă 
„pulbere" radioactivă, 
puțin poate fi vorba de o securitate 
reală în Europa, unde se concentrea
ză grosul aranjamentelor lumii — in
clusiv din categoria celor ultraperfec- 
ționate — și al efectivelor celor două 
blocuri militare opuse. Acumularea 
de mijloace ale morțli își urmează 
cursul, accentuînd neliniștea popoare
lor, mai cu seamă după decizia gra
vă referitoare la amplasarea în țări 
aie Europei occidentale de noi ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune. Pornind de la această sumbră 
realitate, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Apelul Congresu
lui consiliilor oamenilor muncii, ca 
și Apelul Marii Adunări Naționale 
propun un fundamentat șl limpede 
program de măsuri pentru finalizarea 
cu rezultate pozitive a reuniunii de 
la Madrid, pentru clădirea unui sis
tem trainic de securitate pe conti
nent, capabil să garanteze popoarelor 
europene, condiții de liniște și dez
voltare ferită de spectrul ingerințe
lor și agresiunilor. între măsurile 
propuse, țara noastră pune un accent 
deosebit pe necesitatea ca la reuniu
nea de la Madrid să se ajungă la 
convocarea unei conferințe dedicate 
întăririi încrederii și dezarmării in 
Europa. Totodată, documentele amin
tite se pronunță cu hotărîre pentru 
acțiuni în vederea opririi amplasării 
de noi rachete nucleare și pentru 
înlăturarea celor existente, pentru 
inițierea grabnică a unor tratative 

concrete. în acest sens, Marea Adu
nare Națională a salutat Apelul' So
vietului Suprem al U.R.S.S. adresat 
parlamentelor și popoarelor lumii, 
exprimindu-și sprijinul față de pro
punerile de a se trece la măsuri con
crete de dezarmare, in primul rînd 
de dezarmare nucleară.

Pe linia aceleiași preocupări stator
nice de a se trece de la vorbe la fap
te în soluționarea problemei cardi
nale a contemporaneității, care este 
dezarmarea, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și cele două ape
luri reafirmă propunerile prezentate 
de țara noastră in repetate rinduri 
pentru a se realiza in practică opri
rea cursei înarmărilor, prin ! redu
cerea cheltuielilor militare — cu zece 
la sută într-o primă etapă — micșo
rarea efectivelor și armamentelor, 
sub un strict control internațional ; 
interzicerea manevrelor militare, a 
demonstrațiilor de forță la granițele 
altor state ; alte măsuri menite să 
marcheze pași concreți pe calea 
dezarmării și întăririi încrederii, in
clusiv crearea unor zone pe un peri
metru de 10—20 kilometri în interio
rul fiecărui stat în care să nu mal 
fie amplasate trupe sau armamente 
în afara celor destinate pazei fron
tierelor.

Dat fiind caracterul complex al 
problematicii dezarmării, propunerile 
românești țintesc spre o abordare 
treptată, de la măsuri mai limitate 
la altele mai ample. în cadrul unui 
proces continuu, care să ducă în cele 
din urmă la înfăptuirea dezarmării 
generale și totale.

Fără a ignora necesitatea unui 
echilibru în realizarea dezarmării, 
care să nu afecteze securitatea 
vreunei părți, România, - prin glasul 
președintelui ei și al forurilor demo
cratice, susține marele adevăr că 
echilibrul necesar trebuie realizat nu 
pe calea accentuării Înarmărilor, ci 
a diminuării lor continue și siste
matice.

Relevînd răspunderea ce revine sta
telor, parlamentelor și popoarelor 
pentru preîntimpinarea unui nou 
război mondial, expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, apelurile fo
rurilor democratice ale muncitorimii, 
ale întregii națiuni se constituie în
tr-o chemare vibrantă la acțiune, 
adresată forțelor social-politice celor 
mai largi, popoarelor. în numele 
dreptului suprem la viață, la exis
tență liberă și demnă. Chemare 
adresată într-un moment grav al 
istoriei, cu încrederea că acțiunea 
unită a popoarelor poate să preintîm- 
pine o conflagrație cu urmări incal
culabile, să înfăptuiască dezarmarea, 
să asigure omenirii un viitor de pace 
și progres.

V. OROS

LONDRA 10 (Agerpres). — Pentru 
a șaptea zi consecutiv, la Londra, 
Manchester și Liverpool s-au produs 
noi incidente. Poliția a operat 245 de 
arestări. Au fost mobilizați peste 
2 000 de polițiști pentru a menține 
controlul asupra situației. Cele mai 
puternice ciocniri s-au semnalat in 
cartierele londoneze Woolwich — 
zona docUrilor vechi din sud-estul 
capitalei — și Fulham, în sud-vestul 
orașului.

Potrivit agenției Reuter, ministrul 
de interne, William Whitelaw, a de
clarat, vineri, că nu exclude even
tualitatea folosirii armatei și că gu
vernul este gata să reintroducă le
gislația pentru menținerea ordinii 
publice, abolită în 1967, care permite 
utilizarea forței și condamnarea la 
închisoare pe viață pentru participa
rea la acțiuni de stradă.

Rezoluție a senatului american privind 
combaterea criminalității

WASHINGTON, 10 (Agerpres). - 
într-o rezoluție adoptată cu 95 de vo
turi pentru și niciunul împotrivă. Se
natul american își exprimă îngrijo
rarea în legătură cu creșterea crimi
nalității în Statele Unite, informează 
agenția A.P. Documentul apreciază 
că lupta împotriva criminalității tre
buie să constituie una dintre priori
tățile la nivel național.

Președintele Comitetului pentru 
probleme juridice al Camerei Supe

AGENDĂ ENERGETICĂ
R. S. F. IUGOSLAVIA. — Printre 

principalele orientări ale politicii eco
nomice a Iugoslaviei se află dezvol
tarea și folosirea rațională a surselor 
de energie. Pe această bază se pre
vede creșterea, în 1981, la 57 milioa
ne tone a producției de cărbune, cu 
aproximativ 10 milioane tone mai 
mult decît ta 1980. Recent a fost 
dată în funcțiune prima centrală nu1 
cleară iugoslavă. ■ „Krsko", iar anul 
acesta urmează să intre în funcțiune 
două hidrocentrale pe Neretva și se 
prevede realizarea unui sistem de 
hidrocentrale pe fluviul Drina. Tot
odată, se fac pregătiri pentru con
struirea unor hidrocentrale pe Dra
va și au fost întocmite planurile de 
realizare în Republica Socialistă Ma
cedonia pe unele rîuri a unor hidro
centrale.

Au loc, totodată, intense prospec
țiuni petroliere în diferite regiuni 
ale țării. In prima jumătate a 
anului 1981, industria extractivă iu
goslavă a produs 1 180 000 tone de ți
ței, depășindu-se prevederile planu
lui. Nevoile Iugoslaviei de petrol se 
ridică anul acesta la 14,5 milioane 
tone, cu un milion de tone mai puțin 
decît în 1980. Au fost obținute succe
se în reducerea consumului de pe

în cursul dezbaterilor parlamentare 
preliminare, opoziția laburistă a cri
ticat politica guvernului de reducere 
a cheltuielilor sociale, susținind că 
aceasta a contribuit la sporirea șo
majului, la înrăutățirea condițiilor de 
viață ale păturilor sărace și la de
clanșarea actualului vai de violență. 
Se relevă că în toate zonele afectate 
de tulburări rata șomajului este cel 
puțin dublă față de media națională 
(11,1 la sută), iar în unele locuri de
pășește chiar nivelul de 50 la sută. 
Gabrielle Cox, deputată în Consiliul 
municipal Manchester, a cărei cir
cumscripție electorală se află in car
tierul Moss Side, cel mai afectat de 
ciocnirile înregistrate în acest oraș, 
declara agenției Associated Press că 
sentimentele de alienare și frustrare 
cresc în rîndul tineretijlui — alb 
și de culoare — pe măsura’ - loririi 
ratei șomajului.

rioare a forului legislativ american 
s-a pronunțat pentru organizarea în 
toamna anului în curs de audieri con
sacrate stabilirii măsurilor de com
batere a fenomenului criminalității.

A.P. relatează că proiectul rezolu
ției propune în acest scop un ansam
blu de măsuri, între care constituirea 
unui oficiu guvernamental pentru 
coordonarea acțiunilor vizînd comba
terea traficului ilegal de stupefiante.

trol, Îndeosebi în transportul rutier, 
feroviar și fluvial.

SUEDIA — Principalele orientări 
ale politicii energetice suedeze, pini 
în anul 1990, sînt definite într-un 
proiect elaborat de Ministerul Ener
giei. Se prevede. între altele, redu
cerea ponderii petrolului în balanța 
energetică a țării (de la 65 la sută 
la 40 la sută, în 1990, și la 30 la sută 
în anul 2 000); valorificarea altor sur
se de energie (cărbune, lemn și tur
bă) și a energiilor reinnoibile (în
deosebi energia solară), precum și 
controlul riguros al consumului de 
energie.

INDIA. — în exercițiul financiar 
1980/1981, extracția de cărbune a 
ajuns în India la 114 milioane de 
țone, fiind cu 9.7 la sută mai mare 
decît în anul financiar precedent 
Creșterea producției de cărbune s-a 
realizat prin modernizarea exploată
rilor miniere și prin construcția unor 
noi mine subterane sau cu exploata
re la zi. Pentru anii următori se pre
vede construirea unui număr de 40 
de mine noi, ceea ce va permite ca 
extracția de cărbune să ajungă la 
260 milioane de tone pe an.
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