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Ilustrare vie a maltei aprecieri pentru activitatea neobosită în slujba
dezideratelor supreme de pace și dezarmare ale întregii omeniri,

pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, de prietenie
și colaborare între toate națiunile

TOUARfiSIllH NICDlM CEAUSESCU l-R FOST CONFERITA
DISTINCȚIA „OM AL ANULUI 1981"
r
J-

Tovarășului
Șicolae
■ Ceaușescu. secretai’ genual al
'Partidului Comunist lomân,
președintele Republicii Socialiste România. i-a fost înmînată. miercuri. 30 iunie. în ca
drul linei solemnități tare a
avut loc în stațiunea beptun.
înalta distincție ..Om al anului
1981“.
Prestigioasa distincție a fost
conferită de un juriu al Adu
nării pentru Integrare 'latională din India (N.I.A.) —orga
nizație internațională lentru
pacea mondială —. pentn serviciile aduse omenirii și securi tatii internationale. tentru
faptul de a fi creat un puernic
curent in rîndul conducăbrilor
lumii spre a da importanți cu
venită păcii și a salva unanitatea de dezastrul unei <atastrofe nucleare.
La solemnitate au part'.cipat
tovarășii Virgil Cazacu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al PC.R..
Ion Stoian. membru supleant
al Comitetului Politic Exelutiv
al C.C. al P.C.R.. prim-seqFetar
al Comitetului județean Con
stanta al P.C.R., președir tele
Consiliului popular județean,
și Vasile Pungan. ministre secretar de stat, consilier al pre
ședintelui Republicii.
-Erau -prazenti- membrii
gatiei Adunării pentru Intțirare Națională din India, șiisiți
in România pentrp a întnîna
înalta distincție.
Pentru a omagia perso(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a reintîlnit, miercuri, in sta
țiunea Neptun, cu fostul președinte al
Statelor Unite ale Americii. Richard
Nixon, in cadrul unei ultime runde
de convorbiri.
Cu acest prilej, Richard Nixon
a adresat președintelui Nicolae
Ceaușescu. încă o dată, cele mai
calde mulțumiri pentru ospitalitatea
de care s-ă bucurat în timpul șe
derii în țara noastră, pentru posibi
litatea de a se reintîlni cu șeful
statului român, de a avea un amplu
și util schimb de păreri în probleme

ale relațiilor româno-americane. pre
cum și ale situației politice interna
ționale.
Șeful statului român și-a exprimat,
la rindul său, satisfacția față de
noua vizită in tara noastră a fostu
lui președinte american Richard
Nixon, pentru convorbirile avute
asupra unui cerc larg de probleme
ale raporturilor bilaterale, ale vieții
politice mondiale.
S-a apreciat că întîlnirea și con
vorbirile — sincere și deschise —
dintre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. și fostul președinte al

Statelor Unite ale Americii. Richard
Nixon, reprezintă o contribuție de
seamă la evoluția mereu ascendentă
a raporturilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre cele
două țări și popoare, servesc cauza
păcii, colaborării și înțelegerii între
națiuni.
★

în aceeași zi. Richard Nixon, fost
președinte al Statelor Unite ale
Americii,, și-a încheiat vizita în tara
noastră, efectuată la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
primit pe președintele Stîngii Unite din Peru,
Alfonso Barrantes lingan

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu
Stimați domni și prieteni indieni,

Dragi tovarăși,

Aș dori să vă mulțumesc dum
neavoastră, Adunării pentru Inte
grare Națională, pentru această
distincție ce mi s-a acordai, ca o
apreciere a activității mele. îndeo
sebi o consider ca o apreciere a
luptei poporului român pentru
pace, pentru dezarmare, peitru o
lume in care fiecare popor să se
poată dezvolta liber, fără teama
vreunei agresiuni.
Consider, de asemenea, aceasta
ca o apreciere a relațiilor bune
dintre România și India, a colabo
rării dintre popoarele noastre, atît
pentru dezvoltarea economico-so-

cială a celor două țări, cit și pen
tru cauza păcii in lume.
Intr-adevăr, vizita în România a
doamnei prim-ministru, Indira
Gandhi, convorbirile pe care le-am
avut, documentele semnate au
deschis noi perspective colaborării
dintre popoarele noastre — și, tot
odată, au constituit o puternică
manifestare a hotărîrii comune de
a face totul pentru a contribui la
realizarea dezarmării, și în primul
rind a dezarmării nucleare, la in
staurarea unei păci trainice în
lume.
Se poate spune că anul 1981 a
fost marcat prin puternice ma
nifestări ale popoarelor de pretu
tindeni împotriva războiului, pen
tru oprirea cursei înarmărilor

și pentru pace. Sînt cunoscute
marile manifestări ce au avut loc
în Europa și pe alte continente, in
clusiv în India. în acest cadru se
înscriu și puternicele demonstra
ții și manifestări pentru pace ale
poporului român. Ele au continuat
și în primăvara acestui an și au
dus la semnarea Apelului pentru
pace- de către 18 milioane de ce
tățeni ai României socialiste, care
au exprimat voința unanimă a po
porului român de a face totul —
împreună cu celelalte popoare iu
bitoare de pace din întreaga lume
— în vederea asigurării viitorului
fiecărei națiuni, al generațiilor vii
toare, pentru apărarea dreptului
suprem al oamenilor la existență,
la viață, libertate, independență și
pace.

IN INTERESUL PROGRESULUI ECONOMICO-SOCIAL AL ȚĂRII

Importante reglementări pentru folosirea

Putem spune că aceste mari ma
nifestări ale popoarelor de pretu
tindeni au dus Ia unele rezultate
deosebite, pozitive. Ele s-au con
cretizat în pozițiile adoptate la se
siunea specială pentru dezarmare
a Organizației Națiunilor Unite,
unde, sub o formă sau alta, re
prezentanții tuturor statelor au de
clarat că sînt''gata să facă totul
pentru a opri cursa înarmărilor și
pentru dezarmare. Acesta este un
lucru important ; desigur, trebuie
să acționăm pentru a se trece de
la declarații la fapte. Dar înseși
declarațiile făcute în acest mare
forum al națiunilor pentru dezar
mare de reprezentanții tuturor sta
telor constituie o dovadă că po(Continuare în pag. a IlI-a)

Lucrări

urgente

în

judicioasă și reducerea consumului de energie,

agricultură

gaze naturale și alți combustibili

• Secerișul
• Recoltarea
furajelor

Presa de ieri ■ a publicat De
cretul Consiliului de Stat care,
pornind de la cerințele dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei, instituie o serie de mă
suri pentru gospodărirea judicioasă
și reducerea in continuare a con
sumului dp energie electrică,
energie termică, gaze naturale și
alțî combustibili. Sint reglementări
care fac parte integrantă dintr-un
complex de acțiuni și măsuri ini
țiate. potrivit orientării stabilite
de Congresul al Xll-lea al P.C.R.,
în vederea promovării unei politici
ferme de gospodărire rațională și
reducere a consumurilor de resur
se energetice, de economisire stric
tă a combustibilului și energiei,
în toate sectoarele de activitate,
de îmbunătățire a structurii pro
ducției industriale.
După cum se știe. în scopul asi
gurării condițiilor necesare dezvol
tării economiei, conducerea parti
dului nostru a elaborat un ansam
blu de măsuri pentru extinderea
bazei proprii de materii prime și
resurse energetice, prin sporirea
extracției de cărbune, țiței, gaze
și accentuarea valorificării poten
țialului hidroenergetic. Dar conti

nuarea crizei energetice pe plan
mondial, caracterul limitat al re
surselor energetice de care dispu
nem. costurile tot mai ridicate pe
care le implică extracția acestora
au făcut necesară adoptarea de noi
măsuri menite să asigure gospodă
rirea judicioasă a resurselor ener
getice și reducerea consumului de
combustibil prin sporirea randa
mentelor în utilizarea acestora,
eliminarea pierderilor în transpor
tul energiei și a oricăror forme de
risipă, raționalizarea riguroasă a
consumului tuturor categoriilor de
combustibili, energie electrică și
energie termică. în același timp, ce
rințele actuale ale economiei na
ționale. ca și exigentele autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare impun
acțiuni hotărîte pentru, rentabili
zarea producerii și folosirii tuturor
categoriilor de combustibili.
Acesta este contextul economic
în care se cuvine să privim noile
măsuri stabilite prin recentul
decret al Consiliului de Stat refe
ritoare. deopotrivă, la gospodărirea
rațională și reducerea consumuri
lor energetice și la majorarea pre
turilor și tarifelor la gaze natu

rale, energie termică, energie elec
trică. combustibili lichizi și solizi.
Aplicarea prevederilor decretului,
înlăturarea fenomenelor de nerentabilitate din acest domeniu și asigu
rarea eficienței vor stimula dezvol
tarea forțelor de producție, crește
rea producției și a avuției obștești,
sporirea venitului național — baza
ridicării nivelului de trai al celor
ce muncesc.
Să adîncim însă analiza și să pri
vim^ mai atent motivația econo
mică a acestor măsuri. Un princi
piu fundamental al autogestiunii
este ca. în orice activitate econo
mică, Ia realizarea oricărui produs
să se asigure acoperirea cheltuieli
lor din venituri și un anumit be
neficiu. în ultimul timp însă, fac
tori economici obiectivi au deter
minat sporirea cheltuielilor de
producție a unor resurse energe
tice și. ca urmare, majoritatea
dintre ele au devenit nerentabile
sub aspect financiar. Ca atare,
a devenit necesară recalcularea
prețurilor de producție și de livra
re la o serie de resurse energe
tice, precum și la energia elec(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri
dimineața, în stațiunea Neptun. pe
președintele Stîngii, Unite din Peru,
Alfonso Barrantes Lingan, care a efectuat o vizită in țara noastră, la
invitația C.C. al P.C.R.
A participat tovarășul Virgil Ca
zacu. membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Oaspetele a adresat calde mulțumiri
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru
posibilitatea oferită de a vizita Româ
nia și de a cunoaște unele dintre
realizările remarcabile ale poporului
român, eforturile sale pentru edifi
carea societății socialiste multilateral
dezvoltate în România.
Alfonso Barrantes Lingan a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu
un călduros salut din partea Stingii
Unite din Peru, însoțit de cele mai
bune urări de sănătate și fericire,
precum și de prosperitate poporului
român. Totodată, oaspetele a dat o
înaltă apreciere realizărilor obținute
de România socialistă, activității pro
digioase desfășurate pe plan inter
național de șeful statului român,
activitate consacrată păcii, indepen
denței. colaborării și cooperării între
popoare.
în cadrul întrevederii s-a procedat
la o informare reciprocă cu privire
la activitatea și - preocupările celor
două partide, subliniindu-se dorința
de a întări și dezvolta bunele ra
porturi dintre Partidul Comunist
Român și Stingă Unită din Peru. în
interesul dezvoltării prieteniei și co
laborării multilaterale dintre Româ
nia și Peru. A fost exprimată hotărî-

rea celor două partide de a acționa
in continuare pentru dezvoltarea re
lațiilor în domeniile politic, schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice, corespunzător aspirațiilor
popoarelor român și peruan. în inte
resul păcii, securității și independen
tei naționale, colaborării și coope
rării între națiuni.
A avut loc, de asemenea, un schimb
de vederi în probleme actuale ale
vieții internaționale. Cu acest prilej
au fost evidențiate profundele schim
bări revoluționare și sociale care au
loc in lume, în favoarea forțelor so
cialismului. democrației și păcii, pre
cum și necesitatea întăririi unității și
solidarității, atît pe olan național, cit
și internațional între toate' forțele
progresiste, antiimperialiste. în lupta
pentru libertate și independentă, pen
tru pace și progres social. S-a apre
ciat că în actualele condiții deosebit
de complexe ale vieții politice inter
naționale este necesar ca popoarele
să-și unească eforturile și să con
lucreze tot mai strîns pentru oprirea
încordării internaționale, pentru re
luarea și continuarea' politicii de des
tindere, colaborare și respect al in
dependentei naționale. Pornindu-se
de la implicațiile deosebit de grave
ale cursei înarmărilor, s-a reliefat ne
cesitatea de a se acționa cu mai
multă fermitate pentru adoptarea de
măsuri concrete în vederea opririi
cursei înarmărilor, pentru dezarmare,
și în primul rind pentru dezarmare
nucleară, pentru soluționarea pe cale
politică, prin tratative, a conflicte
lor existente în diferite zone ale
globului, fără folosirea forței sau
amenințării cu forța. în acest cadru

s-a reliefat importanta deosebită a
manifestărilor și mișcărilor de masă
care au loc în lume în favoarea
păcii, pentru înlăturarea pericolului
unor noi războaie, pentru trecerea
la tratative în vederea reducerii ar
mamentului nuclear strategic.
în timpul convorbirilor s-a sub
liniat necesitatea întăririi unității de
acțiune si solidarității țărilor în curs
de dezvoltare, a țărilor nealiniate, a
tuturor forțelor progresiste, antiim
perialiste. in vederea lichidării fe
nomenului subdezvoltării, a decala
jului dintre țările bogate și cele
sărace, făuririi unei noi ordini eco
nomice internaționale.
S-a apreciat că, în actualele condi
ții. are o deosebită însemnătate în
tărirea colaborării și solidarității din
tre partidele comuniste, socialiste,
social-democrate. mișcările de elibe
rare națională, dintre toate forțele
progresiste, în lupta pentru triumful
cauzei păcii, securității și indepen
dentei naționale, a colaborării în în
treaga lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și Al
fonso Barrantes Lingan au exprimat
hotărîrea Partidului Comunist Român
și Stîngii Unite din Peru de a con
lucra tot mai strîns pentru a-și aduce
contribuția la lupta împotriva politi
cii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, la crearea unui climat de
pace, securitate,, colaborare și înțe
legere în Europa, în America Latină
și în întreaga lume, la înfăptuirea
idealurilor de libertate, independentă
și progres ale tuturor popoarelor.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

Astăzi la posturile de radio și televiziune

RELATĂRI DIN JUDEȚE
ÎN PAGINA A II-A

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Botoșani a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, astăzi va avea loc în municipiul Botoșani o adu
nare populară pe care posturile de radio și televiziune o vor transmite direct
în jurul orei 17.
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Importante reglementări pentru folosirea judicioasă
și reducerea consumului de energie, gaze naturale
si alti combustibili
?y

(Urmare din pag. I)
trică și termică. Dai- prin majora
rea acestor prețuri de producție, în
condițiile vechilor preturi cu
amănuntul, economia națională ar
fi urmat să înregistreze pierderi
de ordinul miliardelor de lei. Toc
mai de aceea, s-a impus recalcu
larea prețurilor cu amănuntul și a
tarifelor la combustibili, energie
termică și electrioă ce se livrează
populației, creindu-se condiții pen
tru aplicarea principiului rentabi
lității și in acest sector de activi
tate.
Dacă ne referim, bunăoară, la
combustibilii lichizi, ale căror pre
turi cu amănuntul înregistrează,
potrivit prevederilor decretului,
creșteri de 7—12 la sută, se cuvine
să precizăm că numai costul de
extracție al țițeiului — materia
primă de bază pentru fabricarea
acestor combustibili — a crescut
in acest an de 2,14 ori față de 1973.
După cum. in ce privește energia
electrică, prin creșterea .medie cu
30 la sută a tarifelor se asigură
recuperarea cheltuielilor de pro
ducție și a beneficiului corespunză
tor.
Corectînd asemenea neconcordanțe intre costurile de producție și
prețurile cu amănuntul, prin pre
vederile recentului decret 'se are
în vedere asigurarea unui raport
mai echitabil intre diferitele cate
gorii de combustibili și energia ter
mică. Despre ce este vorba ? în
condițiile ’vechilor prețuri și tarife
erau avantajați acei cetățeni care
puteau utiliza drept combustibil
gazele naturale. Practic, pentru a
putea obține aceeași putere calo
rifică. același efect caloric, pină
acum cetățenii care foloseau gaze
naturale drept combustibil plăteau
mai puțin decît cei care utilizau
combustibili lichizi sau solizi. De

aceea, în condițiile în care a fost
necesară majorarea generală a
prețurilor și tarifelor la resursele
energetice., creșterile medii de pre
țuri sint de 7—12 la sută la Com
bustibili lichizi. 49—69 la sută la
combustibilii solizi, iar la gazele
naturale sporurile sint mai mari —
cu peste 150 la sută.
Exista, totodată, o neconcordanță
intre tariful plătit de cetățeni pen
tru energia termică provenită, pe
de o parte, de la unitățile Minis
terului Energiei Electrice și. pe de
alta, de la unitățile din subordinea
consiliilor populare sau. a altor mi
nistere. Concret, tariful plătit pen
tru o gigacalorie furnizată de uni
tățile M.E.E. era de cîteva ori mai
mic decît cel plătit pentru- o giga
calorie furnizată de celelalte cen
trale termice pe combustibili li
chizi sau cărbuni. Iată de ce. in
spiritul echității și pentru asigu
rarea rentabilității corespunzătoa
re, decretul Consiliului de Stat
prevede creșteri mai mari de tarife
la energia termică produsă de uni
tățile din subordinea M.E.E., pre
cum și la energia termică produsă
pe gaze naturale de unitățile din
subordinea altor ministere, organe
centrale și consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București,
decît la tarifele energiei termice
produse pe combustibili lichizi. în
același timp, decretul precizează
că tarifele pentru populație, în vi
goare la 30 iunie 1982 pentru ener
gia termică produsă pe cărbuni —
în centralele termice din subordi
nea consiliilor populare sau a altor
ministere si organe centrale decit
Ministerul Energiei Electrice — rămîn nemodificate.
Reține atenția o măsură ce vine
în avantajul cetățenilor care utili
zează cărbuni» și combustibili li
chizi. Bunăoară. în ce privește

cărbunele, în anexa la decret sînt
stabilite condițiile calitative mini
me pe care trebuie să le îndepli
nească la livrarea către populație
acest combustibil solid, atît din
punctul de vedere al granulatiei mi
nime admise, cît.și al puterii calo
rifice. Condiții minime de calitate
trebuie să fie asigurate și la livra
rea combustibililor lichizi.
O cerință esențială pe care o pro
movează ’recentul decret este aceea
a manifestării din partea tuturor
cetățenilor a spiritului gospodăresc
în utilizarea resurselor energetice,
în eliminarea oricărei risipe. Toți
cetățenii au datoria să utilizeze cu
maximă grijă și răspundere energia
electrică, termică și combustibilii,
incit să realizeze o economie de
cel puțin 20 la sută față de consu
mul din anul 1981, contribuind
astfel la efortul general de utilizare
cit mai rațională a resurselor
energetice ale tării. în această
idee, normele de consum și tran
șele de calculare a tarifelor sint
stabilite în funcție de necesitatea
realizării acestei economii.
Și de această dată, măsurile
de majorare a prețurilor și tarife
lor la resursele energetice sînt în
soțite de acordarea de compensații
personalului muncitor și pensiona
rilor. La nivelul unui an. valoarea
acestor compensații se ridică Ia
3.436 milioane lei. Aceste fonduri
se adaugă la cele prevăzute prin
Decretul nr. 283/1979. in sumă de
2 504 milioane lei. astfel incit, la
nivelul unui an, totalul fondurilor
pentru compensarea majorării pre
țurilor și tarifelor la combustibili,
energie și gaze naturale însumează
5 940 milioane lei.
în spiritul sarcinilor stabilite de
conducerea partidului, al prevede
rilor recentului decret al Consiliu
lui de Stat, ministerelor, celorlalte

organe centrale, consiliilor popu
lare, centralelor, intreprinderilor.
colectivelor tuturor unităților socia
liste de stat, cooperatiste și obștești
le revine obligația de a acționa stă
ruitor pentru reducerea consumu
rilor, utilizarea rațională și econo
misirea combustibililor, carburan
ților, energiei electrice, eliminarea
oricăror forme de risipă și înca
drarea riguroasă în noianele de
consum stabilite potrivit legii. In
esență, măsurile prevăzute vizează
perfecționarea proceselor, tehnolo
gice, modernizarea sau înlocuirea
instalațiilor cu consumuri energetice
mari, raționalizarea fluxurilor de
producție, buna întreținere și ‘ ex
ploatare a mașinilor, eliminarea
pierderilor in transportul energiei,
recuperarea integrală a resurselor
energetice refolosibile. creșterea
randamentelor în utilizarea com
bustibililor, precum și punerea în
valoare a unor noi surse de energie.
Deosebit de importantă este, de
asemenea, prevederea potrivit că
reia consiliile populare, împreună
cu consiliile oamenilor muncii din
centrale și întreprinderi, asociațiile
de locatari, cu sprijinul. deputaților,
trebuie să asigure o largă dezbatere
in rindul cetățenilor pentru cunoaș
terea, aplicarea și generalizarea
celor mai eficiente metode de gos
podărire judicioasă a energiei ter
mice, electrice și combustibililor.
Avem, așadar,, cu toții datoria pa
triotică și cetățenească de a acționa
permanent, cu matură chibzuință și
inalt spirit gospodăresc, în vederea
economisirii stricte, atît acasă, cit și
Ia locul de muncă, in întreprinderea
sau instituția unde lucrăm, â tutu
ror resurselor energetice. Această
este în interesul dezvoltării întregii
economii naționale în etapa actuală,
al înaintării continue a patriei noas
tre socialiste pe drumul progresului
și civilizației.

Buna gospodărire a resurselor energetice
in interesul dezvoltării întregii economii nafiona/e!
în fiecare întreprindere—grijă sporită
pentru economisirea combustibililor
Ca și alte cadre din conducerea
combinatului nostru, am studiat cu
deosebit interes Decretul Consiliu
lui de Stat privind gospodărirea
judicioasă și reducerea in conti
nuare a consumului de. energie elec
trică, energie termică, gaze naturale
și alți combustibili. Fapt explica
bil : Combinatul chimic din Tîrnăveni este unul din marii consuma
tori de energie și combustibil. în
fiecare oră, in secțiile combinatu
lui este consumată energie electrică
de ordinul a 130 MW — cu alte cu
vinte, cam tot atît cit produce o
hidrocentrală de valoare medie. Așa
cum precizează și recentul decret,
în același timp cu asigurarea condi
țiilor necesare dezvoltării econo
miei naționale, extinderea bazei
proprii de materii prime și resurse
energetice, este imperios necesară
promovarea unei politici ferme de
gospodărire rațională și reducere a
consumurilor de energie și combus
tibili. Este vorba despre o cerință
firească : în condițiile continuării
crizei energetice pe plan mondial,
ale creșterii cheltuielilor de produc
ție și exploatare la toate catego
riile de combustibili, se impunea —
devenise de fapt o necesitate obiectivă^=r~adopterea de măsuri destij •’■“nafe să asigure’ gbspocfârife'a'fii,ț mai
judicioasă a resurselor energetice și
reducerea consumului de combusti
bili prin sporirea randamentelor
în utilizarea acestora, eliminarea
pierderilor in transportul energiei
și a oricăror forme de risipă. în
aceași timp, sintem conștienti că
cerințele .dezvoltării economiei na
ționale impun măsuri pentru ren
tabilizarea producerii și folosirii
tuturor categoriilor de combstibili.
Iată de ce, pentru ca produsele
noastre, carbidul mai ales, să
incorporeze cit mai putină energie,
introducerea unor tehnologii mo
derne a devenit o preocupare ma
joră a fiecărui muncitor, maistru
si inginer. în ce fel ? Am să dau
numai un singur exemplu. Acțiu
nile noastre au vizat. în principal,
readucerea in circuitul economic a
tuturor resurselor energetice se
cundare de care dispunem. Și nu
intîmplător : în urma unei analize
minuțioase, am constatat că, la ni

velul acestui an, dispunem de re
surse energetice secundare evalua
te la 68 623 tone combustibil, con
vențional, a căror punere în va
loare înseamnă economisirea a
28 878 000 mc de gaz metan și a
unei energii termice cchivalirid cu
251 250 Gcal. Un calcul sumar ara
tă că acestea reprezintă 25 la sută
din consumul de gaz metan al
combinatului și 50 la sută din cel
de energie termică.
începutul l-am și făcut, rezulta
tele fiind pe măsura așteptărilor.
Prin folosirea gazelor reziduale,
bogate în oxid de carbon — de
la cuptoarele de carbid nr. 4
și 6 — în producerea aburului
tehnologic si ca înlocuitor al ga
zului metan la uscarea cocsului,
care intră în procesul de fabrica
ție a carbidului, anual economisim
gaz metan echivalind 7 220 tone
combustibil convențional. Valoric,
aceasta înseamnă diminuarea chel
tuielilor de fabricație a carbidului
cu peste 4 milioane lei. Dar preo
cupările noastre nu se opresc aici.
Rezultate deosebite am înregistrat
și în obținerea de abur tehnologic
și recuperarea integrală a căldurii
gazelor de ardere de la cuptoarele
de bicromat nr. 3 și cele de la
săruri de bariu.
Iată deci ce . economii serioase
putem realiza numai prin readu
cerea în circuitul economic a unor
resurse care pînă mai ieri se iro
seau in aer. M-am referit doar la
resursele secundare. Consider însă
că măsurile ferme pentru rentabi
lizarea producerii si folosirii tu
turor categoriilor de combustibil
— stipulate în recentul decret —
vor determina creșterea spiritului
de economie în toate unitățile in
dustriale. mari consumatoare de
energie, vor duce la o mai judi
cioasă utilizare a energiei și com
bustibililor. la optimizarea activi
tății economice. în interesul înfăp
tuirii măsurilor adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului pri
vind creșterea nivelului de viață
al întregului popor.

Inq. Mafiei HURUBEAN
director tehnic al Combinatului
chimic din Tirnăveni

Compensațiile - o expresie a
spiritului de echitate socialistă
Ca om al muncii într-o mare
uzină bucureșteană — lucrez de aproape 25 de ani în întreprinderea
..Mecanică fină" — înțeleg nece
sitatea noului Decret privind gos
podărirea și reducerea consumului
de energie și combustibili. Sint ani
și ani de zile de cind partidul ne
arată cit de important este să gos
podărim cu maximum de chibzuin
ță resursele materiale de care dis
pune societatea, să folosim cu
atenție și multă răspundere mai
ales energia, la locul de muncă,
precum și în viața curentă. Este o
cerință a progresului, pentru că
progresul trebuie să fie continuu,
nu se poate sta pe loc, dar majo
ritatea surselor de energie sînt li
mitate și, in special, s-au scumpit
considerabil in toți acești ani.
Pentru noi este limpede că această reglementare a fost necesară
datorită condițiilor grele create
de criza energetică mondială,
criză care se face simțită pretu
tindeni și atrage peste tot. în toate
țările, creșteri de prețuri și tarife,
în aceste condiții, ca oameni ai so
cietății socialiste, trebuie să fim
cit mai buni gospodari, să comba
tem risipa, consumurile exagerate,
indiferenta față de irosirea resur
selor naturale.
Spun aceste lucruri deoarece sint
convins că. deși s-au făcut multe

economii, mai există încă nu puțină
indiferentă in folosirea energiei electrice, energiei termice, gazelor,
altor combustibili. E adevărat că
spiritul de chibzuință, de economie
a mai crescut, dar încă nu s-a ajuns, așa cum ar trebui, la folosirea
intr-adevăr cu zgircenie a fiecărui
kilowat, a fiecărui gram de mate
rial. Mai sînt destule becuri care
ard degeaba, destule aparate uita
te in priză, destule robinete de
apă caldă lăsate deschise. Sint
convins că decretul ne impune
cumpătare, ceea ce va fi spre fo
losul general.
Ca și cu prilejul altor reglemen
tări asemănătoare, se remarcă, și
de această dată, spiritul etic al le
giferării, preocuparea amănunțită și
plină de grijă pentru ca noile pre
țuri și tarife să fie suportate în
mod echitabil de diferitele catego
rii de cetățeni. Mă refer. în primul
rind. Ia compensații. Aproape trei
miliarde de Iei va aloca statul pen
tru a sprijini familiile muncito
rești și ceilalți oameni ai muncii
cu retribuții de pînă la 4 000 de
lei, pentru ca aceștia să resimtă
mai ușor cheltuielile respective. La
această sumă se adaugă compensa
ția pe care o primim și în prezent,
ajungîndu-se la o subvenție anuală
din partea statului de peste cinci
miliarde de lei.

Ca tată a patru copii, nu pot să
nu observ, de asemenea, grija legiutorului de a veni în primul rind
in sprijinul familiilor numeroase,
proporțional cu numărul copiilor.
Eu. spre exemplu, voi primi în
cursul unui an 1 250 de lei, ceea
ce, desigur, nu , e deloc o sumă
mică, chiar dacă se adaugă unor
venituri lunare foarte bune, dato
rită calificării și vechimii in muncă.
Am observat, totodată, semn al
uriuitiismului legislației noa'Stre. că
noile reglementări -.cuprind în
dreptul la compensații, și de această dată, nu numai populația
activă, ci și diferite- categorii de
pensionari. însăși prevederea ca.

pentru pensionari, achitarea com
pensației să se facă lunar este,
cred eu, un semn de grijă pentru
ca oamenii in virstă să resimtă și
ei cit mai ușor modificările de
preturi și tarife.
Educînd un și mai puternic spi
rit de chibzuință gospodărească, de
grijă în utilizarea resurselor ma
teriale. decretul constituie, prin
felul în care acordă compensațiile,
o nouă expresie a spiritului de echitate socialistă.

Lucrări urgente în agricultură

SECERIȘU L
BACĂU: Nici o clipă pierdută, nici un spic risipit!
în unitățile agricole de stat și
cooperatiste din județul Bacău s-a
trecut cu toate forțele la recolta
rea orzului. Se lucrează în formații
complexe și în flux continuu: re
coltare. transport, eliberarea tere
nului, aratul și însămînțarea cultu
rilor duble. Buna organizare a
muncii, responsabilitatea . cu care
se lucrează sînt probate prin re
zultatele obținute. în multe unități
din consiliile agroindustriale Podu
Turcului, Dealu Morii. Gheorghe
Gheorghiu-Dej
secerișul orzului
este pe sfîrșite. Inginerul Constan
tin Popescu, directorul trustului
județean S.M.A., afirmă că există
toate condițiile ca, în cel mult 3—4
zile, să fie sțrînsă recolta de pe
întreaga suprafață de 17 000 hec
tare aflată în cultură.
în raidul întreprins ne-am con
vins că acest lucru este pe deplin
posibil. La cooperativa agricolă
Traiăn, de exemplu, toate cele opt
combine funcționau din plin, auto
camioanele și remorcile transportau
recolta la baza de recepție, iar cele
șase prese balotau paiele. Pentru
ca utilajele să funcționeze fără
întrerupere, a fost asigurată o asistență tehnică bună. Șefii celor
două secții de mecanizare. A. Tănase și B. Iștoc, răspund de com
bine, iar mecanicii de întreținere
Gheorghe Macovei și Petru Gherguț
veghează la buna funcționare a pre
selor de balotat. După 48 de ore de
la recoltare, terenul este arat și
semănat cu porumb pentru siloz.

Inginerul Neculai Păun, aflat in
cimp, ține să precizeze că. în pofi
da ploilor scurte și dese căzute în
ultimele zile, s-a string recolta de
pe 150 de hectare din cele 270 cul
tivate.
în ritm susținut se desfășoară
recoltarea și în cooperativele agri
cole Găiceana, Pincești, Glăvănești,
Urechești și Valea Seacă, în fer
mele I.A.S. Traian, Sascut și Ba
cău. Ca urmare, intr-o singură zi,
în județ au fost recoltate peste
3 600 hectare cu orz.
Sint însă posibilități să se lucre
ze și mai bine. Subliniem aceasta
pentru că pe alocuri se, fac simți
te și stări de lucruri negative. Bu
năoară, la cooperativa agricolă din
comuna Nicolae Bălcescu se aflau
pe o tarla 11 combine. Dintre aces
tea, doar patru funcționau ; două
erau defecte, iar cinci aveau buncărele pline și nu aveau unde să
le golească. întrucât lipseau mijloa
cele de transport. De față erau Ion
Seniuc, primarul comunei. Neculai
Leuștean. președintele cooperativei
agricole, și M. Avram, inginerul
șef al unității. Cum explicați aceas
tă situație ? — îi întrebăm. „Avem
6 autocamioane — ne răspunde
președintele unității — dar zac in
curtea cooperativei pentru că
S.M.A. Răcăciuni nu ne-a asigurat
combustibilul necesar. Așteptăm să
sosească două tractoare cu remorci
de la unitatea noastră vecină, din
Tamași". Era ora amiezii și trac
toarele încă nu sosiseră.

Aici am constatat și un alt as
pect care trebuie combătut : risi
pa. Din cauza : nereglării corecte a
combinelor, miriștea rămine nejus
tificat de mare, iar in urma unor
mașini se pierde destulă recoltă,
împreuna cu reprezentanții Minis
terului Agriculturii și ai direcției
agricole județene, aflați pe teren,
au fost numărate pe un metru pă
trat nici mai mult, nici mai puțin
de 60 de spice. Bineînțeles, cei in
drept au luat, măsurile cuvenite.
Se pune insă întrebarea : dacă n-ar
fi trecut pe aici reprezentanții or
ganelor de resort, ce s-ar fi ales
din producția fie orz a cooperativei
agricole din comuna Nicolae Băl
cescu ? Este limpede că tovarășii
din conducerea unității n-au luat
măsurile cuilenite pentru întărirea
răspunderii aneeanizatoriilor. pentru
evitarea oriiăror pierderi de re
coltă.
în alte unități din consiliile agro
industriale Parincea. Răcăciuni și
Gheorghe Gheorghiu-Dej combi
nele, preset de balotat paie, ma
șinile de acunat și căpițat paie se
defectează des. staționează ore și
chiar zile întregi. Din această pri
cină recoltarea nu se desfășoară in
ritmul stab.lit, se pierde mult timp
bun de lutru, iar paiele rămîn in
cimp, pe suprafețe importante.
Sint neajunsuri care trebuie să fie
înlăturate operativ, in mod hotărît,
pentru ca întreaga recoltă să ajun
gă in magazii cit mai repede :
fără piereferi (Gheorghe Baltă, co
respondeniul „Scînteii").

MUREȘ: Decalaje prea mari
între recoltare și semănatul culturilor duble
în județul Mureș orzul a ajuns
la maturitate pe Întreaga suprafață
de 25 668 hectare. Comandamentul
județean pentru agricultură a luat
măsuri energice pentru ca seceri
șul și însămînțarea culturilor, duble
să se desfășoare în flux continuu.
In numeroase cooperative agricole,
cum sint cele din Nazna. Iernut,
Luduș, • Mureșeni, Ungheni și Re
ghin, se lucrează intens la recol
tarea orzului, producția fiind între
4 200 și 5 100 kg la hectar. în coope
rativa agricolă Band, unde orzul
ocupă o suprafață de 350 hectare,

dis-de-dimineață erau în lanuri
nouă combine, cinci prese de balo
tat și patru remorci care transpor
tau paiele din cimp. în urma com
binelor, șase tractoare cu discuri
pregăteau terenul și administrau
ingrășămintele chimice în vederea
însămințării culturilor duble. Ca ur
mare, în aceeași zi, toate cele 45
hectare de pe care s-a strîns recol
ta de orz a'u fost însămîntate cu
culturi duble.
Dar nu peste tot se acționează cu
toate forțele la seceriș. în plus, în
unitățile din consiliul agroindustrial

Morăreni această lucrare nici nu a
fost declanșată. Ca urmare, pe an
samblul jjdețului, orzul a fost re
coltat de ae numai 2 200 hectare, reprezentinîl 8 la sută din suprafața
cultivată.Și mai anevoios se desfă
șoară inși balotarea paielor, elibe
rarea și pregătirea terenului și insămînțaria culturilor duble. Pină in
seara zilli de 29 iunie au fost însămințate iu culturi duble numai 205
hectare — abia 1 la sută din supra
fața prevăzută. (Gheorghe Giurgiu,
corespondentul „Scînteii").

Ion FOLEA

rectificator, întreprinderea
„Mecanica fină" — București

Și la fabrică, și acasă se poate reduce
mult consumul de energie
împreună cu tovarășii mei de
muncă am citit cu interes. în pre
să, prevederile Decretului privind
gospodărirea judicioasă și reduce
rea în continuare a consumului de
energie electrică, energie termică,
gaze naturale și alți combustibili.
Țin să subliniez, din capul locu
lui. că înțeleg necesitatea luării acestor măsuri., care corespund po
liticii partidului și statului nostru
de gospodărire rațională a resur
selor energetice ale țării, de redu
cere continuă a consumului de energie și combustibil. Este, de fapt,
politica noastră, a tuturor, pentru
că. așa cum arăta în diverse ocazii
secretarul general aii partidului,
nimeni nu-și poate permite să des
fășoare o activitate economică in
condiții de pierderi. Or. resursele
energetice ajunseseră să fie plătite
mai ieftin decit chiar costurile lor
de producție. Și cine suporta defi
citul, paguba ? Societatea, adică
noi.
Pe noi. constructorii de motoare
electrice, ne preocupă fabricarea
unor motoare cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, res
pectiv cu consumuri mici de ener
gie. dar cu randamente mari. Ele
vor permite beneficiarilor să eco
nomisească cantități importante de
energie. Dar. in același timp, noi

sintem și consumatori de energie
în gospodăriile proprii. , Or. și in
această calitate, trebuie șă acțio
năm la fel de hotăriți pentru a în
chide orice „supapă" de scurgere
a energiei electrice și termice. Alt
fel. ar însemna că ceea ce „adu
năm" cu o mină risipim cu alta.
Decretul prevede ca fiecare fami
lie să reducă consumul de energie
cu minimum 20 la sută față de 1981.
E un lucru perfect posibil. Vorbesc
din proprie experiență. în locuința
noastră nil folosim decit becuri .de
puteri potrivite, pe care le aprin
dem doar atuhciNrind avem nevoie,
avînd grijă să le stingem imediat
cînd părăsim camera. Tot cu grijă
utilizăm și aparatele electrice cas
nice. Revizuim in fiecare toamnă
geamurile și ușile ca să se închidă
perfeot, să nu se piardă nimic din
căldura caloriferelor. Așa înțeleg
eu să fie un adevărat gospodar. Să
economisească energia și combusti
bilii și la locul de muncă, și acasă.
Pentru că, în fond, e vorba de avuția tuturor. Numai gospodar
n-ar putea fi numit cel care cu o
mină adună și cu alta risipește !

Ion MOLNAR
tehnician, întreprinderea
„Electromotor", Timișoara

Măsuri ce solicită tuturor o atitudine
de buni gospodari
Am citit cu mare atenție si cu
mult interes. Decretul Consiliului
de Stat privind stabilirea unor
măsuri pentru gospodărirea judi
cioasă și reducerea, in continuare,
a consumului de energie electrică,
termică, gaze naturale si alți com
bustibili — cu atit mai mult cu
cit sintem direct implicați în tra
ducerea in fapt a prevederilor lui.
Atit noi. cei ce lucrăm în rețeaua
de termoficare. cit și beneficiarii
acestei activități — cetățenii —
sintem pe deplin convinși de nece
sitatea reducerii consumului de
combustibil. Criza energetică, pu
ternic resimțită pe plan mondial,
afectează în mod inevitabil și tara
noastră. Combustibilii de orice fel
se obțin tot mai greu și cu chel
tuieli tot mai mari. Prevederile
recentului decret se înscriu, de
altfel. in orientările Congresului al
XII-lea al partidului de promo
vare a unei politici ferme de gos
podărire rațională și de reducere
a consumului de energie, de econo
misire. pe toate căile, a acesteia.
Studiind capitol cu capitol acest
decret, ne-am dat seama de marea
răspundere ce ne revine in ce pri
vește aplicarea lui. Va trebui să
facem tot ce ne stă în putință
pentru sporirea randamentului in
stalațiilor. să gospodărim cu maxi
mă grijă, cu zgircenie chiar, re
sursele disponibile de combustibil,
în condițiile satisfacerii nevoilor
cetățenilor, la nivelul stabilit prin
decret. Desigur, este prea devreme
să arăt ce măsuri concrete vom
lua. cum vom acționa pentru res
pectarea întocmai a celor stabilite

de decret. Asemenea măsuri, cu im
plicații atit de profunde în viata
orașului, se cer chibzuite cu mare
atenție. în urma unei analize te
meinice a rezervelor existente de
economisire. Ceea ce pot afirma,
în momentul de față, cu toată răs
punderea. este hotărârea noastră
de a controla. îndeaproape și cu
toată exigenta, modul în care se
face revizuirea instalațiilor de ter
moficare. Ne vom strădui ca aceas
tă acțiune, ce are loc în prezent,
să se facă la cel mai înalt nivel
calitativ, cu toată rigurozitatea,
astfel ineît instalațiile să funcțio
neze la parametrii optimi, cu ran
dament maxim și uniform în toate
zonele orașului, să se evite orice
pierderi pe parcurs. Totodată, va
fi necesar să organizăm, in cel mai
scurt timp, o nouă și temeinică
reîmprospătare a
cunoștințelor
profesionale ale tuturor cadrelor,
ale întregului personal din exploa
tare. de fapt, ale acelora care vor
asigura aplicarea măsurilor con
crete prevăzute în decret.
în același timp însă, deși tem
peratura de afară este ridicată și
iama este departe, cred că este
util ca și cetățenii, buni gospodari
cum sînt. să dea dovadă de pre
vedere și să facă. încă de pe acum,
lucrările necesare de etanșeizare a
locuințelor, de închidere a orică
ror surse de risipă a energiei.

Florian DINESCU
Grupul intreprinderilor
de gospodărie comunală
a municipiului București

La C.A.P. Muntenii de Jos, județul Vaslui, se lucrează la recoltatul orzului de pe ultimele hectare

Foto: P. Lascăr

RECOLTAREA FURAJELOR
Plusurile unora nu pot să acopere
golurile din fînarele altora
De bună seamă, unitățile agri
cole din sectorul agricol Ilfov au
— și pot avea și mai mult — un
pronunțat caracter zootehnic. între
prinderilor agricole de stat și coo
perativelor agricole din această
zonă le revine sarcina să producă
și să livreze mari cantități de
lapte pentru aprovizionarea Capi
talei. Programele întocmite de că
tre comitetul de partid al secto
rului și direcția agricolă prevăd
ca zilnic să se realizeze în medie
cel puțin 10 litri lapte pe vaca fu
rajată'. în momentul de fată, pro
ducția medie zilnică, calculată la
întregul efectiv de vaci, este de
peste 9 litri de lapte. Pentru a
menține acest nivel în tot cursul
anului și în iama viitoare, specia
liștii și cadrele de conducere din
unități au delimitat suprafețele cu
plante de nutreț recoltabile prevă
zute a fi depozitate pentru ano
timpul friguros, fată de cele des
tinate consumului curent. în scopul
asigurării de nutrețuri bogate în
proteină, suprafața cultivată cu
lucernă a fost extinsă de la 2 600
la 4 500 hectare. Pînă acum, uni
tățile agricole socialiste din sector
au depozitat aproape 12 000 tone
de fin. planul pe lunile mai-iunie
fiind depășit. Totodată, au însilozat 37 000 tone de furaje, cu 4 000
de tone în plus fată de cît s-a
prevăzut.
Cantitățile mari de furaje depo
zitate în multe unități agricole asi
gură premise pentru buna furajare
a animalelor în timpul iernii. La
I.A.S. Popești-Leordeni se pregă
tește hrană consistentă pentru 2 500
taurine. „Am calculat balanța fu
rajelor pină la viitoarea recoltă —
precizează tovarășul Ion Popa, di
rectorul unității. în prima etaoă
am strîns și depozitat 4 000 tone de
semisiloz și semifîn — amestecuri
de masă verde și oaie în straturi
alternative — ceea ce a permis opti
mizarea procentului de umiditate
în limitele normelor recomandate
și mărirea conținutului de substan
ță uscată. întreaga producție de
lucerna de la coasa a doua o con
servăm sub formă de fîn. Pentru
iarnă vom asigura cel puțin 1500
tone de fin. 15 000 tone nutrețuri

/

însilozate și alte furaje. Odată cu
recoltarea orzului de pe cele 500
hectare, stringem întreaga canti
tate de paie și pleavă pe care le
depozităm in șire bine vîrfuite.
în aceste zile, o formație de me
canizatori balotează paiele și eli
berează terenul, care este pregătit
și însămințat cu porumb furajer".
Reducerea umidității lucernei
prin pălirea la soare si depozita
rea ei în amestec cu paie este una
din acțiunile menite să asigure
conservarea în condiții optime a
acestor sortimente de nutrețuri.
La cooperativa agricolă Nuci s-au
preparat 450 tone fîn de lucernă
în amestec cu paie. Avantajul este
evident : strîngerea lucernei îna
inte de scuturarea frunzelor asi
gură. un bogat conținut de proteină
și vitamine. Aici au fost organi
zate. formații de transportare a
furajelor, folosindu-se 60 de ate
laje ce aparțin atît cooperativei
agricole, cit și cooperatorilor. „Am
tras învățăminte din situația grea
din iarna trecută cînd. din cauză
că n-am avut cantități suficiente
de furaje, animalele au dat pro
ducții mici — spune președintele.
Pentru a nu se mai repeta această
situație, am strîns și conservat
sub formă de fîn lucerna de la
prima coasă și la fel vom proceda
cu aceea de la coasa a doua". Este
de relevat faptul că metoda amin
tită poate fi mult extinsă în aceas
tă perioadă, depozitîndu-se finul
de lucernă în straturi alternative
cu paie de orz.
Dealtfel, în sectorul agricol Ilfov
sint și alte unități pe care iarna
le va găsi cu fînarele și silozurile
pline. Există însă și unități unde,
după cum ni s-a spus, „se face
cite ceva, dar nu destul". între
acestea se numără cooperativa
agricolă Gruiu. unde s-a depozitat
prea puțin fîn. De ce ? Pentru că
o mare cantitate de masă verde a
fost însilozată. Multe goluri în
fînare se constată și la cooperati
va agricolă Ciolpani, care a strîns
pînă acum numai 140 tone fin față
de 200 tone prevăzute și nici o
tonă de semisiloz. Nu ne-am pro
pus să analizăm în amănunt aceas
tă situație, dar un lucru trebuie
să fie clar cadrelor de conducere

din aceste două cooperative agri
cole : țâră fîn și semisiloz de cali
tate și în cantități îndestulătoare
nu se poate concepe creșterea
efectivelor de animale și a pro
ducției zootehnice.
în aceste zile, concomitent cu
recoltarea lucernei — coasa a doua
— a altor plante de nutreț culti
vate, este nevoie să se acorde o
mai mare atenție transportului din
cimp și depozitării furajelor. Cu
desăvîrșire trebuie să se renunțe
la practicile anacronice. păgubi
toare, de a lăsa în brazde, zile în
șir, nutrețurile cosite ! Subliniem
această cerință deoarece. în mo
mentul de fată, se mai găsesc pe
cimp, în unele unități, lucernă și
alte furaje cosite.
Concludentă în ce privește lipsa
de răspundere cu care e privită
problema asigurării furajelor pen
tru iarnă este situația ele la coo
perativa agricolă Vîrteju. Lingă
grajdurile de vaci de la sediul
unității nu s-a adus încă nici o
tonă Be fîn. Vacile, stau legate în
grajduri și mugesc în așteptarea
tainului de dimineață care intîrzie.
Sint 353 de vaci și juninci care
flăminzesc acum, cind cîmpul este
plin de masă verde. „Avem fin
depozitat lingă grajdurile de vitele
de la Dumitra" — ne asigură șeful
fermei. Florin Voinea. Sînt însă
cantități mici, doar 150 tone pentru
un efectiv de peste 800 taurine,
în plus, finul de lucernă e depo
zitat în 24 de stoguri mici, ceea
ce mărește suprafața de contact
cu intemperiile ; și din această
cauză o parte din nutreț e în
curs de degradare.
Apare
deci destul de evident
faptul că în depozitele de furaje
ale unor cooperative din sectorul
agricol Ilfov sint încă goluri, iar
in cimp există cantități mari de
furaje ce trebuie grabnic strinse și
depozitate. Pentru oamenii hotăriti
să rupă cu practicile învechite și
să asigure dezvoltarea zootehniei,
important este acum să scoată din
grajduri toate vacile la pășunat si
să st.rîngă și depoziteze pentru
iarnă cantități cît mai mari de fu
raje.
C. BORDEIANU
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

i-a fost conferită distincția „Om al anului 1981"
CUVÎNTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

poarele au și vor avea un rol tot
mai important în a determina tre
cerea la realizarea unei dezarmări
reale, la asigurarea păcii.
Cred, de asemenea, că este o ur
mare firească a luptei popoarelor
începerea tratativelor privind ar
mele nucleare cu rază medie de
acțiune în Europa, precum și a
tratativelor recente dintre Uniunea
Sovietică și Statele Unite cu pri
vire la armamentul strategic. Aș
menționa, de asemenea, hotărîrea
adoptată de guvernul irakian de a
înceta acțiunile militare și de a-și
retrage toate trupele de pe terito
riul iranian. Apreciem aceasta ca
o hotărîrc importantă în direcția
încheierii conflictului militar și a
trecerii la soluționarea probleme
lor pe calea tratativelor.
Primesc aceste distincții cînd, din
păcate, în Orientul Mijlociu situa
ția este deosebit de complicată. Ar
matele israeliene continuă acțiuni
le militare în Liban împotriva po, porului libanez și a poporului pa
lestinian ; ele se află la porțile
Beirutului și există pericolul de
clanșării unui atac, cu consecințe
incalculabile. Iată de ce aș dori să
exprim, și cu acest prilej, dezapro
barea și condamnarea din partea
României a acestor acțiuni mili
tare, să mă pronunț încă o dată, cu
toată hotărîrea, pentru încetarea
acestor acțiuni militare, pentru oprirea oricăror acțiuni militare îm
potriva Beirutului și retragerea
trupelor israeliene din Liban. Este
necesar să se asigure totala inde
pendență și integritate teritorială a

Libanului, să se dea posibilitate
poporului libanez de a-și concen
tra forțele în direcția dezvoltării
sale economico-sociale, de a trăi în
libertate și pace. Este, de aseme
nea, necesar să se înțeleagă că
problemele din Orientul Mijlociu
nu pot fi soluționate prin acțiuni
militare. Israelul poate să mai
înregistreze o victorie militară ;
dar aceasta va ridica noi obsta
cole împotriva păcii. Asigurarea
păcii în Orientul Mijlociu nu se
pliate realiza decît prin soluționirea problemei poporului pales
tinian, prin constituirea unui stat
palestinian independent. Trebuie
să se asigure existența liberă și
independentă a poporului palesti
nian — așa cum este necesar să
se asigure și integritatea și inde
pendența Israelului .' Numai în
aceste condiții se poate realiza o
pace trainică, justă, se pot crea
condiții pentru colaborare între
statele din Orientul Mijlociu —
ceea ce va servi intereselor fiecă
rui popor, cauzei păcii generale.
Sint și alte conflicte in lume.
Noi considerăm că trebuie să se
facă totul pentru oprirea conflicte
lor militare și soluționarea proble
melor pe calea tratativelor.
Trebuie să intensificăm lupta
pentru pace și pentru dezarmare,
în primul rînd pentru dezarmarea
nucleară. Este necesar ca marile
puteri, care dețin principalele ar
mamente nucleare, să treacă la
oprirea producerii și la reducerea
armamentelor existente, la reali
zarea unui acord corespunzător
privind eliminarea, pînă la urmă,
a. armelor nucleare din viața ome

nirii. Desigur, dezarmarea gene
rală, și în primul rînd dezarmarea
nucleară, dar și dezarmarea în do
meniul armamentului clasic, tre
buie realizate ținîndu-se seama de
necesitatea înfăptuirii unui echili
bru, de a nu pune in primejdie
securitatea nimănui, dar de a se
acționa continuu pentru un nivel
cit mai redus al armamentelor
sub un control internațional cores
punzător, cu participarea largă a
tuturor statelor, a opiniei publice,
vital interesate în realizarea
dezarmării și păcii.
Aș dori, incă o dată, să vă ex
prim mulțumirile mele, dumnea
voastră și Adunării pentru Inte
grare Națională din India, pentru
această inaltă distincție și să vă
asigur că poporul român, eu per
sonal vom face totul și în viitor
pentru a ne aduce contribuția Ia
cauza destinderii și păcii — inclu
siv la realizarea unei noi ordini
economice internaționale — că
vom acționa pentru întărirea con
tinuă a relațiilor dintre România
și India. Popoarele și guvernele
țărilor noastre pot să-și aducă in
continuare o contribuție impor
tantă Ia cauza păcii și colaborării
internaționale — și sint convins
că vor face aceasta I
Să se dezvolte prietenia dintre
popoarele noastre !
Vă rog să transmiteți Adunării
pentru Integrare Națională, odată
cu mulțumirile mele, cele mai
bune urări de succes în întreaga
sa activitate, iar poporului indian,
urări de bunăstare și pace.
Să triumfe pacea în întreaga
lume ! (Aplauze).

Solemnitatea înmînării
înaltei distincții
(Urmare din pag. I)
nalitatea
președintelui
Nicolae
Ceausescu și a releva ! semnifica
ția înaltei distincții conferite, au
luat cuvîntul Bharadwaj Ramchandra, deputat în parlamentul indian,
Tariq Anwar Shah, deputa/t in par
lamentul indian, cosecretar al Comi
tetului pentru întreaga Indie al
Partidului Congresului Național (I),
și prof. Raj Baldev, președintele
Adunării pentru Integrare Naționa
lă din India.
în continuare, prof. Raj Baldev a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu
Placheta de argint reprezentind în
semnul înaltei distincții „Om al
anului 1981“. precum și o statuetă
simbolică.
Pe plachetă se află gravat. în
limba engleză, următorul text :
Adunarea pentru Integrare Națio
nală din India (N.I.A.), organizație
internațională pentru pacea mon
dială, conferă, prin hotărîrea juriu

lui Său cuprinzînd membri ai parlamerrtulBr-indran și alți oameni - emi
nent, președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu,
titlul de „Om al anului 1981" pen
tru serviciile aduse omenirii și secu
rității internaționale, pentru faptul
de a fi creat un puternic curent în
3'ndul conducătorilor lumii spre a
a importanța cuvenită păcii și a
salva umanitatea de dezastrul unei
catastrofe nucleare.

Prof. RAJ BALDEV
președintele Adunării
pentru Integrare Națională
New Delhi
India 29 decembrie 1981

Siatueta. montată pe un suport de
lemn, reprezintă un leu, turnat în
metal alb. purtînd globul pămîntesc.
Pe glob sînt marcate frontierele de
stat și capitala Republicii Socialiste
România.

Cuvîntul rostit de Bharadwaj Ramchandra
Excelența Voastră, domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu,
Distinse personalități,
Republica Socialistă România și
India sînt bine cunoscute pentru ac
țiunile ce le desfășoară, sub condu
cerea înțeleaptă, clarvăzătoare a
președintelui Nicolae Ceaușescu și a
primului ministru, doamna Indira
Gandhi, in favoarea păcii mondiale.
In timpul ultimei vizite a primului
ministru- al tării noastre la Bucu
rești. cei doi mari lideri au adoptat
un comunicat comun, cu adevărat
istoric. în care s-a subliniat necesi
tatea stringentă de a înlătura cit mai
grabnic pericolul nuclear care devi
ne din ce în ce mai amenințător.

Retonanța mondială a programului
român pentru pace, admirația și res
pectul arătate de opinia publică de
pe trate meridianele, de oamenii po
litici^ de presa internațională fată de
acțiunile ferme și consecvente ale
președintelui Ceaușescu. pentru con
struirea unei lumi libere de spectrul
răzbdului au produs o puternică
impresie asupra Adunării pentru In
tegrate Națională din India și a Ju
riului său.
Subliniez, cu profundă satisfacție',
că Juriul N.I.A.. format din membri
ai parlamentului indian și alți oa
meni eminenți. a hotărît să acorde
Excelenței Voastre, președintele Re
publicii Socialiste România, persona

— Pentru noi acest an se dove
dește rodnic în ceea ce privește în
deplinirea și depășirea planului la
export. Acordăm o mare atenție ca
lității produselor și mobilizăm între
gul colectiv pentru a onora cu cea
mai mare promptitudine comenzile
partenerilor externi.
Cuvintele acestea ni le-a spus to
varășul Eugen Stănescu, directorul
comercial al Combinatului de celu
loză și hîrtie din Suceava. într-o
discuție purtată la începutul lunii
aprilie. La acea dată, planul la ex
port era depășit cu 8,3 milioane lei.
După mai bine de două luni ne-am
aflat din nou în mijlocul harnicilor
lucrători de aici. Acum, la cele 8,3
milioane s-au mai adăugat alte 8
milioane, planul Ia export fiind de
pășit, pînă la începutul lunii iunie cu
17 Ia sută. Aproximativ o treime din
sporul suplimentar, așa cum aveam
să aflăm, s-a obținut prin realizarea
unor sortimente superioare de hîrtie.
Intr-adevăr, în această unitate se
înregistrează rezultate notabile în
îndeplinirea sarcinilor la export, de
pășirile de plan sporind de la o pe
rioadă la alta. Tendință valabilă și
pentru lunile următoare, după cum
ne-au spus multi dintre cei cu care
am discutat. Nu de mult colectivul
combinatului, reevaluîndu-și forțele,
s-a angajat să onoreze o comandă
suplimentară de 6 000 tone hîrtie.
Termenul ? Pînă la începutul lunii
iulie. Numai că pentru această co

mandă suplimentară era nevoie și de
capacități de producție suplimenta
re, întrucît mașinile 2 și 3 destinate
realizării producției de export erau
suprasolicitate. Rămînea o singură
soluție : să se treacă la fabricarea
hîrtiei pentru export și pe mașina,
pr. 1. în aparentă o problemă
simplă, în realitate însă măsura a
impus rezolvarea a numeroase și
complicate probleme tehnice : re
glarea mașinii pentru a obține hîrtie
cu o greutate de 125 grame pe mp,
în loc de circa 70 grame pe mp,
cum a fost proiectată ; asigurarea
gramajului uniform pe toată lățimea
și lungimea hîrtiei ; realizarea ajustărilor necesare pentru ca mașina
să funcționeze cu o viteză mai re
dusă. Totodată, „s-au făcut și o se
rie de îmbunătățiri la sistemul de în
fășurare a hîrtiei". cum le numea
directorul combinatului, dr. ing.
Nicolae Turtureanu. De fapt, s-a
realizat o instalație de pulverizare a
apei pe hîrtie cu ajutorul aerului
comprimat, ceea ce face ca umidi
tatea acesteia să crească, hîrtia să
se întindă mai bine și să aibă o planeitate perfectă.
Nu a mers totul așa cum s-a do
rit de la început. La instalația de
pulverizare, de pildă, nu se putea
regla corespunzător cantitatea de
apă necesară. Maistrul Vasile Timiș,
împreună cu doi muncitori, au ră
mas în fabrică pînă au reușit. $î
asta se întîmpla exact în ziua de 1
mai. seara. Mai apoi, pentru a sea-

niei și Indiei, au contribuit substan
țial, în mod efectiv, și aceasta tre
buie să rămînă scris cu litere de aur.
Este plăcut pentru mine să men
ționez și faptul că Adunarea pentru
Integrare Națională din India, al
cărei președinte fondator este prof.
Raj Baldev, a adus și aduce o con
tribuție remarcabilă la cultivarea
unei atmosfere favorabile păcii, co
operării și. prieteniei internaționale.
Stimate domnule președinte. înalta
distincție de „Om al anului 1981“ —
pe care delegația noastră are marea
onoare și bucurie de a v-o remite
astăzi pe pămîntul României, ade
vărată țară a păcii — reprezintă nu

numai o apreciere a organizației
noastre, a Juriului N.I.A.; aceasta
este, totodată, expresia unei apre
cieri și aprobări universale, a opiniei
publice, a popoarelor, care văd în
dumneavoastră un strălucit și neo
bosit campion al luptei unite pentru
dezarmare și pace.
Sint convins că decernarea acestei
înalte, distincții • reprezintă o nouă
contribuție la dezvoltarea bunelor
relații dintre România și India, la
întărirea păcii, înțelegerii și colabo
rării in întreaga lume.
Trăiască prietenia indo-ro-mână !
Trăiască popoarele lumii în pace
și prosperitate ! (Aplauze).

Cuvîntul rostit de Tariq Anwar Shah

Excelența Voastră, președinte
Nicolae Ceaușescu,
Pe suport , este fixată . o plăcuță,
Distinse personalități.
.-avjnd gravat.-in -limba- "engleză.- ur---mătorul text :
Este privilegiul nostru, ca. repre
zentanți ai N.I.A,, de a veni in
„Om al anului 1981" - cea mai
România pentru a înmîna Excelenței
Voastre cea mai înaltă distincție
inaltă distincție mondială a N.I.A.
pentru pace a N.I.A. și titlul de
conferită președintelui Republicii So
„Om al anului 1981“ pentru servi
cialiste România, Nicolae Ceaușescu,
ciile excepționale aduse omenirii
pentru serviciile valoroase și excep
și securității internaționale, pe care
ționale aduse omenirii și securității
juriul nostru, format din membri ai
internaționale.
parlamentului din cele două camere
și alți oameni eminenți, le-a apro
In cadrul solemnității a luat
bat și adjudecat in unanimitate pen
cuvîntul tovarășul NICOLAE
tru Excelenta Voastră, președintele
CEAUȘESCU. alocuțiunea fiind ur
Republicii Socialiste România, care
mărită cu deosebit interes și satis
meritați în cel mai înalt grad acest
facție.
profund omagiu.
Membrii delegației Adunării pen
Fiind unul din membrii Juriului
tru Integrare Națională din India,
N.I.A., sînt bucuros să remarc fap
toți cei prezenți. la solemnitate au
tul deosebit că este al doilea an
felicitat cu căldură pe tovarășul
consecutiv cînd organizația noastră
Nicolae Ceaușescu pentru înalta
a avut cinstea de a vă acorda cele
distincție conferită.
mai înalte distincții, ceea ce pune
în lumină cu și mai multă putere
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a-a
contribuția de excepție a Excelentei
întreținut apoi. în>tr-o atmosferă de
Voastre la realizarea celor mai no
caldă cordialitate, cu membrii dele
bile idealuri ale omenirii — pacea
gației indiene.
și fericirea popoarelor.
Eforturile excepționale ale Exce
lenței Voastre nu J numai că au pa
litate politică proeminentă a lumii
vat drumul pentru crearea în viitor
contemporane, titlul și distincția de
a unei Europe libere de arme nu
„Om al anului 1981“, pentru con
cleare, dar, de asemenea, a unei
tribuția personală la securitatea in
lumi fără arme și fără războaie, le
ternațională și serviciile excepționale
gată. în mod vital de pace, lume care
aduse omenirii.
consideră persoana Excelentei Voas
Faptul că, Juriul N.I.A., ținînd sea
tre ca fiind pilonul, pilotul și ghi
ma de aprecierile de care se bucură
dul păcii!
și tara mea pentru contribuția ei la
Marea demonstrație de la Bucu
pacea mondială, a acordat-și doamnei
rești', din decembrie 1981, ca și celeIndira Gandhi o înaltă distincție a anului 1981, arată cîț de apropiate
sint scopurile și obiectivele României
Cuvîntul rostit de
și Indiei, în promovarea păcii, și cit
de mari sînt meritele președintelui
Excelența Voastră, domnule Nicolae
Ceaușescu și ale prim-ministrului
Ceaușescu,
Indiei în promovarea păcii mondiale.
Numai pacea este'aceea care poate
Distinse oficialități,
aduce înțelegere, colaborare si pros
peritate națiunilor — cauză nobilă la
încerc un simtămînt de adîncă
care cei doi mari lideri, ai Româ
bucurie venind în România, pentru a

junge la perimetrii stabiliți, maistrul
Gheorghe Gheorghiu a venit cu alte
idei și pentru finalizarea lor n-a
precupețit nici ,un fel de eforturi. Și
aceasta pînă în . momentul în care a

re. inițiativa și priceperea fiecărui
om al muncii. Să dăm însă din nou
cuvîntul faptelor.
— Pentru- îmbunătățirea. în conti
nuare. a calității hîrtiei fabricate pe

lalte mari manifestări românești
pentru dezarmare, securitate și
pace — teluri atît. de proprii poporu
lui român, consacrat. cu toată ființa
sa construcției pașnice, progresului
și bunăstării sale — au creat. în mod
real, in întreaga lume, un puternic
impuls pentru pace și menținerea
păcii.
Aceste impresionante acțiuni, ca
și inițiativele și propunerile prezen
tate de România la actuala sesiune
specială pentru dezarmare a O.N.U.,
poziția României cu privire la pro
blemele dezarmării și păcii au avut
și au un larg răsunet în conștiința
și în inimile tuturor oamenilor de pe
planeta noastră.
Activitatea dumneavoastră neobo
sită, pilduitoare, nu numai că întă
rește speranța popoarelor într-o lume
a păcii, dar și mobilizează toate for
țele progresiste să se unească pentru
a impune statelor, conducătorilor
politici dezideratul suprem al zile
lor noastre : Pacea.
Sînt sigur că Excelența Voastră,
domnule președinte al Republicii So
cialiste România, va continua și în
viitor să fie promotorul acestei no
bile curse pentru pacea lumii, astfel
ca. prin eforturile comune ale
României, ale Indiei, ale tuturor țări
lor iubitoare de pace omenirea să fie
ferită de pericolul războiului nu
clear. devenit atît de amenințător,
de pericolul oricăror războaie, iar pe
planeta Pămîrit să triumfe spiritul
înțelegerii, al păcii și colaborării.
Trăiască prietenia dintre poporul
român și poporul indian, dintre
România și India ! (Aplauze).

prof. Raj Baldev
doua oară, spre a da expresie — In
numele poporului iubitor de pace al
Indiei, al Adunării pentru Integrare
Națională (N.I.A.) — înaltului respect
și deosebitei aprecieri fată de Exce
lenta Voastră, domnule președinte

jele sînt multiple : permite prelu
crarea refuzurilor (nodurilor de
lemn) în mediul alcalin, cu un con
sum redus .de energie și realizarea
unei paste de calitate superioară. în

Prin idei si soluții tehnice valoroase,
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substanțiale depășiri ale planului
la export
LA COMBINATUL DE CELULOZĂ Șl HÎRTIE DIN SUCEAVA
constatat că hîrtia obținută era de
calitate corespunzătoare.
Dar cite probleme nu se ridică atunci cînd îți propui să realizezi o
producție suplimentară pentru ex
port ! Cu atît mai mare este meri
tul colectivului de aici cu cît a reu
șit să le rezolve operativ și cu ma
ximum de eficiență. Și aceasta de
oarece în acest scop în combinat este
larg antrenată capacitatea creatoa

mașina nr. 1, precum și pentru re
ducerea consumului de energie —
ne relata maistrul Vasile Onisie —
am realizat cu forte proprii un sortizor. care a fost montat pe o linie
tehnologică improvizată și a fost
testat. Acum este omologat. Acest
sortizor este un utilaj modem, care
funcționează cu un consum redus de
energie și care permite sortarea ce
lulozei înainte de spălare. Avanta

același timp, spălarea materialului
se face mai bine și se obține o ce
luloză mai curată. îmbunătățindu-se, astfel, calitatea hîrtiei. Tot
odată. procentul de recuperare din
leșie crește la 86 la sută, sporind
randamentul la sortare și spălare.
Pentru realizarea sortizorului me
ritul principal revine, desigur, auto
rului acestei idei, care nu este altul
decît directorul combinatului. La

Nicolae Ceaușescu, spre a reafirma
dorința noastră de a extinde și a în
tări și pe viitor prietenia și coope
rarea româno-indiană, în interesul
celor două popoare și al cauzei co
mune : făurirea unei lumi mai bune
și mai drepte, a cărei existență este
'condiționată direct de menținerea
păcii.
Sîhtem; purtătorii celui mai înalt
omagiu p'entru strălucitele contribuții
ale Excelenței Voastre la cauza păcii
mondiale, pentru remarcabilele dum
neavoastră inițiative privind pacea si
securitatea internațională. în numele
N.I.A. — organizație internațională
pentru pacea mondială — care cu
prinde membri ai parlamentului in
dian și alți oameni eminenți, am venit
pentru a remite Excelentei Voastre
distincția „Om al anului 1981“, îm
preună cu „Placheta de argint" și o
statuetă simbolică, cea mai înaltă
distincție atribuită de juriul N.I.A.
Aceasta constituie o strălucită- recu
noaștere a impresionantelor acțiuni
inițiate de Excelența Voastră, de
România iubitoare de pace. între care
se disting grandioasa demonstrație
populară care a avut loc în București
Ia 5 decembrie 1981, istorica cuvîntare rostită de dumneavoastră cu acea
ocazie, scrisorile adresate președin
telui Leonid Brejnev și președintelui
Ronald Reagan, precum și mesajele
adresate guvernelor și parlamentelor,
urmate, în acest an, într-o impresio
nantă continuitate, de Apelul purtind
18 milioane de semnături ale poporu
lui român către popoarele lumii, pre
cum și de recentele inițiative și pro
puneri prezentate de România la se
siunea specială a O.N.U. consacrată
dezarmării. După cum se distinge,
prin marea semnificație și valoarea
concretă, acțiunea „Oamenii de știin
ță și pacea", ce se desfășoară sub
președinția prestigioasă a doamnei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, strălucită militantă pen
tru promovarea științei în slujba
omului, a păcii pe pămînt. Toate acestea au avut și au un uriaș ecou
internațional, reprezintă o însuflețitoare chemare la unire și luptă hotărîtă pentru dezarmare si pace,
acum, cind pericolul unui război nu
clear este mai mare ca orieînd.
Este convingerea noastră profundă
că singura cale pentru salvarea ome
nirii de pericolul unui război nimi
citor este aceea arătată de președin
tele Nicolae Ceaușescu — și anume
oprirea, pînă nu este prea tîrziu, a
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, în primul rînd la dezar
mare nucleară, înlăturarea războaie
lor din viata omenirii.
Ca indian, sînt fericit că tara mea
are, de asemenea, un rol activ, apre
ciat pe toate continentele în lupta

pentru imperativele majore ale pă
cii. Iată de ce primului nostru mi
nistru. doamna Indira Gandhi, i s-a
conferit înalta distincție N.I.A. pen
tru contribuțiile sale remarcabile
aduse în anul 1981 în acest domeniu
vital al asigurării păcii în lume.
îmi face plăcere să amintesc că in
timpul ultimei vizite a primului nos
tru ministru la București, ca oaspete
al Excelentei Voastre, România și In
dia și-au exprimat hotărîrea de a se
consacra cu întreaga lor energie so
luționării celor mai importante pro
bleme ale lumii contemporane : înlă
turarea pericolului nuclear si instau
rarea unei noi ordini economice și
politice internaționale.
Dacă eforturile Excelenței Voastre,
din partea României și ale doamnei
Indira Gandhi, din partea Indiei, vor
continua , cu aceeași intensitate și în
viitor — și fără îndoială că așa va
fi — există toate motivele să credem
că fructuoasa conlucrare a României
și Indiei, alături de celelalte țări și
popoare iubitoare de pace, va juca,
în mod cert, un rol important în
stăvilirea cursei înarmărilor, înfăp
tuirea dezarmării și înlăturarea peri
colului de război.
în India, noi urmărim cu admirație
cum poporul român se dedică, cu toa
tă energia și talentul său. construc
ției pașnice, înfăptuind — sub condu
cerea Excelentei Voastre — o vastă
operă consacrată progresului conti
nuu al României, bunăstării și ferici
rii sale. Tocmai pentru a desăvîrși această operă, Republica Socialistă
România, care promovează o politică
de largă deschidere și cooperare cu
toate țările lumii, se afirmă în mod
exemplar și pe frontul uriaș al luptei
pentru pace și securitate, pentru
triumful vieții, libertății și indepen
denței popoarelor.
Cu convingerea fermă că umanita
tea va beneficia și de acum înainte
de strălucitele dumneavoastră iniția
tive și acțiuni consacrate salvgardării
păcii pe frumoasa noastră planetă
vă exprimăm, stimate domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, în numele
compatrioților noștri, cele mai alese
sentimente de admirație, respect și
prețuire — sentimente împărtășite,
desigur, de întreaga omenire devota
tă cauzei păcii — cauză căreia orga
nizația ce o reprezentăm i se consa
cră cu pasiune și dăruire.
Aș dori, la încheierea cuvintului
meu. să rog ca Excelența Voastră
să-mi acorde privilegiul de a-i înmî
na cea mai înaltă distincție a Adu
nării pentru Integrare Națională din
India, „Om al anului 1981“ pentru
„contribuția personală la securitatea
internațională și servicii excepționale
în slujba omenirii".
Vă mulțumesc. (Aplauze),

materializarea ei. o contribuție de
preț și-au adus însă și inginerul Toader Constantin, șeful secției mecanoenergetic, subinginerul Ion Bobîrnac, maistrul Vasile Onisie și lăcă
tușul Gheorghe Greculesei. Dealtfel,
tot pe baza valorificării gîndirii co
lective s-a reușit aici și schimbarea
tehnologiei de fierbere a celulozei
în vederea obținerii unui sortiment
de celuloză nou pentru hîrtia soli
citată la export. In luna aprilie ma
șina nr. 1. a produs 1 000 tone hîrtie
pentru export. în luna mai alte 1600
tone, iar în iunie mai bine de 2 50Q
tone. în total, s-au asigurat condi
ții pentru fabricarea suplimentară a
5 100 tone hîrtie destinate exportu
lui. Celelalte 900 tone, necesare pen
tru onorarea întregii comenzi, se vor
obține prin .îmbunătățirile aduse si
telor și preselor umede.
Ne-am oprit asupra cîtorva sec
vențe din bătălia pe care colectivul
combinatului o dă în prezent pentru
a onora o comandă suplimentară la
export. O bătălie care a impus și
impune, se poate constata, rezolva
rea unor probleme tehnice complexe.
Soluționîndu-le. colectivul combina
tului a dobîndit o valoroasă expe
riență în promovarea noului, expe
riență pe care o îmbogățește cu noi
realizări, deosebit de eficiente.
Bunăoară, în prezent la secția celu
loză, un colectiv condus de ingine
rul Adrian Nevinglovschi, șeful atelierului regenerare săruri sodice,
elaborează un studiu privind fier

berea celulozei cu polisulfuri. Acum
celuloza se fierbe cu hidroxid de so
diu și sulfura de sodiu. Incepînd din
luna iulie — pentru că partea teo
retică a studiului este gata, putîndu-se trece și la probele industriale —
leșia pentru fierbere va conține hi
droxid de sodiu și polisulfură. Se va
înlocui, deci, o cantitate de sulfat de
sodiu cu sulf, ceea ce va duce la creș
terea randamentului de transformare
a lemnului în celuloză și la obținerea
unei celuloze mai rezistente. Pentru
combinatul sucevean acest lucru
este foarte important, deoarece 80 la
sută din lemnul pe care-1 utilizează
în procesul de producție este de ca
litate inferioară.
— Succesele muncii noastre — se
exprimă plastic tovarășul Toadcr
Constantin, secretarul comitetului de
partid, se constituie . într-o oglindă
vie a calității muncii noastre. Un adevăr. de care este conștient întregul
colectiv, fiecare membru al său fiind
preocupat în permanentă de ridi
carea pregătirii profesionale, de identificarea și valorificarea a noi
rezerve de creștere a exportului și
eficienței acestuia. într-un cuvînt
dorința fiecăruia și a tuturor de a se
autodepăși reprezintă unicul secret
al bunelor rezultate obținute în do
meniul exportului.

Radu BOGDAN
Sava BEJINARIU
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UN CICLU DE FILME CONSACRATE PĂCII

De un timp încoace, ga
leriile de artă si muzeele
participă. într-un chin mai
convingător decît orieînd.
la opera de definire a tră
săturilor esențiale ale artei
românești
contemporane.
Expoziția de artă tinde,
din ce în ce mai evident,
să depășească stadiul ..an
tologiei". al selecției me
nite să ilustreze tendințele
stilistice, orientările dife
ritelor grupări, să nună in
lumină
individualitățile.
Centrate în jurul unor
teme de mare însemnătate
ale vieții de astăzi, ale
realității românești, expo
zițiile din ultima vreme au
relevat, ceea ce este evi
dent. factorul cel mai de
seamă al creației acestei
epoci : profunda ei impli
care în evenimentul social
■ și politic. Implicare ce se
cere — așa cum s-a relie
fat și in dezbaterile din
cadrul Congresului educa
ției politice și culturii so
cialiste, în cuvintarea ros
tită de tovarășul Nicolae
Ceausescu la incheierea lu
crărilor congresului — su
perior afirmată in perioa
da următoare. Cu atit mai
mult cu cît arta româneas
că din această vreme nu
mai e un comentator, ci un
participant la istorie. Respingind tot mai decis deo
potrivă consemnarea placi
dă si emfaza, declamato
riul si calofilia. ea conti
nuă — asa cum s-a pus
adesea în evidentă — tra
dițiile culturii noastre mi
litante. ale acelei arte pe
care o personalitate de ta
lia lui Camil Ressu o nu
mea cîndva „un act de
conștiință".
Orice expoziție de va
loare națională dovedește
fără nutintă de tăgadă că
artiștii români sînt uniți
prin aspirația de a da ex
presie adevărurilor funda
mentale ale prezentului
socialist. Ampla diversita
te a stilurilor nu face decît
să confere un relief si mai
precis acestei unități a
concepțiilor, întrupată în
ipostaze felurite, care de
monstrează cit e de larg orizontul realității din Româ
nia de astăzi.
E pe deplin revelatoare
in acest sens constatarea,
de un cuprinzător adevăr,
pe care o făcea tovarășul
Nicolae Ceausescu in ex
punerea la recenta plena
ră lărgită a Comitetului
Central al partidului : „Nu
imitația, nu uniformizarea,
ci diversitatea, redarea
specificului propriu al fie
cărui popor înseamnă ade
vărata creație artistică și
literară".
Se înțelege de la sine,
dialectica unității de gîndire si a diversității de
<
____________

expresie
caracterizează
toate marile epoci ale is
toriei artei
universale.
Creația renascentistă, de
pildă, definește o atmosfe
ră culturală care poate fi
înțeleasă ca o realitate unitară : modalitățile stilis
tice ale celor mai .proemi
nente personalități; atît de
deosebite între ele. nu anulează trăsăturile comune
ale artei de atunci. Ima
ginea perioadei impresio
niste îngăduie, desigur, o
analiză diferențiată a ar
tei fiecărui pictor în parte,
cu toate că filozofia crea
ției era aceeași pentru toti.
Pictura românească inter
belică se caracterizează
printr-o năzuință împărtă
șită de maioritatea artisti-

se poate concepe o cultu
ră al cărei progres să se
întemeieze pe inerție, care
să însemne — deci — o în
sumare mecanică a calită
ților ei ? „Polemica reflec
tă maturitatea unei cul
turi". spunea cîndva. cu
dreptate. Petru Comarnescu ; literatura si arta ro
mânească s-au dezvoltat
în ultima sută de ani in
tr-un climat de confruntări
care le-au asigurat o fer
tilă cuprindere a proble
melor fundamentale.
Interpretările unei arte
al cărei fundament filozo
fic si a cărei orientare po
litică sînt unitare nu ex
clud. desigur, puncte de
vedere diverse. Cu multi
ani în urmă, cînd abia ie-

asistăm la un fel de monologuri paralele care par
a se ignora reciproc. Cine
poate nega valoarea este
tică a ironiei ? Cu o sin
gură condiție : ea să fie
guvernată de legile ele
mentare ale bunei credin
țe ; nu e nevoie să ne de
monstrăm neapărat verva
ironică pentru a ne susți
ne dreptatea punctului de
vedere.
..Cine recurge la jigniri
e limpede că nu are drep
tate", obișnuia să spună
Tudor Vianu studenților
săi. L-am insolit de multe
ori la seminariile de la
anul întîi al Facultății de
filologie de acum două de
cenii. Asculta cu exempla
ră răbdare răspunsurile si

Adevărurile prezentului socialist,
adevărurile creației contemporane
--------------------------------- Opinii de Dan GRIGORESCU-----------------------------------

lor care erau constienti de
valoarea tradiției naționale
si de semnificațiile rapor
turilor ei cu arta modernă.
E cu atît mai firesc ca,
într-o cultură ferm orien
tată de o viziune la ale
cărei idei au aderat toti
creatorii artei noastre con
temporane. unitatea prin
cipiilor filozofice să con
stituie trăsătura esenția
lă. O dovedesc pe deplin
expozițiile, deopotrivă cele
cu caracter național si cele
personale. O dovedește
consecventa cu care picto
rii, sculptorii, graficienii,
artiștii decoratori se în
dreaptă spre aspectele cele
mai importante ale reali
tății de astăzi. Si e tot atît
de firesc ca fiecare artist
să-și păstreze nealterată
individualitatea, să dea în
fățișărilor diverse ale lu
mii realului o structură
care să corespundă pro
priului temperament, gra
maticii compoziționale pe
care a deprins-o si o dez
voltă într-un chip ce îl
face recognoscibil printre
colegii săi de generație.
Unitatea viziunii nu în
seamnă, desigur, monoto
nie si nimeni nu poate
emite pretenția că ar deți
ne vreo formulă infailibilă
a desăvîrsirii artistice.
Discuțiile sînt. evident,
nu numai normale, ci si
foarte necesare. Cum alt
fel se pot. lumina fetele
numeroase ale complexei
realități artistice ? Si cum

șisem de pe băncile uni
versității. am avut fericitul
prilej să asist la lucrările
unor jurii din care făceau
parte artiști al căror nume
îl rostim cu totii cu adîncă pietate : Ressu. Marius
Bunescu. Lucian Grigorescu. Catargi. Ciucurencu.
Baba. Jalea. Ladea, Vlasiu,
critici de prestigiul profe
sorului Oprescu. al lui Comarnescu. al lui Ion Frunzetti. Confruntările erau
citeodată teribile : pasiu
nea pentru valoare, pentru
adevărurile esențiale ale
artei se traduceau într-un
neînduplecat refuz al lip
sei de exigentă. îmi pare
rău că nu am știut să-mi
notez acele seînteietoare
schimburi de . replici : ce
admirabilă lecție de seve
ritate, care nu se transfor
ma niciodată nici în impo
litețe. nici în intolerantă
față de părerile altora, ar
fi fost acele dialoguri
spontane al căror unic su
biect era arta 1
Constatăm cu tristețe că.
în critica de artă, polemi
ca nu mai e privită întot
deauna cu suficientă se
riozitate. Avem uneori
senzația că ea e socotită,
pur si simplu, o insultă, că
orice obiecție, oricît de
măruntă ar fi ea. declan
șează răspunsuri de o dis
proporționată vehementă.
Că. uneori, replica nici mă
car nu se mai referă la
obiectul initial al polemi
cii. Si că. încă si mai des.

le răspundea argumentat,
cu desăvîrsită • urbanitate :
niciodată nu-1 făcea ne cel
cu care discuta să simtă
povara uriașei lui culturi.
Discuția era pentru el. o
îndeletnicire
intelectuală
al cărei rost era lămuri
rea unor puncte' neclare, a
unor soluții insuficiente si
nicidecum impunerea cu
tot dinadinsul a unei con
cluzii pe temeiul princi
piului. socotit de el retro
grad. al lui „magister
dixit".
Avem, firește, obligația
de a comenta cu exigentă
fenomenul artistic contem
poran. Se înregistrează
incontestabile
progrese :
ziarele si periodicele de
cultură acordă un spațiu
mai larg decît odinioară
analizei culturii vizuale,
televiziunea a initiat o emisiune săntămînală con
sacrată problemelor artelor
plastice. Tonul e, precum
pănitor. acela al seriozită
ții profesionale, fenomenul
artistic e discutat de cele
mai multe ori cu o evi
dentă dorință de promova
re a valorii. Criticii si ar
tiștii sînt uniți de o aspi
rație comună, aceea a afir
mării artei românești de
astăzi, a sensurilor ei ci
vice si estetice. E. deci,
normal ca tonul cronicii
de expoziție să fie acela
al unei argumentări cum
pănite. capabilă să releve
adevărata calitate si să
spună lucrurile grave, fără

a da impresia unei inimi
ciții personale cu cel dis
cutat.
O discuție cu adevărat,
rodnică nu poate fi purtată
decit cu argumente care să
vădească înțelegerea fap
tului de cultură, așa cum
se dezvăluie în lumina cla-.
ră a documentelor puse la
indemină de muzeu și de
bibliotecă. Polemica nu dă
dreptul la improvizație
culturală, ci e un act de
adevărat
profesionalism.
Cum s-ar putea imagina,
de pildă, o confruntare de
idei pe marginea unei isto
rii literare sau de artă.,fără
o prealabilă cercetare a
surselor la care recurge
autorul ei ? Dorința de a
te face remarcat cu orice
preț e, în critică, la fel de
neavenită ca și în artă.
..Scrisoarea de dragoste"
cu care, intr-un neuitat
eseu. Eugen Schileru a
identificat articolul de cri
tică înseamnă in același
timp exigentă si înțelege
re. înseamnă un sprijin
acordat artistului care vrea
să depășească eventuale
dificultăți, să descopere
capcane. Condamnînd im
postura si manierismul,
moda ..de ultimă oră" ne
asimilată si comoditatea
de gîndire. criticul trebuie
să semnaleze talentul, un
bun prea valoros pentru a
ne îngădui ca, printr-o
formulare nefericită, să-l
reducem, chiar si pentru
un timp, la tăcere. Nu
cred. - firește, că judecata
critică e o cîrjă pentru in
valizi ; ea e vitală pentru
deschiderea unor orizonturi
fertile. Curajul de a sus
ține adevărata noutate,
modelată ■ din
substanța
ideilor ce animă progresul
nostru social, e o îndato
rire a criticii.
Discuție înseamnă dialog
Si dreptul la replică e im
plicat aproape tautologic.
Cum s-ar putea să inter
zicem replica ? în Româ
nia contemporană, dezba
terea. însuflețită de dorin
ța schimbării în bine e un
semn al conștiinței civice.
Este acesta un adevăr pu
ternic pus în lumină de
recentele lucrări ale Con
gresului educației politice
și culturii socialiste, con
gres care a evidențiat ma
turitatea artei noastre so
cialiste. înaltul grad de
responsabilitate civică și
artistică al oamenilor de
artă. Critici și artiști sîntem cuprinși laolaltă în
tr-un efort constructiv co
mun de a releva persona
litatea artei României so
cialiste, înțelesurile conți
nute de realitatea contem
porană și de splendidele
tradiții ale culturii româ
nești de totdeauna.
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Omenirea împotriva războiului'1

De peste 7 luni
(mai exact de la
16 noiembrie 1981),
unul din marile cine
matografe ale Bucureștiului,
„Capitol",
găzduiește un ciciu de
filme grupate sub ge
nericul
„Omenirea
împotriva războiului",
în contextul marii
campanii
declanșate
in țara noastră in fa
voarea dezarmării și
a păcii, această mani
festare vine să între
gească in mod parti
cular ansamblul celor
lalte acțiuni pe tărîm
cultural inițiate intru
slujirea supremei cau
ze a contemporaneită
ții. Reunind pelicule
extrem de diferite —
dintre care unele din
cele mai prestigioase
ale genului — difuza
te de-a lungul anilor
pe marele ecran, ine
dita și ampla retro
spectivă de filme de
la „Capitol" se adre
sează mai întîi de
toate tinerei generații,
ce nu a cunoscut
direct realitățile dra
matice ale războiului,
în postura celor mai
îndreptățiți aspiranți
la a trăi și a munci in
același climat de li
niște și pace in care
s-au născut, tinerii,
neavînd, firesc, cum
să vadă, în cea mai
mare parte, filmele
respective la vremea
apariției lor, benefi
ciază acum, se poate
spune, de o veritabilă
premieră absolută —
prilej aparte de a ur
mări și a înțelege tot
ceea ce implică uni
versul războiului, cu
întreg cortegiul de vi
olență, abrutizare și
irațional.
Fie că sînt înfățișa
te episoade-cheie sau
operațiuni importante
ale ultimului război
(„Ziua cea mai lungă".
„Roma — oraș des
chis". „Torra. Torra,
Torra") ; acte de ero
ism. tratate în ma
nieră sobră sau spec
taculoasă
(„Ei
au
luptat pentru patrie",
„Așii
înălțimilor",
„Tunurile din Navarone" „Acel blestemat
tren blindat"); ori de
mența slujitorilor lui
Marte („Podul". „Pro
cesul de la Niirnberg") ;
degradarea
umană. reacții ale
unor conștiințe ultra
giate sau luări de ati
tudine mergînd pină
la lupta in rezistență
(„Colina".
„Pentru
țară și rege". „Pușca

veche", „Generalul de
la Rovere", „Salva
d’Acquisto",
„Iulia".
„Secerișul
verde") ;
râsfrîngerea trauma
tizantă ori distructivă
asupra" existenței obișnuite, cu ecouri
prelungite pină in
prezent
(„Ciociara"
„Copilăria lui ’ Ivan".
„Zboară cocorii", .,Ro
meo, Julieta și întu
nericul", „Hiroshima,
mon amour") ; dar și
speranța reînnăscută
a vieții („Soarta unui
om", „Pace noului ve
nit") — războiul, sub
toate aspectele sale,
este supus unui nemi
los rechizitoriu, con
damnat. fără drept de
apel, ca cea mai ori
bilă și degradantă for
mă de manifes-tare a
omului. Din șirul ce
lor peste 60 de filme
prezentate pină acum
desprindem semnătu
rile unora din numele
consacrate ale cine
matografiei mondiale :
Roberto
Rossellini.
Luchino Visconti, Vit
torio de Sica, Serghei
Bondarciuk, Stanislav
Rostoțki, Mihail Kala
tozov, Andrei Tarkov
ski, Joseph Losey,
Fred
Zimmerman,
Sidney Lumet, Ranghel Vîlceanov. Fabri
Zoltân — expresie
concludentă a nevoii
resimțite și de marii
creatori ai celei de-a
7-a arte de a aduce,
prin forța mijloacelor
de expresie ale filmu
lui, propria lor mărtu
rie asupra flagelului
celui mai de temut al
umanității. Este dem
nă de menționat, tot
odată, și prezența
unor valoroase crea
ții românești — neui
tatele „Valurile Du
nării" și „Pădurea
spinzuraților" (Liviu
Ciulei), precum și „Pe
aici nu se trece"
(Doru
Năstase)
și
„Riul care urcă mun
tele" (Cristiana Nicolae) — oglindind sem
nificativ
importanta
contribuție a cinema
tografiei noastre la
ilustrarea
tematicii
antirăzboinice.
Un merit de seamă
în sprijinirea acestei
acțiuni, realizată in
colaborare cu Arhiva
națională de filme, ii
revine
tovarășului
Ion Iuga. apreciat
poet contemporan, in
calitatea sa de res
ponsabil al cinemato
grafului
„Capitol"
(după o fructuoasă
activitate de promo

vare a filmului de va
loare desfășurată, an
terior. la cinematogra
fele
„Viitorul"
si
„Doina"). Printr-o in
tensă
popularizare,
stabilindu-se legături
cu comitetele U.T.C.
din întreprinderi, in
stituții și școli, sala
de 668 de locuri a
„Capitolului" a cunos
cut. încă de la înce
perea ciclului, o mare
^fluență de public,
consemnindu-se pină
in
prezent
peste
500 000 de spectatori,
dintre care circa 90 la
sută tineri. Merită
amintit, pe de altă
parte, concursul gen
„Cine, știe, ciștigă"
organizat pentru elevi,
în incinta aceleiași
săli, cu întrebări refe
ritoare la filme româ
nești cuprinzind mo
mente
semnificative
din istoria modernă i
României („Speranța1
— organizarea și lup
ta sindicatelor, susamintitul „Riul cars
urcă muntele" — ti
neri români voluntari
pe frontul antihitle
rist, „Răsună valea1,
primele șantiere nrționale ca semn al de
clanșării bătăliei pen
tru viata nouă, socia
listă), concurs soldat
eu izbinda Școlii ge
nerale nr. 143. Aseme
nea acțiuni, ce s-au
bucurat de o atît de
remarcabilă audientă,
iși validează intru to
tul scopul major pro
pus — acela de edu
care a celor mai noi
generații in spiritul
dezideratului funda
mental al făuririi unei
lumi fără arme și
războaie, al colaboră
rii și prieteniei, in
care să triumfe înal
tele virtuți și realele
valori umane.
Semnalînd posibilita
tea prelungirii retro
spectivei pină in luna
august
a.c„
prilej
pentru vizionarea și a
altor pelicule la fel de
valoroase din aceeași
sferă tematică, se cu
vine apreciată ca o
deosebită reușită or
ganizarea acestui fes
tival sui-generis de
filme „Omenirea îm
potriva războiului", c
confirmare xin plus
dealtfel, a nobilei mi
siuni asumate de arts
umanistă contempora
nă în apărarea și afir
marea marilor idealuii
de pace și înțelegere
intre națiunile lumii.
D. OZERANSCHI

Cînd drumetiti
prin lonășeni...
■>
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„Trandafirul galben"
Noua peliculă ro
mânească. avînd acest
titlu, realizată de re
gizorul Doru Năstase,
dună un scenariu de
Eugen Barbu si Ni
colae
Paul
Mihail
continuă
narațiunea
începută in „Drumul
oaselor" (film reprograrpat pe ecrane cu
acest prilej).
Fundalul aventuri■ lor (căci, evident, ne
aflăm tot in fata unui
film de aventuri și
de acțiune) este cel al
unui important mo
ment al luptei pentru
eliberarea socială și
epoca
națională
premergătoare izbucde
la
nirii revoluției
1848. Povestea evocată e apocrifă, personajele „Trandafirului
galben" sint fictive,
situate în planul doi,
ba chiar trei al isto
riei. E adevărat, in
imagine apar pentru o
clipă Cezar Bolliac,
C. A. Rosetti si alții,
se vorbește de Ni
colae Bălcescu. se
vorbește de domnito
rul împotriva căruia
luptă adepții „Drep
tății si Frăției", dar
eroii scenariului sint
oamenii lor de încre
dere — rod al fante
ziei scriitoricești. îi
regăsim pe Mărgelatu
(Florin Piersic) și pe
. actrița spioană Agatha Slătineanu (in
terpretată de Marga
Barbu) în declarat
conflict de interese.
Acțiunea „Trandafirului galben" este
un
polarizată
de
transport de arme
destinate revoluționa
rilor. Pentru a-1 duce
la bun sfîrșit si, dim
potrivă. pentru a-1
intercepta și confisca,
Mărgelatu si Agatha
(avanpostul si avan
garda Agiei) angajează (intre Bucuresti si „Viana". pe
drumuri de munte și
pe apă. în goana cai
lor sau a caleștilor).
nenumărate lupte. Nu
lipsesc desigur duelu
rile de inițiativă, de
inteligentă în intuirea
intențiilor și mișcări
lor adversarului si
devansarea lor. Abun
dă (realizate antre
nant. după bunele
retete ale genului) în
cleștările probind ini
țierea protagoniștilor
in felurite arte mar
țiale.
„Miza" mai gene
rală a eroilor este, de
sigur. cauza revolu
ției (apărată cu cre
dință de bărbat si
subminată cu energie
de femeia plătită de

oamenii
domnitoru
lui). La nivelul con
cret al întâmplărilor si
motivațiilor. factorul
subiectiv al dușmăniei
si concurentei dintre
cei doi este, în „Tran
dafirul galben" mai
puternic si mai ex
plicit ca în „Drumul
oaselor".
Cultivînd contraste
le, filmul contrapunctează momentele mai
calm epice cu cele de
acțiune intensă ce amintesc de filmele is
torice romantice, dar
mai ales de wester
nuri (urmăriri, „cap
cane". gesturi de derutare a adversarului,
cavalcade.
incendii,
lupte corp la corp și
lupte cu pistolul etc.).
Tabloul
moravurilor
de epocă (reliefate în
si la serate, nunti,
chefuri la han. călă
torii cu diligenta) se
prelungește în scene
de atmosferă — at
mosferă la care con
tribuie si tentativa de
arhaizare a dialogului
(mai pronunțată în
prima parte). Apor
tul scenografilor (arh.
Dodu Bălășâiu. Cris
tina
Păunescu)
la
farmecul evocator, la
pitorescul filmului este
apreciabil. Numeroase
travestiuri, un pro
nunțat gust pentru
farsă, inclusiv farsă
macabră (legată de
travestirea transpor
tului armelor într-un
convoi mortuar cu
oameni secerați de ho
leră). cultivarea spec
taculosului unui in
cendiu dar mai ales
al bătăliilor formida
bile în care oamenii
noștri luptă unul con
tra o sută, ori plon
jează în zbor de pe
acoperișuri direct in
spatele adversarului,
contribuie la atracti-

vitatea „Trandafiru
lui galben".
■ în realizarea efecti
vă a acestor calități
(ajutați, poate, de in
vizibilii. ori greu sesi
zabilii cascadori și.
sigur, de îndrumarea
regizorală) cel mai
mare merit revine ac
torilor. Regăsim in
Mărgelatu pe Florin
Piersic, cu eleganța
tinutei si mersului,
prestanța staturii, de
zinvoltura mincatului
semințelor („tic" mai
emblematic decît sim
bolul
„trandafirului
galben") ; din păcate,
nu si cu misterul ne
care i-1 conferea rolul
din „Drumul oaselor".
Regăsim în rolul fe
minin principal (aces
te mai generos ca cel
din pelicula prece
dentă)
temperamen
tul nervos, pasionalitatea, eleganta și sub
tila ironie a Margăi
Barbu. Distribuția in
clude. alături de pro
tagoniști. pe George
Motoi, Traian Stănescu. Ion Dichiseanu,
Papii Panduru, Vistrian Roman, Ioana
Postelnicii, Dinu Ianculescu. Dan Nasta,
Ion Marinescu.
La poezia, la suflul
romantic, la tensiunea
si nervul filmului —
un rol important îl
joacă unghiurile fil
mării (imaginile ex
presive si plastice
fiind semnate de Li
viu Pojoni). ca si du
rata fiecărei secvențe,
ritmul alternării în
cercărilor de portret
' cu panoramicele ori cu
secvențele ce insistă
pe detalii — merite ce
revin realizatorilor si.
desigur. în primul
rind. regizorului Doru
Năstase.

Natalia STANCU

Revista
„Manuscriptuir
Noul număr al revistei „Manuscriptum" (2/19S2) conține un
sumar de o mare bogăție și va
rietate, făcind din această aleasă
publicație o carte pasionantă, adresată atit specialiștilor, cit și
publicului larg interesat de va
lorificarea moștenirii noastre li
terare. Revista publică un mare
număr de documente inedite de
o valoare incontestabilă : artico
le polemice de M. Eminescu, co
respondență de familie aparținind lui M. Kogălniceanu. scri
sori către prieteni de Barbu Ștefănescu-Delavrancea.
(adnotate
de Emilia St. Milicescu). dialogul
epistolar al lui Camil Petrescu,
aflat la Berna, cu actorul și dra
maturgul G. Ciprian (admirabilă
mărturie a preocupării statorni
ce a poetului diplomat de a con
tribui prin cunoștințele și pres
tigiul său la mai buna cunoaș
tere a valorilor românești in
străinătate), scrieri inedite de
Hortensia
Papadat-Bengescu
(„Moartea tatălui"), evocări do
cumentare (Panait Istrati — plo
ieștean), corespondență din tine
rețe a lui Tudor Arghezi, „scri
sori din cazarmă" de Gh.- Brăescit (prezentate de Constandina
Brezu), documente fotografice
legate de Delavrancea comenta
te de fiicele scriitorului. Cella și
Riri Delavrancea, scriitori ro
mâni in arhive străine ș.a. Demn
de menționat este faptul că re
vista nu se mulțumește să pu
blice comentarii și adnotări per
tinente și prezentate in excelente
condiții grafice, dar înțelege să
aibă o atitudine activă in raport
cu valorificarea fondului documentar/ pledind convingător
pentru integrarea acestuia in
noile monografii, in marile lu
crări de sinteză, elocvent fiind în
această privință articolul „Nou
tatea materiei și noutatea con
cepției" de M. Ungheanu. Tot
odată, semnalăm fericita prelun
gire a preocupărilor revistei in
tr-o frumoasă anchetă asupra
problemelor etice și profesiona
le ridicate de publicarea cores
pondenței scriitorilor. La dezba
tere participă Al. Rosetti, Șerban
Cioculescu, Al. Săndulescu și
Paul Cornea. Judicioase margi
nalii la această anchetă semnea
ză Paul Cornea. Revista publică
recenzii la un număr de volume
cuprinzind scrisori cătr.e Camil
Petrescu, arhiva epistolară a lui
George Bariț și corespondența
criticului Eugen Lovinescu.
Sumarul deosebit de bogat și
atractiv, caracterul pasionant al
multor documente inedite, pro
blematica abordată, ținuta știin
țifică și modalitățile publicistice
fac și din acest număr al re
vistei „Manuscriptum" o adevă
rată și prețioasă carte despre
viața, munca literară și preocu
pările scriitorilor români.

c. s.

Culegerile de texte literare, an
tologiile, florilegiile au o frumoasă
tradiție în cultura noastră, ivindu-se din conștiința unității spiri
tului românesc, din dorința de evaluare lucidă a realizărilor de la
un moment dat ș'i contribuind la
educarea gustului public prin te
zaurizarea și relansarea sistemati
că a valorilor autentice. Există
cărți de acest gen care contează ca
evenimente în istoria literaturii
române. Cele două volume de Poe
zii poporale. Balade (Cîntice bătrînești) publicate de Vasile Alecsandri în 1852—1853 și reluate in ves
tita ediție din 1866, Poezii populare
ale românilor, cuprindeau, prin
tre altele. în premieră absolu
tă, tulburătoarea baladă Miorița,
care avea să devină un simbol al
spiritualității noastre. Lepturariu
rumanesc cules den scriptori ru
mâni (patru tomuri, apărute între
1862—1865) al pedantului și genero
sului profesor latinist Aron Pumnul
a fost una dintre scrierile de căpătii
ale adolescentului Mihai Emines
cu. Volumul publicat de Titu Maiorescu în 1867. cu titlul Poezia rumână. Cercetare critică. Urmată de
o alegere de poezii a echivalat eu
un act de emancipare a literaturii
noastre, elanul creator asociindu-se
de atunci indestructibil cu spiritul
critic. Antologia poeților de azi (I,
1925 ; II, 1928) realizată de Perpessicius și Ion Pillat și Antologia
poeților tineri (1934) semnată de
Zaharia Stancu au contribuit la
consacrarea liricii românești de ni
vel european din perioada interbe
lică. Numeroase antologii au apărut
în anii noștri, alcătuite pe baza unor criterii valorice sau tematice.
Avem astfel de volume dedicate
poeziei clasice românești, poeziei
simboliste, liricii antifasciste, poe
ziei mării, liricii de meditație, pro
zei scurte, prozei fantastice, teatru
lui de inspirație istorică, piesei ro
mânești într-un act, orientărilor
modeme din critica literară și așa
mai departe. De asemenea, au
apărut numeroase volume de pre
zentare sintetică a unor literaturi
străine. O singură antologie n-a apărut în această perioadă și anume
una a poeziei noastre de azi, în
ansamblul ei. N-a apărut deși avem
o lirică bogată, pentru care sîntem
și invidiați, deși activează la noi în
momentul de față critici și istorici
literari în măsură să ducă la bun
sfîrșit o întreprindere de acest gen,
deși antologiile sint rentabile din
toate punctele de vedere, mai ales
din punct de vedere spiritual.
Recent s-a tipărit, în sfîrșit, o
asemenea carte. Autorul antologiei
este George Alboiu, el însuși un
poet talentat și un pasionat comen
tator de literatură. Volumul său,
intitulat restrictiv Antologia poeți
lor tineri (Editura „Cartea româ
nească", 1982), este mult mai cuprin
zător decît o arată titlul, reunind
nouăzeci și unu de autori din ulti
mele generații. Fiecare grupaj de
versuri este precedat de o casetă
cu datele biobibliografice ale auto
rului respectiv, ca și de extrase
semnificative din comentariile cri
tice apărute de-a lungul timpului.
Ar fi inutil ca, analizînd modul
cum s-a făcut selecția versurilor,
să comparăm ce anume s-a reținut
din creația fiecărui autor cu ceea
ce „ar fi trebuit" să se rețină. Procedind astfel nu am reuși decit să
opunem subiectivității lui George

Alboiu propria noastră subiectivi
tate, să așezăm pur și simplu față
in față o antologie reală cu una
posibilă. Culegerea pe care o dis
cutăm acum nu este, ca un manual
școlar, o imagine insțituționalizată
a poeziei românești de azi, ci o
propunere, marcată de individua
litatea autorului ei. Există, desigur,
tendința de a privi tot ceea ce este
tipărit ca pe un document defini
tiv,! ca pe un îndrumar infailibil,
dar1 există și un mijloc foarte efi
cient de a combate această tendin
ță : să realizăm și alte antologii,
din ' alte puncte de vedere, astfel
incit să se vadă clar că fiecare
dintre, ele este expresia unei con
cepții și a unei sensibilități parti
culare.
Plecînd deci de la premisa că An
tologia poeților tineri de George
Alboiu este doar o versiune plauzi
bilă, nu se poate să nu observăm
că această versiune este meritorie
prin coerența ei interioară. Din ex
ploziva, luxurianta, caleidoscopica

producție lirică a ultimelor douătrei decenii, autorul a ales acele
poeme care satisfac ideea sa despre
poezie și care intră într-o discretă
rezonanță cu propria lui afectivi
tate. Așa se explică de ce în vo
lum au fost incluse cu precădere
poeme cane vorbesc în termeni
grandioși despre condiția umană,
care evocă spațiul satului româ
nesc dintr-o perspectivă mitică sau
se bazează pe cîte o idee și au ca
dența solemnă a unei inscripții să
pate în piatră. Gustul lui George
Alboiu ne relevă, astfel, latura
monumentală a poeziei noastre con
temporane, adică tocmai acea di
mensiune pe care, din cauza inter
minabilelor discuții despre manie
rism. balcanism etc.. începuserăm
s-o ignorăm. Descoperim cu îneîntare că, în afară de sclipitoare
jocuri de cuvinte, parafraze rafi
nate sau imagini grațioase, există
în lirica actuală o măreție clară,
latină, care exprimă una dintre ca
racteristicile importante ale spiri
tului românesc. Din poezia lui Nichita Stănescu, de exemplu, au fost
alese poeme ca Elegia a doua, ge
tica (evocare a vremurilor legen
dare cînd intre om și natură exista
o perfectă comuniune), Laus Ptolemaei (imn închinat ființei umane
văzute ca centru al universului),
Frunză verde de albastru (prelucra
re ingenioasă a unor motive fol
clorice), Adolescenți pe mare (re
prezentare feerică a ideii de tine1 rețe, comparabilă cu unele tablouri
ale lui Sabin Bălașa) ș.a. Reprodu
cem acest din urmă poem, pentru
că simbolizează foarte bine starea
de elevație, bucuria de a trăi, dem
nitatea și libertatea sufletească prin
care se caracterizează ceea ce este
mai bun în poezia noastră de azi :
„Această mare e acoperită de ado
lescenți / care învață mersul pe va
luri In picioare / mai rezemindu-se,
cu brațul, de curenți, / mai sprijinindu-se pe-o rază țeapănă de soa
re. / Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect / și îi contemplu
ca la o debarcare. / O flotă infinită
de gole. Și aștept / un pas greșit
să văd sau o alunecare / măcar
pin-la genunchi in valul diafan /
sunînd sub lenta lor înaintare. I

Dar ei sînt zvelți și calmi și si-,
multan / au și deprins să meargă
pe valuri in picioare." Din poezia
Anei Blandiana au fost reținute
texte ca Ar trebui (un vis cu ochii
deschiși despre oameni care se naic
bătrini și devin odată cu trecerii)
timpului tot mai tineri), Carantiiă
(meditație asupra existenței înțslese ca o continuă risipă a ființe!!,
Elegie de dimineață (imagine vizbr
nară a menirii artistului de a re
vărsa asupra semenilor un noian
de puritate) ș.a. Din poezia lui 4drian Păunescu, autorul antologiei
a păstrat Riscul (impresionantă
profesiune de credință a poetului
care se angajează cu întreaga fiin
ță în trăirea vieții). Domnul Tu
dor (evocare epopeică a exempla
rului personaj istoric). Moldova se
culară (odă cu rezonanță de clooot
de bronz). Da, mai avem (jurărnînt liric de devotament față de
patrie) ș.a. Cităm un fragment și
din acest poem deoarece ilustrează
o altă caracteristică important! a
poeziei noastre actuale : sentimen
tul intens al apartenenței la spiri
tualitatea românească : „Țară de
veci, nepămintesc de caldă, / cipiii
noștri intr-un riu se scaldă ' .și
morții noștri în pămînt se scaldă. //
Munții Carpați miros a lună pliiă, /
a rouă și a suflet de rășină, l la
care capre negre se închină. // Da,
șirul Munților Carpați e-acasă, /
deși chiar piatra lor fu lunecoa
să. H Da, noi avem Mureș și Prut
și Troțuș, / și Olt, și Jiu și alte
riuri totuși. // Da, mai avem cite
ceva din toate / și riurile noastre
prescurtate / nu se mai vană in
străinătate. // Da, mai avem o lim
bă, cît se poate, / cu subiecte și cu
predicate."
Nu lipsesc din antologie miriaturiștii. ironiștii, imagiștii. Aceștia
reprezintă însă doar un element de
coloratură într-o carte gindită după
principiile simfoniilor grave și tul
burătoare.
Datele biobibliografice utilizate
de George Alboiu sînt cele conven
ționale : data și locul nașterii, ti
tlurile cărților publicate. Poate n-ar
fi rău ca în altă antologie prezen
tările să aibă mai mult nerv, să fie
însoțite și de fotografii (nu foto
grafii pentru buletinul de identi
tate, ci instantanee), să cuprindă și
confesiuni semnate de poeții res
pectivi. De ce ne abținem să
facem atractivă o asemenea carte
care, în fond, nu este Anuarul sta
tistic. ci un florilegiu liric ?
Referințele critice sînt în general
semnificative, dar incomplete. Dacă
s-ar fi citit sistematic nu numai
cărțile de critică dedicate fenome
nului liric actual, ci și comentariile
din presă, s-ar fi putut extrage
mai multe citate, astfel îneît să nu
apară disproporții între caracteri
zările unor poeți și ale altora. Aici
nu mai este vorba de o opțiune
subiectivă (din principiu admisă),
ci de o inconsecvență a lui George
Alboiu cu sine însuși. Se vede clar
că s-a bazat mai mult pe întimplare în alegerea referințelor.
Oricum, Antologia poeților tineri
rămîne o realizare valoroasă, nece
sară, demnă de a fi salutată. Totul
este să o considerăm nu un sfîrșit.
ci un început al activității de valo
rificare a poeziei noastre de azi
prin intermediul antologiilor.

Alex. ȘTEFANESCU

Ionășenl este un sat care apar
ține de comuna Trușești, jude
țul Botoșani. Sat mic, dar cu oa
meni mari la suflet. Ne-o dove
dește și această faptă relatată
de cititorul nostru Vlad Bejenaru :
„Văzind că oamerlii care se
aflau la muncile cimpului sint
nevoiți să facă drumuri lungi
pentru apa de băut, ceea ce în
semna o mare pierdere de timp
și, luată in cofă, apa se încăl
zea repede sub arșița verii, că
in loc să le potolească setea mai
rău le-o sporea, ce credeți că
s-au gindiț bătrinii satului ?
Fiecare, din economiile și după
puterile lui, să le facă in dar
cite o fintină. Neculai Andrei
a făcut o fintină la punctul nu
mit „La Răchită" ; Lechița
Boca — „La Jijla" ; Profira Cilibin — „La ulmi". începutul fă
cut de bătrini l-au continuat și
alți gospodari. Acum, tot cimpul
salută drumeții cu cumpenele
fintinilor cu apă limpede cum e
cristalul și rece ca de la gheață".

Alpiniști, dar
nu la înălțime!
„Cu ani în urmă — ne scrie
Ion Dinu — s-a amenajat, pe
muntele Coștila, un foarte fru
mos refugiu pentru alpiniști. S'e,
puteau adăposti acolo, la 1 700
metri altitudine, circa 25 de per
soane, care aveau tot ce le tre
buie la dispoziție și in mod gra
tuit : sobă, pături, saltele.
In continuare, semnatarul scri
sorii ne prezintă pe larg starea
dezolantă in care se află acum
refugiul alpin : mobilă distrusă,
saltele arse, paturi stricate, co
pacii din jur mutilați...
întrebarea e : cum se poate
salva acest refugiu, care a con
tribuit la salvarea vieții atitor
oameni surprinși pe munți de
avalanșe și furtuni ? Tot prin
strădania alplniștilor. Să se do
vedească și in acest caz la inălțime !

Per pedes!

I
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O antologie a poeților tineri

A

I
I

i
I

De mai , multe ori, Vasile
Rîpaș, șofer pe autobuzul de că
lători 31-CJ-G379, a. fost avertizat
de agenții de circulație. Moti
vul : viteză excesivă. Ripaș pro
mitea de fiecare dată că e „ul
tima oară". Deunăzi, a fost pof
tit la reverificarea cunoștințelor
de circulație pe bază de ches
tionar. Pe cît de curajos era clu
jeanul în depășirea vitezei le
gale, pe atit. de slab s-a dovedit
a ft la teorie. Ba, ca să fie tacimul complet, pentru a-și face
„curaj" înainte de a intra in sala
de examinare, a tras și cîteva
păhărele la măsea. A fost insă
repede „mirosit" și poftit să
plece la plimbare. Per pedes.

Două familii din satul Dăneștl,
județul Maramureș, a. Iul I. T.
și T.S., s-au întîlnit pe stadionul
din localitate. Se pare că apriga
dispută de pe teren le-a înrîurit și pe cele două familii, care
s-au dat în... spectacol.
Totul a pornit de la o sfadă
iscată, din te miri ce, între so
ția lui I.T. și cea a lui T.S. A
urmat o bătaie în toată regula
intre soții acestora, cu largul
concurs al rubedeniilor celor
două tabere beligerante. Amân
două familiile au ajuns apoi in
fața instanței de judecată și
amindouă au fost amendate.
Ce mai concedii se puteau face
cu banii ăștia !
•••
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S-au dat
în spectacol

Un fotograf,
în obiectiv
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Aflindu-se la
restaurantul
„Coroana de aur" din Bistrița,
fotograful
particular Mihail
Moldovan a început, din senin,
s-o insulte pe ospătărița care-l
servea la masă. Văzind că a- I
ceasta nu-i acordă „plusul de
atenție la care mă așteptam, ca
artist foto ce mi-s" — cum a de
clarat el — s-a înfuriat peste
măsură, a răsturnat masa și
scaunele, a spart sticle, pahare,
farfurii. Pe lucrătorii de miliție,
„artistul foto" i-a întimpinat
tot cu insulte și injurii. In
ajutorul oamenilor în uniformă
albastră au sărit cițiva cetățeni
care l-au imobilizat, iar a doua
zi, după procedura de urgență,
instanța de judecată l-a. luat, pe
fotograful particular... în obiec
tiv. De prisos să mai spunem că
formula clasică prin care-și Imbia clienții „Zimbiți, vă rog", in
cazul lui nu mai avea nici un
haz. A fost trimis, pentru „de I
velopare", șase luni la închi
soare.

I
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| Avefi cuvinful!
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Procurorul Florica Radovan,
de la Procuratura județeană Olt,
prezintă următorul caz mai pu
țin obișnuit :
„Maria I. a trăit în concubi
naj cu un ales al inimii, pină
intr-o zi. Zi in care „alesul ini
mii" a... ales o alta și M.I. s-a
făcut foc și pară. Ca să se răz
bune, a forțat ușa apartamentu
lui celui care o părăsise, a in
trat înăuntru, a luat o bidinea
și a început să mânjească în cru
ciș și-n curmeziș, cu ulei, pere
ții proaspăt vopsiți. Și ca să
nu plece cu mina goală din
„cuibușorul lor de nebunii"
a luat cu ea, întru amintire, un
ceas și niște haine. Cind au fost
chemați la fața locului, oamenii
legii n-au fost atît de impresio
nați de pictura ei naivă, cit de
actul de distrugere ca atare Și
a fost trimisă in judecată."

I
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Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

|

PAGINA 5

SCINTEIA — joi 1 iulie 1982

Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescn
a primit pe prof. Szeker Gyula,

Pili TIIPÂ1
BUZĂU Peste 3000 de pi0‘
nieri de la școlile generale din
municipiul Buzău au participat în
parcul tineretului la spectacolul
„Sub steag de pace și lumină11,
înscris in programul amplelor ac
țiuni consacrate luptei pentru pace
și dezarmare inițiate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. La realizarea
spectacolului și-au dat concursul
600 de artiști amatori din școli,
reuniți în formații corale, de dansuri
ritmice și tematice, orchestre de
muzică populară, grupuri folk și
recitatori participanți în actuala
ediție a Festivalului național „Cîn
tarea României11. (Stelian Chiper).

VASLUI. In sala „Arta11 a mu
zeului județean a fost deschisă
expoziția de pictură a elevilor
Scolii populare de artă. Sînt expu
se peste 40 lucrări, ale căror prin
cipale coordonate tematice sînt
dragostea față de patria socialistă
și lupta pentru pace. (Petru Necula).

SATU MARE. Pe scena ca'
sei municipale de cultură s-a des
fășurat prima ediție a Festivalului
teatrelor de păpuși ale grădinițelor
. in localitate, la care au luat
parte 17 formații alcătuite din
educatoare pixivenind din 33 de
unități preșcolare. (Octav Grumeza).

ALBA
ora?u' Cimpeni s-a
desfășurat cea de-a X-a ediție a
festivalului cultural-artistic „Tul
nicul moților11. Programul mani
festării a cuprins, printre altele,
spectacole artistice, vernisarea ex
poziției „Actualitate și tradiție în
creația materială a oamenilor
muncii din orașul Cimpeni11. sim
pozionul „Confluențe istorice —
Tara moților ieri. azi. miine11.
® în orașul Blaj se desfășoacultural-edură ample acțiuni __
„
cative consacrate aniversarii
a 10k
125
de ani de la nașterea compozito
rului Iacob Mureșianu. în prima
zi a manifestării la casa orășeneas
că de cultură au fost programate
un simpozion cu tema „Vocația

• INDUSTRIA COS
MICĂ. Institutul american de
aeronautică și astronautică din
-tJfiS'.-York a alcătuit o listă de
35 de- produse care ar fi util să
fie fabricate în Cosmos. Din
tre acestea însă, doar pentru
patru există în prezent soluții
tehnologice elaborate. Este vorba
de o serie de produse farma
ceutice, aparatură electronică,
sticlă și aliaje speciale.' Pentru
fabricarea sticlei destinate opti
cii sau laserilor. cea mai difi
cilă problemă este îndepărtarea
bulelor de aer din masa de sti
clă topită. Ea poate fi rezolvată
pe deplin în spațiul cosmic,
după cum tot în Cosmos pot fi
obținute cristale cu o structură
moleculară ideală, necesare in

educativ-patriotică a muzicii ro
mânești11 și un festival coral la
care au participat formații din
Blaj, Aiud, Ocna Mureș. Abrud,
Alba Iulia. (Ștefan Dinică).

COVASNA. Ansamblul fol
cloric al’ Casei de. cultură a sindi
catelor din Sf. Gheorghe „Măcieșul“ a efectuat un turneu în co
munele și orașele județelor Har
ghita și Mureș, cu spectacolul inti
tulat „Sădit-am flori alese11. (Păljânos Maria).

OLT. In sala „Artis11 din mu
nicipiul Slatina a avut loc verni
sajul expoziției de pictură a artiș
tilor plastici Paula și Paul Tudor
din Balș. Membri ai Cenaclului
Slatina al U.A.P., cei doi artiști
expun lucrări de pictură și grafică.
(Emilian Rouă).
Inspectoratul
școlar județean și Casa personalu
lui didactic din Călărași au organi
zat, in cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României11, simpo
zionul „Orizont didactic11. Au sus
ținut lucrări și referate cadre di
dactice din județul Călărași și cer
cetători de la Universitatea din
București. (Rodica Simionescu).

CĂLĂRAȘI.

TIMIȘ. Orașul-stațiune Buziaș
a găzduit a 7-a ediție a Festivalu
lui interjudețean al fanfarelor, or
ganizat in cadrul fazei de masă a
Festivalului național „Cîntarea
României11. Au participat peste 400
de artiști amatori din județele
Cluj. Covasna. Sibiu și Timiș.
Teatru! național din Timișoara a
prezentat în premieră piesa „Oana“
de Faul Ioachim. (Cezar Ioana).

CLUJ. Asociația juriștilor, îm
preună cu filiala județeană au or
ganizat o sesiune de comunicări în
muriicipiul Turda, pe tema „întă
rirea legalității socialiste, a ordi
nii și disciplinei, comandament
major al politicii interne a parti
dului și statului nostru11. (Al. Muresan).

dustriei electronice, imposibil
de realizat pe Pămînt din cauza
gravitației.

• CÎND SOARELE Șl
VÎNTUL SÎNT PUSE LA
TREABĂ. Există, după cum se
știe, centrale electrice solare
și centrale electrice acționate
de vînt. Doi ingineri francezi
și-au propus să reunească cele
două surse inepuizabile de ener
gie într-o singură centrală, care
să asigure încălzirea unui car
tier de locuințe timp de șapte
luni pe, an și. în plus, să livreze
și o anumită cantitate de ener
gie unei întreprinderi. Ținînd
seama de faptul că nici soarele
nu strălucește în permanentă,
nici vîntul nu bate neîntrerupt.

PROGRAMUL 1
Telex
Pași de viață lungă
Film serial ..Lumini și umbre".
Matineu de vacanță : „Dorobanțul
tatii". Episodul 2
PROGRAMELE 1 și 2
16,00 Școala muncii la... Liceul din
Scornicești — reportaj
16.30 Reportaj pe glob : Canada, azi
Reportaj - programat cu ocazia Zi
lei naționale a Canadei
16,50 Muzică populară

11,00
11,05
11.35
12.30

în jurul orei 17,00 — Transmisiune
directă : Adunarea populară din
municipiul Botoșani, prilejuită de vi
zita de lucru în județul Botoșani a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
PROGRAMUL 1
20.00 Telejurnal
20.35 Actualitatea economică
20,55 Pe agenda învățămîntului — con
cursurile de admitere
21,00 Arena curajului. Numere de circ
premiate la festivalurile interna
ționale
21,20 Viața culturală
21,45 Telejurnal
22,15 Meridianele cîntecului
PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,35 Concertul orchestrei simfonice a
Radioteleviziunii.
Transmisiune directă. închiderea
stagiunii 1981—1982
Dirijor Iosif Conta
22,00 Muzică populară

a libretelor de economii cu dobindă
Și cîștiguri ieșite ciștigătoare Ia tra
gerea la sorți pentru trimestrul II1982
s
7:
= «■<O

Miercuri după-amiază a părăsit
Capitala președintele Stîngii Unite
din Peru, Alfonso Barrantes Lingan.
care a efectuat o vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R.
La plecare, pe aeroportul Otopeni.

ăă
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2048680
209246
6274162
1785555
3307862
6793731
4790351
4773192
4869171
*
6795127
4744826
3556096
4708556
2454749
3822585
6520350
1811256
4854090
Terminația
libretului
ciștigător
69
87900
69
54250
69
63785
69
69987
69
57378
69
21.737
69
01167
69
44886
69
15183
9371
684
684
2867
684
1323
684
4061
684
3497
684
5945
684
8907
684
4958
684
5206
684
3157
684
9206
6 840 .
731
15 003 cîștiguri in
valoare de lei

30 iunie. „Ziua învățătorului11 a
fost marcată, miercuri, prin adunări
festive organizate în municipii, orașe
și centre de comună. Festivitățile
au reunit cadre didactice, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și
de stat, ai organizațiilor sindicale,
de copii și tineret, părinți, membri
ai Consiliului Superior al Educației
și învățămîntului, ai consiliilor ju
dețene ale educației și învățămîntului., conducători de întreprinderi si
instituții. Ele s-au desfășurat în spi
ritul angajării ferme a personalului
didactic de înfăptuire a mobiliza
toarelor sarcini ce le revin din docu
mentele celui de-al Xll-lea Congres
al Partidului Comunist Român, con
greselor educației și învățămîntului.educației politice , și culturii socia
liste. din magistrala expunere a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, la
Plenara lărgită a C.C. al P.CR. din
1—2 iunie a.c. Cu acest prilej. Mi
nisterul Educației și Învățămîntului
a conferit personalului didactic un

număr de 2 250 titluri de „eviden
țiat11.
în încheierea adunărilor festive,
participanții au adresat Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu,
telegrame în care exprimă calde
mulțumiri pentru grija manifestată
de partidul și statul nostru față de
permanenta dezvoltare a școlii ’ ro
mânești de toate gradele, fată de
îndrumarea activității de educare a
celei mai tinere generații a tării.
Dînd glas atașamentului deplin al
tuturor celor ce contribuie la edu
carea și formarea Viitoarelor gene
rații. la politica internă și externă a
partidului și statului nostru, participanții la adunări — români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți — subliniază în telegrame pro
funda lor recunoștință pentru pilduitoarea activitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. pusă în slujba
propășirii continue a României, a
triumfului păcii în lume.
(Agerpres)

Cronica

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Ca
nadei. miercuri după-amiază a avut
loc in Capitală o manifestare cultu
rală. organizată de Institutul român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. în cadrul căreia Florin Mitu.
redactor la. Televiziunea română, a
prezentat impresii de călătorie din

această țară. A fost vizionat un film
documentar canadian.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de
cultură și artă, un numeros public.
Au fost prezenți Peter McLaren
Roberts, ambasadorul Canadei la
București, și membri ai ambasadei.

19 409 000

Cîștigunle se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au
un sold mediu trimestrial egal cu cel
puțin 10 la sută din valoarea cîștigului ; dacă soldul mediu trimestrial
este mai mic de 10 la sută din va
loarea ciștigului, se acordă un cîștig
de 10 ori mai mare decit soldul me
diu trimestrial al libretului. Libretele
cu sold mediu trimestrial tnai mic de
50 de lei nu beneficiază de cîștig.

s-a pus problema creării unei
rezerve de energie. Pentru cît
timp ? Modelarea matematică a
arătat că, în condițiile Franței,
este suficientă o rezervă de
patru zile. Tot calculele au
arătat că in diferite zone ale
Franței contribuția energiei eo
liene la funcționarea centralei
ăr fi considerabilă : 60—85 la
sută.

•
„CALENDARUL"
FURTUNILOR. Geofizicie
nii sovietici au stabilit că ori
unde ar bîntui furtunile. în
Groenlanda sau în Australia,
ele se subordonează, cu o con
secvență uimitoare, unui „orar11
global. Intervalul maxim al
acestui
„orar11 se situează
între orele 19 și 21 G.M.T.,

A REPUBLICII BURUNDI
Excelenței Sale
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Republicii Burundi
Cea de-a XX-a aniversare a proclamării independenței de stat — Ziua
națională a Republicii Burundi — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de
noi realizări pe calea dezvoltării economice și sociale a țării dumneavoastră,
de prosperitate poporului burundez prieten.
îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie și cooperare existente
între România și Burundi vor cunoaște în continuare noi dimensiuni, în
interesul popoarelor român și burundez. al cauzei păcii, înțelegerii și cola
borării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Ponorul Republicii
Burundi, aniversează
astăzi împlinirea a
două decenii de la
proclamarea indepen
dentei.
Situată în centrul
Africii. Burundi are
o suprafață de 27 834
kmp si o populație
de 3 760 000 locuitori,
care se ocupă cu agricultura si creșterea
animalelor. . în anii
egre au trecut de
la apariția sa oe har
ta. lumii, tînăra re
publică a depus efor
turi susținute pentru
.a lichida grelele ur
mări ale perioadei de
dominație
colonială,
reușind să obțină o
serie de succese ne li
nia făuririi unei in-'
dustrii nroprii și a
dezvoltării agricultu
rii. La Bujumbura, ca
pitala tării, a început

să se contureze o
platformă industrială,
cuprinzînd întreprin
deri de construcții na
vale, o fabrică de fibro:iment, o întreprindere
de une'te agricole si
o alta textilă. S-a in
tensificat. de aseme
nea. acțiunea de iden
tificare a unor noi re
surse minerale, care a
dus la descoperirea unuia dintre cele mai
importante zăcămin
te de nichel din lume.
O influentă determi
nantă asupra vieții sa
telor a avut înfăptui
rea reformei agrare,
care a deschis calea
modernizării agricul
turii si a lichidării sis
temului de monocultu
re ; astăzi s-a trecut
la diversificarea pro
ducției prin cultivarea
arborelui de cacao,
bumbacului, ceaiului si
cerealelor.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți lunară
din 30 iunie 1982
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La Biblioteca Academiei Repu
blicii Socialiste România a fost des
chisă. miercuri, expoziția omagială
„Goethe — 150 de ani de la moar
tea poetului11.
(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ

147
5 000
06
3 000
66
3 000
38
1 000
05
800
111
800
117
800
27
800
78
800
28
800
11
800
38
800
104
800
800
137
TOTAL : 10 790 000

Câștigurile revin întregi obliga
țiunilor de 200 de lei. în valoarea
cîștigurilor este cuprinsă și valoarea
nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială primul zero
de la serie nu se ia în considerare.

s xaffiy

Miercuri s-a deschis lă Timișoara
a IX-a reuniune a grupei de lucru
pentru coordonare tehnică din cadrul
proiectului „Autostrada transeuro
peană Nord-Sud11, proiect care se
realizează sub egida Comisiei econo
mice pentru Europa a O.N.U. și Pro
gramului Națiunilor Unite pențru
Dezvoltare.
La lucrările, reuniunii, organizară
de Ministerul Transporturilor si Tele
comunicațiilor, participă reprezen
tanți ai Comisiei -economice Pentru
Europa a O.N.U.. Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare și
Biroului central al proiectului, spe
cialiști din cele 10 state europene
care cooperează la construcția aces
tei magistrale internaționale — în
lungime totală de peste 10 000 km,
din care aproape 900 km pe terito
riul țării noastre — Austria. Bulga
ria. Cehoslovacia. Grecia. Italia. Iu
goslavia. Polonia. Turcia. Ungaria și
România.
în cadrul reuniunii sînt analizate
stadiul elaborării. proiectelor și de
execuție a lucrărilor, precum si so
luțiile tehnice și măsurile necesare
realizării acestei . importante artere
rutiere transeuropene, menită să
contribuie la intensificarea schimbu
rilor economice și turistice între ță
rile participante, la amplificarea re
lațiilor de colaborare intre toate sta
tele Europei și de pe alte continente.
Lucrările reuniunii continuă.

a libretelor de economii cu cîștiguri
ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți
pentru trimestrul II 1982
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Terminația
numerelor
libretelor
ciștigătoare

Procentul
de cistiguri

1
ă
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15

322
838
249
433
181
977
377
850
083
193
220
017
893
368
494

250%
200%
100%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
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O
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Calcularea și înscrierea cîștigurilor
în librete se efectuează de către
sucursalele (filialele) C.E.C.

g

iar numărul cel mai mic de
fenomene electrice în atmo
sferă revine intervalului din
tre orele 3 și 4 G.M.T. în-,
tre aceleași intervale de timp
oscilează și intensitatea genera
lă a cîmpului electric din atmo
sfera Pămîntuldi. încercînd să
găsească o explicație acestei
periodicități, geofizicienii au
observat că în intervalele men
ționate se produc maximum
și minimum de iluminare a
oceanului planetar de către
Soare. Pornind de la aceste
date, relatează agenția T.A.S.S..
unul din cunoscuții specialiști
sovietici în domeniul electrici

tății atmosferice, Ilia Imianitov
a emis ipoteza că fenomenele
electrice din atmosferă se află
în legătură directă cu gradul de
încălzire a suprafeței oceanu
lui planetar, iar factorul care
declanșează fenomenele electri
ce în atmosferă îi constituie
oscilațiile in procesul de eva
porare. electrizarea particule
lor de apă și acțiunea de con
versiune a norilor deasupra
oceanului.

• HRANĂ ARTIFICI
ALĂ PENTRU VIȚEI. î«
Ungaria a fost pusă la punct

în spiritul politicii
sale de solidaritate cu
tinerele state africane,
poporul român urmă
rește cu viu interes eforturile depuse de
ponorul burundez pen
tru făurirea unei vieți
noi. între Republica
Socialistă România si
Republica
Burundi
s-au statornicit si se
dezvoltă relații priete
nești. bazate ne stimă
și încredere reciprocă,
care cunosc un curs
ascendent. O contribu
ție esențială în acest
sens au adus convor
birile desfășurate în
anul 1979. la Bujum
bura. intre președinții
Nicolae Ceausescu și
Jean Baptiste Bagaza,
convorbiri care au
deschis rodnice per
spective . conlucrării
româno-burundeze ne
cele mai diverse pla
nuri.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII RUANDA
Excelenței Sale
General-maior JUVENAL HABYARIMANA
Președintele Republicii Ruanda
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării independenței de
stat a țării dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde
felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală, de noi suc
cese poporului, ruandez prieten, pe calea progresului și prosperității.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare existente între
România și Ruanda vor cunoaște o dezvoltare mai puternică, in interesul
reciproc al țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
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oaspetele peruan a fost salutat de
tovarășul Petru Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. de
activiști de partid.

Adunări festive cu prilejui „Zilei învățătorului"
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LISTA OFICIALĂ

Gheorghe Dolgu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, de alte
persoane oficiale..
Au fost de fată Mohamad Isnaeni.
ambasadorul Republicii Indonezia, și
membri ai ambasadei.
în aceeași zi. la Ministerul Afa
cerilor Externe, cei doi miniștri au
început convorbirile oficiale.
(Agerpres)

Plecarea președintelui Stîngîi Unite din Peru

Numări
îștiguri

și colaborare dintre partidele, țările
și popoarele noastre.
A luat apoi cuvîntul Sin In Ha,
ambasadorul R.P.D. Coreene la
București, care a; evocat semnifica
ția istorică a victoriei obținute de
țara sa împotriva imperialismului,
succesele înregistrate de oamenii
muncii coreeni pe calea construcției
socialiste. Relevi nd eforturile con
secvente depuse de Partidul Muncii
din Coreea și de Guvernul R.P.D.
Coreene pentru înfăptuirea idealului
național de reun.ificare independen
tă și pașnică a țării. vorbitorul a
subliniat importanța propunerilor
formulate de tovarășul Kim Ir Sen,
secretar general al t.C. ai Partidului
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii-' Populare Democrate Core
ene. prezentate la ce-1 de-al VI-lea
Congres al parti'dujii, cu privire la
crearea Republicii Confederate De
mocrate Koryo.
în continuare, vorbitorul a relie
fat însemnătatea deosebită a întilndrilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceausescu și Kim Ir
Sen, evidențiind că cea din luna
aprilie a.c. a avut un rol hotăritor
în adîncirea prieteniei frățești, în
extinderea și dezvoltarea pe o treap
tă superioară a relațiilor de colabo
rare dintre cele două partide,, țări
și popoare.
Ambasadorul Sin Iii Ha a expri
mat, în încheierea cuvintării sale,
sentimente de gratitudine Partidu
lui Comunist Român/guvernului și
poporului român pentru sprijinul
activ și solidaritatea militantă față
de cauza dreaptă a poporului core
ean — rcunificarea patriei.
(Agerpres)

La invitația ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, miercuri după-amiază a
sosit in Capitală dr. Mochtar Kusumaatmadja. ministrul afacerilor
externe al Republicii Indonezia, care
efectuează o vizită oficială în țara
noastră.
La sosire, pe aeroportul Otopeni.
oaspetele a fost salutat de Stefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Valoarea
ciștigului

La clubul întreprinderii de mașini
ji utilaje chimice din Capitală a avut
•'oc, miercuri după-amiază. o adu■e organizată de Comitetul munial București al P.C.R. și Asocia>
de prietenie româno-coreeană. cu
lejul „Lunii de solidaritate cu
ita ponorului coreean11, la care au
. t parte reprezentanți ai organelor
ț ale de partid și de stat, numeroși
neni ai muncii.
iu fost prezenti membri ai Amadei Republicii Populare Demo. te Coreene la București.
în cuvîntul său, loan Militaru, di
rectorul general al întreprinderii de
mașini și utilaje chimice, a evocat pe
larg glorioasele pagini de eroism în
scrise de poporul coreean în războiul
de apărare a patriei, realizările dobindite de R. P. D. Coreeană, sub
conducerea Partidului Muncii din
Coreea. în opera de edificare a so
cialismului.
Evocînd relațiile de prietenie sta
tornicite între partidele, țările și po
poarele român și coreean, vorbitorul
a subliniat că acestea cunosc o pu
ternică dezvoltare, pe multiple cla
nuri, La această evoluție ascenden
tă o contribuție esențială au avut-o
întiîtairile și convorbirile de la
București și Phenian dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.
Vizita oficială de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in
Republica Populară Democrată Co
reeană. din 17—21 aprilie a.c.. con
vorbirile fructuoase avute, cu acest
; prilej, cu tovarășul Kim Ir Sen rțu
dat moi dimensiuni” dezvoltării" pe
mai- departe a relațiilor de prietenie

tV

— John George Manyowe, și Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via — Milos Melowski.
Convorbirile care au avut loc cu
acest prilej s-au desfășurat intr-o at
mosferă cordială.
(Agerpres)

Vizita ministrului afacerilor externe
al Republicii Indonezia

!• -

Adunare cu prilejul „Lunii de solidaritate
cu lupta poporului coreean"

A fost manifestată, dorința de a
diversifica colaborarea bilaterală in
domeniile chimiei. fizicii, energiei
nucleare, construcției de mașini, me
talurgiei, agriculturii și în alte sec
toare importante ale economiei ce
lor două țări, de a extinde contac
tele dintre ' oamenii de știință din
România și Ungaria, exprimîndu-se
convingerea că acestea contribuie la
evoluția rodnică a relațiilor de prie
tenie statornicite între țările și po
poarele noastre, servesc cauzei no
bile a progresului, libertății, inde
pendenței și păcii în lume.
Președintele Comitetului Național
pentru Dezvoltare Tehnică din R.P.
Ungară, care a vizitat Institu
tul Central de Chimie, alte unități
de cercetare din țara noastră, a mul
țumit pentru organizarea acestor vi
zite și a- avut cuvinte de înaltă apreciere față de activitatea ICECHIM
— prestigios institut, ale cărui dez
voltare și succese în’ munca de cer
cetare sînt legate de numele tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. El a elogiat, de
asemenea, personalitatea tovarășei
Elena Ceaușescu. subliniind că mul
tilaterala sa activitate de om de
știință, de om politic si de stat sînt
bine cunoscute si apreciate nu numai
in Ungaria, ci si în întreaga lume.

Numărul
cîștigurilor

tovarășa Elena Ceaușescu a rugat să
se transmită. în numele său și al
conducerii superioare de partid și de
stat din țara noastră, un cordial
salut conducerii superioare de partid
și de stat ungare, personal tovarășu
lui Gyorgy Lazar, împreună cu
urarea ca legăturile de colaborare
dintre oamenii de știință români și
unguri să se dezvolte în continuare,
în folosul ambelor noastre state.
în timpul întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă cordială, priete
nească. s-a procedat la un schimb de
păreri privind activitatea de cerceta
re științifică din România și Ungaria,
preocupările actuale și de perspecti
vă în domeniul cercetării științifice
și tehnologice din cele două țări.
A fost evidențiat cu satisfacție
cursul ascendent al colaborării rod
nice statornicite între oamenii de
știință români, și unguri, ce se în
scrie în ansamblul cooperării multi
laterale dintre țările și popoarele
noastre.
Relevîndu-se succesele valoroase
ale acestei colaborări în diverse do
menii de activitate, s-a apreciat fap
tul că rezultatele și experiența acu
mulată creează noi posibilități pen
tru o largă conlucrare, menită să
contribuie la dezvoltarea economică
a celor două țări.

Tovarășul Constantin Dăscăleșcu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
succesiv, în cursul zilei' de miercuri,
în vizită protocolară de prezentare,
pe ambasadorii Republicii Zimbabwe

Numărul
curent
obligațiunii

președintele Comitetului Național pentru Dezvoltare Tehnică din R. P. Ungară
Tovarășa academician doctor, ingi
ner Elena Ceaușescu, membru ăl Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele Consiliului
National pentru Știință și Tehnologie,
a primit, miercui-i, pe prof., Szeker
Gyula, președintele Comitetului Na
țional pentru Dezvoltare Tehnică din
R.P. Ungară, care efectuează o vi
zită în țara noastră.
La primire a luat parte prof. Ion
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.
A fost de față Sandor Rajnai, am
basadorul Republicii Populare Un
gare la București.
Președintele Comitetului Național
pentru Dezvoltare Tehnică din
R. P. Ungară a transmis tovarășei
Elena Ceaușescu, conducerii supe
rioare de partid și de stat din țara
noastră un călduros salut din partea
conducerii superioare de partid și
de stat ungare. El a urat, de ase
menea. din partea primului ministru
al R.P. Ungare, tovarășul Gyorgy
Lazar, a oamenilor de știință, noi
succese tovarășei Elena Ceaușescu în
rodnica și bogata activitate pe care
o desfășoară pe plan politic, social
și științific.
Mulțumind pentru urările adresate.

ZIUA NAȚIONALĂ

Primiri la primul ministru al guvernului

La 1 iulie, poporul
Republicii Ruanda săr
bătorește împlinirea a
două decenii de la
proclamarea . indepen
dentei tării.
Situată în centrul
Africii. Ruanda, de
numită și „Țara celor
o mie de coline11, are
o suprafață de 26 338
kmp și o populație de
circa 4 200 000 locui
tori. ocupată. în pro
porție de 95 la sută,
în agricultură. Se cul
tivă cereale, manioc,
ceai si mai ales ca
fea — principalul pro
dus de export.
In anii de după pro
clamarea independen
tei. poporul ruandez
a făcut eforturi se
rioase pentru lichi
darea înapoierii lăsate
de colonialiști, pentru
punerea in valoare a
resurselor tării (ză

căminte bogate de
aur. wolfram, tung
sten. staniu. Cositor) și
inițierea unui proces
de industrializare. în
acest sens planul de
dezvoltare economică
în curs de realizare
prevede construirea unor obiective ale in
dustriei materialelor
de construcții, chi
miei, energeticii, in
dustriei ușoare. în
domeniul transportu
rilor etc. Noile uni
tăți economice vor fi
alimentate cu energie
de către sistemul hi
drotehnic Mukungawa
in curs de realizare.
Agricultura tării cu
noaște. de asemenea,
un proces de moder
nizare ; se urmărește
diversificarea culturi
lor. dezvoltarea secto
rului zootehnic, extin
derea suprafețelor iri

gate. creșterea gradu
lui’ de mecanizare a
lucrărilor agricole.
Poporul român ur
mărește cu simpatie
strădaniile ponorului
ruandez pentru fău
rirea unei vieți noi.
libere. între Republi
ca Socialistă România
Si Republica Ruanda
s-au statornicit rela
ții de prietenie si co
laborare.
întemeiate
ne stimă si respect re
ciproc. Anul trecut a
fost semnat la Bucu
rești un acord comer
cial pe termen lung,
care prevede creșterea
volumului schimburi
lor. creează un cadru
adecvat dezvoltării co-;
operării economice in
tre cele două țări, co
respunzător interese
lor reciproce.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
• După ce în prima zi a turului
secund al campionatului mondial de
fotbal fotbalul-spectacol a fost la loc
de cinste, marți au dominat pruden
ta și jocul dur, remarcă trimișii spe
ciali ai agențiilor internaționale de
presă comentînd meciurile Italia —
Argentina (2—1) și R.F. Germania —
Anglia (0—0).
• „Echipa Italiei rămîne «oaia
neagră» a Argentinei și, după o ve
ritabilă bătălie, s-a impus cu 2—1, într-un meci de importantă capitală11
— notează France Presse, adăugind :
„Momentul crucial al partidei a fost
imediat după pauză, cind italienii
s-au dovedit mai incisivi decit adver
sarii lor, folosind arma favorită, con
traatacul. în ce privește Argentina,
cu toate că a dominat copios, n-a
știut nici un moment să găsească

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 1
iulie, ora 21—4 iulie, ora 21. In țară ;
Vreme în curs de ameliorare. Cerul va
îi variabil. Vor cădea averse de ploaie,
însoțite de descărcări electrice în zo
nele de deal și de munte, îndeosebi la
începutul intervalului. In rest — averse

fabricarea unui „lapte11 artificial
pentru hrănirea vițeilor. El se
obține din deșeuri ale industriei
cărnii și laptelui. înlocuitorul se
prezintă sub formă de praf ce se
dizolvă repede în apă caldă și
care conține toate substanțele
necesare creșterii vițeilor. Pro
dusul poate fi păstrat vreme în
delungată.

• REZISTENȚA MA
TERIALELOR SUB PER
MANENT CONTROL. 0
metodă ingenioasă de control al
rezistentei unor construcții me
talice sau din beton a fost ela
borată de către ingineri en
glezi : deasupra locurilor de
maximă solicitare ale avionului,
rezervorului de produse petro
liere sau podului sînt aplicate

fire optice de sticlă prin care
trece lumina. Un detector de
lumină, racordat la aceste fire
provoacă un semnal de alarmă
în momentul cînd lumina dispa
re. Aceasta înseamnă că respec
tiva construcție începe să cede
ze, solicitarea a întrerupt firul
optic. Se preconizează utilizarea
acestei metode la platformele
petroliere din Marea Nordului,
la avioane și la podurile de
cale ferată.

• EXPONAT UNIC. °
luntre a faraonului Keops. con
struită în urmă cu 4 500 de ani.
este expusă în muzeul aflat
alături de piramida acestui fa
raon. Resturile ei au fost des
coperite încă în anul 1954 pe

breșe în apărarea italiană. Dar este
adevărat că deținătorii titlului n-au
putut conta deloc pe Maradona,
marcat fără cruțare de Gentile11.
• Enzo Bearzot (antrenorul Ita
liei) : „A fost un meci greu, argen
tinienii atacind cu mult aplomb încă
de la început. Dar dacă formația Ar
gentinei a avut mai mult balonul,
noi, in schimb, am reușit să jucăm
mai bine și să concretizăm. în pri
vința meciului cu Brazilia, cred că se
va desfășura de o manieră diferită,
fotbaliștii brazilieni avind alt stil de
joc, ce ne va obliga să schimbăm și
noi sistemul de marcaj11.
• Ieri, miercuri, a fost zi liberă.
Azi, joi. sînt programate partidele
Irlanda de Nord—Austria și U.R.S.S—
Belgia.
izolate. Vînt slab pînă la moderat.
Temperatura în creștere în a doua par
te a Intervalului. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 1 și 17 grade,
iar cele maxime între 22 șl 32 de grade.
In București : Vreme în curs de ame
liorare. Cerul vn fi variabil, favorabil
averselor de ploaie la începutul inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor ti
cuprinse între 12 și 15 grade, iar cele
maxime între 27 și 30 de grade. (Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

latura sudică a piramidei. într-o
încăpere specială. Specialiștii
au stabilit că luntrea a fost
durată din lemn de cedru și
acacia, părțile componente fiind
montate cu cuie și scoabe din
cupru. Dar cum arăta luntrea în
ansamblu ? Cum să fie ea re
constituită din cele 1 224 de frag
mente scoase la suprafață ?
Multă vreme specialiștii n-au
putut răspunde la aceste între
bări. După cercetări îndelun
gate, după descoperirea pe o
seîndură a bordajului a unor
semne care arătau cum se îm
bină piesele între ele, dificila
problemă a putut fi rezolvată,
iar în prezent vizitatorii muzeu
lui au posibilitatea să admire
acest exponat unic.

Ample acțiuni pentru dezarmare,

pentru pace
PORTUGALIA : Oamenii de știință împotriva
cursei înarmărilor
LISABONA 30 (Agerpres). - La
Lisabona au început lucrările pri
mei întîlniri naționale a oamenilor
de știință portughezi consacrate
problemelor opririi cursei înarmări
lor, în primul rînd a înarmărilor nu
cleare, și realizării dezarmării. Parti
cipant la întîlnire examinează o
serie de aspecte concrete ale aportului oamenilor de știință la lupta
împotriva pericolului nuclear, între
care evaluarea consecințelor fizi
ce, biologice, sociale, psihologice și
de altă natură ale eventualei uti
lizări a armelor nucleare și a efectelor profund negative pe dife
rite planuri ale cursei înarmărilor.
„Intilnirea noastră - a declarat în

cadrul unei conferințe de presă
Isabel Moita, unul dintre organiza
torii acestei acțiuni - reunește oa
meni de știință din cele mai va
riate domenii. Ea își propune ca
scop să dezbată cele mai variate
aspecte ale folosirii eventuale a ar
melor nucleare și este menită să
facă un pas important pe calea in
formării păturilor celor mai largi ale
opiniei publice din Portugalia asu
pra consecințelor catastrofale pe
care le-ar avea un război nuclear.
Sperăm că forumul nostru va aju
ta la unirea mai strînsă a tuturor
militanților pentru pace în lupta
lor pentru țelul comun - eliminarea
totală a armelor nucleare".

FRANȚA : Nu rachetelor nucleare !

Pentru normalizarea
încheierea sesiunii Comisiei economice mixte
relațiilor dintre Venezuela
româno-americane
WASHINGTON. 30 (Agerpres). —
La Washington și-a încheiat lucră
rile cea de-a VIII-a sesiune' a Co
misiei economice mixte românoamericane.
Președinții celor două părți in co
misie. Nicolae Constantin, ministrul
comerțului exterior si cooperării economice internaționale al României,
si Malcolm Baldrige. secretarul pen
tru comerț al S.U.A.. au semnat, la
sfirsitul lucrărilor, o declarație co
mună.
în timpul sesiunii, reprezentanții
celor două părți s-au informat re
ciproc în legătură cu dezvoltarea economicâ din țările respective, cu
aspecte ale dezvoltării viitoare a co
merțului și cooperării economice.
Ambele părți si-au afirmat dorința
de a amplifica relațiile dintre ele pe
baze reciproc avantajoase. în acest
scop au fost trecute în revistă con
dițiile economice care impietează
dezvoltarea comerțului si cooperării
economice româno-americane si mă
surile care ar' promova extinderea
relațiilor reciproce.
Apreciind pozitiv contribuția clau
zei națiunii celei mai Favorizate la
dezvoltarea bilaterală a relațiilor economice si comerțului, 'ambele părți
au procedat la un schimb de păreri
referitor la preocupările lor în
această privință.
Cele două părți au ltiat notă de
strînsa cooperare dintre ele în sfera
comerțului si a relațiilor economice
si au reafirmat că sînt gata să aibă
in continuare consultări strînse cu
privire la aceste probleme.
în declarația comună, cele două
părți au subliniat importanta pentru
dezvoltarea cooperării economice
dintre România și S.U.A. a partici
pării active si colaborării directe
dintre companiile americane si între
prinderile economice românești și,
in acest spirit, și-au exprimat spri

jinul fată de activitatea Consiliului
economic româno-american.
Comisia a convenit să tină urmă
toarea sesiune la București. în 1983.

★

După semnarea declarației comune
privind cea de-a VIII-a sesiune a
Comisiei economice mixte româno-a
mericane a avut loc o conferință de
presă. Nicolae Constantin și Malcolm
Baldrige au răspuns întrebărilor
puse de ziariștii prezenți, subliniind
că sesiunea Comisiei economice
mixte româno-americane s-a desfă
șurat într-un spirit constructiv și cor
dial, în conformitate cu declarația
comună privind cooperarea econo
mică, industrială și tehnică, ea prile
juind identificarea de noi soluții de
natură să dea. în viitor dimensiuni
mai ample comerțului reciproc și
cooperării economice dintre România
și Statele Unite.
+
Nicolae Constantin s-a întîlnit cu
William E. Brock, reprezentantul
special al președintelui S.U.A. pentru
negocieri comerciale. William H. Dra
per III, președintele „Exim-Bank“,
Lawrence, Eagleburger, subsecretar
pentru probleme politice al Departa
mentului de Stat.’ Mark Leland, asis
tent al secretarului pentru* finanțe.
De asemenea, ministrul român a avut
întîlniri cu senatorii Henry Jackson.
John Danforth și Daniel Moynihan
si cu Edward Derwinski. membru al
Camerei Reprezentanților.
în cadrul întrevederilor au fost
examinate diferite aspecte ale dez
voltării în continuare a relațiilor bi
laterale româno-americane. în spe
cial pe plan economic* comercial și
financiar.
La Întîlniri și convorbiri au parti
cipat Mircea Malița, ambasadorul
României la Washington, și David
Fundemburk. ambasadorul S.U.A. la
București.

Mgentiilede presa
SPRIJIN LUPTEI DE ELIBERARE NAȚIONALĂ DIN R.S.A. Președintele
Nigeriei, Shehu Usman Aliyu Shagari, l-a primit, la Lagos, pe Oliver Tambo,
președintele Congresului" Național African (A.N.C.), organizație politică
interzisă de autoritățile rasiste de la Pretoria. Nigeria - a declarat cu
acest prilej Shehu Shagari - sprijină năzuința populației africane din
Republica Sud-Africană de a se elibera de sub dominația regimului ra
sist și va continua să acorde sprijin luptei de eliberare națională duse
de Congresul Național African, pină la victoria finală.
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In Franța și in celelalte țări vest-europene se intensifică mișcarea
masă împotriva planurilor N.A.T.O. .de a instala noi rachete nucleare
continent. In fotografie: aspect din timpul unei recente demonstrații
a avut loc la Paris și la care au participat peste 200 000 de oameni
cele mai diverse vîrste și profesii
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JAPONIA : Proclamarea unor orașe
ca zone denuclearizate
♦
TOKIO 30 (Agerpres). — Depută
ții Adunării municipale din loca
litatea niponă Otaru, Insula Hok
kaido. au adoptat o hotărîre în
baza căreia orașul a fost declarat
zonă denuclearizată. După cum re
latează presa japoneză, proclamarea
V unor orașe din această tară ca zone

denuclearizate. libere de arme nu
cleare. a devenit în ultima perioa
dă o formă de acțiune concretă a
forțelor iubitoare de pace japoneze
împotriva pericolului de război,
pentru dezarmare, și înainte de
toate pentru dezarmare nucleară^

PRIMIRE LA SOFIA. Todor Jivkov. secretar general al C.C. al
P.O. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, l-a
primit pe șeicul Sabah Al Ahmad
Al Sabah, vicepremier și minis
tru de externe al Kuweitului. în
cadrul convorbirii au fost examina
te. între altele, probleme ale situ
ației internaționale actuale, subliniindu-se necesitatea adoptării de
măsuri pentru reducerea înarmări
lor. in special a celor nucleare.
Părțile si-a'u exprimat îngrijorarea
în legătură cu agravarea încordării
situației din Orientul Mijlociu și
au condamnat agresiunea israeliană împotriva popoarelor libanez si
palestinian.
INTENSIFICAREA LUPTELOR
ÎN SALVADOR. Capitala Salvado
rului este lipsită de apă și de elec
tricitate, incepind de marți, datorită
înfruntărilor armate care au loc îridetașamente ale Frontului Fa-

rabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) și trupele guver
namentale — transmite agenția
France Presse. Se precizează că for
țele insurgente au declanșat o am
plă ofensivă împotriva armatei re
gimului de la San Salvador. Pe de

si Cuba
CARACAS 30 (Agerpres). — în
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la Caracas, președintele Venezuelei. Luis Herrera Campins, s-a
pronunțat pentru normalizarea rela
țiilor tării sale cu Cuba — trans
mite agenția Prensa Latina. ..Este
nevoie să lichidăm progresiv zonele
de fricțiune dintre Cuba si Ve
nezuela" — a declarat șeful statu
lui venezuelean. precizind că nor
malizarea trebuie să aibă loc respectîndu-se. formele de guvernămint
diferite din cele două țări.

Componența
guvernului argentinian
de tranziție
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). —
La Buenos Aires a fost anunțată oficial componența guvernului argen
tinian de tranziție alcătuit joia tre
cută — informează agenția France
Presse. arătînd că acest cabinet, pre
zidat de șeful statului, generalul în
retragere Reynaldo Bignone. cuprin
de. cu excepția acestuia, un singur
militar si că doar trei miniștri si-au
menținut portofoliile, 'aceștia fiind
miniștrii educației, justiției si sănă
tății publice.
în noul guvern, ministru al rela
țiilor externe este Juan Aguirre Lu
nari.

altă parte, în țară a fost prelungită
starea de asediu pentru încă 30
de zile.

CONVORBIRI MOZAMBICANOPORTUGHEZE. La Maputo au în
ceput convorbirile intre președintele
Mozambicului, Samora Machel, și
primul ministru al Portugaliei.
Francisco Pinto Balsemao. aflat într-o vizită în capitala mozambicană. Sinț examinate căile de extin
dere a cooperării bilaterale, precum
și probleme ale situației interna
ționale actuale, cu precădere situa
ția din Africa australă.
INUNDAȚII CATASTROFALE,
determinate de. ploile căzute dumi
nică, au afectat capitala statului
Chile, provocînd moartea a 16 per
soane si evacuarea a peste 13 000
— s-a anunțat oficial la Santiago
de Chile. Cifrele sînt incă provi
zorii, deoarece nu au fost evaluate
toate consecințele acestor inundații.

Experiențe științifice la bordul complexului
orbital sovietic
MOSCOVA 30 (Agerpres) — Miercuri
a fost 'a cincea zi de
activitate a echipaju
lui sovieto-francez la
bordul
complexului
orbital „Saliut-7“-„Soiuz T-5“-„Soiuz T-6“.
In această zi, echipajul
a executat un nou ci
clu de cercetări astrofizice însoțit de o se
rie de manevre in ve-

derea orientării și sta
bilizării complexului.
Cu ajutorul unui
aparat de tip „Ecograf" cu ultrasunete
au fost făcute explo
rări privind funcționa
rea sistemului car
diovascular la cosmo
nauți in condiții de
imponderabilitate. Au
fost executate și ex
periențe biologice le
gate de formarea mi-

croflorei In condițiile
șederii in comun a
membrilor a două echipaje la bordul unei
singure stații extraterestre.
După cum transmite
agenția T.A.S.S., sistemele de bord ale
complexului funcționează normal, iar cei
patru cosmonauți se
simt bine.

/) Prioritate absolută înfăptuirii dezarmării nucleare
Perioada celor 17 ani care s-au scurs de la cel de-al
IX-lea Congres al Partidului Comunist Român se inscrie
și pe planul activității internaționale ca perioada cea
mai activă, mai dinamică și mai fertilă din istoria țării.
Acești ani au pus pregnant in lumină personalitatea
prodigioasă și neobosita activitate a tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru înfăptuirea marilor aspirații și idealuri
ale contemporaneității, pentru libertatea, independența
și progresul tuturor popoarelor, pentru apărarea păcii și
făurirea unei lumi fără arme și fără războaie.
Sub impulsul hotărâtor al președintelui Nicolae
Ceaușescu, România a desfășurat in toți acești ani o
susținută și intensă activitate in sprijinul cauzei dezar
mării, prezentind numeroase inițiative și propuneri la

Definind orientările programatice
ale politicii externe a României so
cialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu
evidenția. în raportul prezentat la
Congresul al IX-lea al P.C.R., că
tara noastră înfăptuiește o politică
externă de pace, desfășurînd o acti
vitate perseverentă pentru, micșora
rea încordării internaționale, pentru
dezvoltarea colaborării între popoare
și consolidarea păcii în lume. Româ
nia — arăta secretarul general al
partidului — „militează pentru înce
tarea cursei înarmărilor și înfăptuirea
dezarmării, pentru crearea de zone
denuclearizate, pentru interzicerea
necondiționată a folosirii armelor
atomice și distrugerea totală a stocu
rilor existente".
în concepția țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — așa
cum s-a cristalizat aceasta încă de la
Congresul al IX-lea — prioritatea
priorităților în procesul de oprire a
cursei înarmărilor și de înfăptuire a
dezarmării o constituie dezarmarea
nucleară — și nu întîmplător în suc
cesiunea măsurilor propuse de Româ
nia în fața forului mondial al națiu
nilor acțiunea pentru înlăturarea
spectrului distrugerii nucleare ocupă
primul loc.
Dezarmarea nucleară are o impor
tantă hotăritoare pentru toate po
poarele. deoarece în arsenalele nu
cleare s-a acumulat cea mai puter

Organizația Națiunilor Unite și în alte forumuri și orga
nizații internaționale - propuneri îndreptate spre
oprirea neîntirziată a cursei aberante a înarmărilor,
trecerea la înfăptuirea dezarmării, și în primul rînd a
dezarmării nucleare, eliberarea umanității de pericolul
unei conflagrații atomice. Tocmai în acest cadru se
înscriu și propunerile prezentate de țara noastră la
noua sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U.
consacrată dezarmării. Vizind absolut toate laturile
dezarmării, aceste propuneri se constituie într-un pro
gram amplu, concret și unitar de acțiune, a cărui
transpunere in fapt este de natură să conducă treptat
la soluționarea radicală a problemelor pe care le ridică
cursa înarmărilor.

nică forță distructivă cunoscută vre
odată în istorie. Cursa continuă, can
titativă și calitativă, a armelor ato
mice face ca pentru prima oară în
istoria umanității să existe primejdia
nimicirii a tot ceea ce este viu pe
Terra, a transformării planetei în
tr-un adevărat pustiu.
O uriașă amenințare o reprezintă și
celelalte arme de distrugere in masă,
cum ar fi armele chimice, biologice,
radiologice, armele cu laser, precum
și arma cu neutroni, a căror folosire
ar provoca, de asemenea, imense dis
trugeri și pierderi de vieți omenești.
Toate acestea explică de ce — ca
o expresie nemijlocită a orientărilor
stabilite în Programul P.C.R., în do
cumentele congreselor partidului. în
cuvîntările și expunerile tovarășului
Nicolae Ceaușescu — considerentele
Marii Adunări Naționale, ale pre
ședintelui României, subliniind că
toate eforturile guvernelor, ale fac
torilor de răspundere trebuie să
fie îndreptate neabătut spre oprirea
cursei înarmărilor si realizarea de
pași efectivi spre dezarmare, evi
dențiază că pentru realizarea acestui obiectiv, pentru declanșarea
fără întîrziere a unul proces efectiv de dezarmare este necesar să
se acționeze în primul rînd pentru
încetarea producției de arme nucleare
și trecerea la reducerea treptată a
stocurilor existente, pină Ia lichidarea

lor totală, pentru interzicerea defini
tivă a tuturor armelor nucleare, pre
cum și a celorlalte arme do distru
gere în masă.
După cum sublinia prima sesiune
specială a Adunării Generale a O.N.U.
consacrată dezarmării, din 1978, în
lăturarea pericolului unui război nu
clear reprezintă sarcina cea mai acu
tă și urgentă a zilelor noastre. Reali
tatea arată însă că în cei patru ani
care s-au scurs de atunci cursa înar
mărilor nucleare nu numai că nu s-a
oprit, cl s-a intensificat vertiginos.
Angajamentul asumat de țările sem
natare, prin încheierea încă în 1970 a
Tratatului de neproliferare, de „a
conduce cu bună credință negocieri cu
privire la măsuri eficace de încetare
a cursei înarmărilor nucleare la o
dată apropiată și de dezarmare
nucleară și la un tratat de de
zarmare generală și totală" nu
a fost îndeplinit. Deși scopul
general al tratatului a fost acela de
a împiedica continuarea procesului de
proliferare a armelor nucleare, în ul
timii 12 ani o serie de noi țări și-au
însușit tehnologiile de producere a
armelor nucleare. Departe de a se fi
convenit asupra măsurilor necesare
care să garanteze statelor neposesoare
de arme nucleare că uriașul arsenal
atomic existent nu va fi utilizat, pe
ricolul folosirii lui este mai mare decît
oricînd în condițiile cînd se încearcă

justificarea cursei înarmărilor prin
teoria „echilibrului de forțe", care in
practică nu înseamnă altceva decît
plafoane tot mai ridicate ale arma
mentului din ce în ce mai sofisticat,
creșterea continuă a numărului de
focoase nucleare și a mijloacelor de
transportare a lor la țintă. Practic
se poate 6pune că negocierile care
au avut loc pină în prezent și acor
durile Ia care s-a ajuns n-au făcut
altceva decit să „codifice" o compe
tiție și mai amplă, o sporite masivă
și continuă a armamentelor nucleare.
Iată motivele pentru care. prezen
tind la actuala sesiune specială a
O.N.U. un pachet de măsuri care vi
zează înfăptuirea dezarrhării nu
cleare, România consideră. în spiritul
poziției sale consecvente Ipe care s-a
situat de-a lungul întregii perioade
care a trecut de la Congresul al
IX-lea, că o importanță deosebită
ar avea asumarea de către toate
statele posesoare de arme nu
cleare a angajamentului ferm de a
nu folosi primele aceste arme. Așa
cum arăta în aceste zile tova
rășul Nicolae Ceaușescu în .cuvîntarea rostită la Congresul educației
politice și culturii socialiste, tara
noastră salută obligația asumată în
acest sens de Uniunea Sovietică prin
mesajul adresat sesiunii speciale de
L. Brejnev, considerând, în același
timp, necesar ca și S.U.A. și celelalte
țări posesoare de armament nuclear
să-și asume angajamente similare.
Totodată, România consideră că este
necesar să fie intensificate eforturile
pentru reducerea fermă a armamen
telor nucleare existente la un nivel
minim, pentru încheierea unor con
venții în domenii care de mai mult
timp fac obiectul discuțiilor din Co
mitetul de la Geneva, dar care din
păcate pînă în prezent nu au putut fi
definitivate. Este vorba astfel de :
interzicerea tuturor experiențelor cu
arme nucleare ; interzicerea fabricării
și dezvoltării armei cu neutroni; pre
venirea folosirii noilor descoperiri
tehnice pentru producerea și dezvol
tarea unor noi tipuri sau sisteme de
arme de distrugere în masă ; inter
zicerea producției și perfecționării

armelor chimice și distrugerea stocu
rilor existente de asemenea arme ; in
terzicerea armelor radiologice.
Desigur, o problemă deosebită o
reprezintă garanțiile de securitate pe
care statele posesoare de arme nu
cleare trebuie să le acorde statelor
neposesoare de astfel de arme. Este
clar că statele care și-au asumat prin
Tratatul de neproliferare obligația de
a nu produce sau dobindi arme nu
cleare au dreptul să ceară statelor po
sesoare de asemenea arme să-și asu
me angajamentul ferm că nu vor fo
losi împotriva lor armele nucleare
și, în general, nici un fel de arme,
că nu vor recurge la amenințarea cu
utilizarea forței.
Salutînd numeroasele propuneri fă
cute pînă in prezent cu privire la
oprirea experiențelor cu arme nu
cleare, a producției de armament ato
mic, țara noastră se pronunță pentru
reducerea substanțială a armamente
lor nucleare de către cele două mari
puteri, de exemplu cu 50 Ia sută în
prima fază, ca un pas spre eliminarea
totală a armelor nucleare. In acest
cadru, reafirmîndu-și de la tribuna
sesiunii speciale satisfacția pentru
acordul de începere a tratativelor
asupra armamentelor strategice între
U.R.S.S. și S.U.A. — cele două state
care dețin cele mai mari arsenale nu
cleare — România a subliniat că in
teresele majore ale tuturor popoare
lor cer să se facă totul pentru
a se pune capăt armamentelor nu
cleare, să se depună toate eforturile
și să se acționeze cu stăruință pentru
a se ajunge la înțelegere. Deși între
propunerile formulate pînă acum de
cele două părți există deosebiri.
România este de părere că toate aces
te propuneri trebuie luate în consi
derare, treeîndu-se la tratative pen
tru a se ajunge la un acord comun.
In concepția țării noastre, priorita
tea care se cuvine acordată înlătură
rii primejdiei nucleare, diminuării si.
în perspectivă, eliminării totale a
armamentului atomic nu trebuie să
estompeze cu nimic necesitatea unor
măsuri hotărite îndreptate spre redu
cerea armamentului clasic. In acest
sens, președintele României a subli-

ZIUA NAȚIONALĂ A CANADEI
Excelenței Sale
Domnului EDWARD RICHARD SCHREYER
Guvernatorul general al Canadei
OTTAWA
Cu ocazia Zilei naționale a Canadei, do-resc să vă adresez, in numele
poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări
pentru prosperitatea și progresul poporului canadian prieten, pentru sănăta
tea și fericirea dumneavoastră personală.
îmi amintesc cu deosebită plăcere de întîlnirile și convorbirile avute cu
dumneavoastră în timpul recentei vizite în România și doresc să exprim și
cu acest prilej convingerea că bunele relații de cooperare stabilite intre
țările noastre se vor dezvolta și'in viitor, în interesul popoarelor noastre,
al păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEG RAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Cana
dei. tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru ai Guvernului
Republicii Socialiste România, a

transmis o telegramă de felicitare
primului ministru al Canadei, PierreElliott Trudeau.

Poporul canadian sărbătorește la
1 iulie Ziua națională; împlinirea a
115 ani de la înființarea Confede
rației Canadiene.Tară de mărimea unui'continent,
situată în partea septentrională a
Americii de Nord, între.1 oceanele
Atlantic. Arctic și Pacific, Canada
are o suprafață de 9 976 139 kmp și
o populație de pestei 25 milioane
locuitori. Confederația Canadiană a
luat naștere în anul 1867 prin
unirea a patru provincii, pe baza
unei constituții promulgate de
Parlamentul britanic sub denumi
rea de „Britisi North American
Act“. In anii urnători ș-au alătu
rat Confederație, și alte provincii
și teritorii. Acttl fundamental al
Canadei era ins; păstrat la palatul
Westminster din Londra, ceea ce
însemna că ori de cite ori guvernul
federal canadișn dorea o modifi
care sau amendanent trebuia să se
adreseze Parlamentului! Marii Bri
tanii. Acest anacronism a fost însă
înlăturat la 17 aprilie a.c.. cînd a avut
loc ..repatrierea1 constituției cana
diene și a fost semnat ..Actul con
stituțional din D82“.
Dispunind ce uriașe ’bogății.
Canada a reușii să. obțină o dezvol
tare intensă a principalelor ramuri
ale economiei. Imensul potențial
economic al țării. in mare parte
încă nevalorifcat, marile rezerve
de materii prine și de resurse
energetice. în special hidroenerge
tice, oferă premise favorabile pen
tru continuarea dezvoltării econo

mice, In ciuda dificultăților exis
tente ca urmare a crizei ce a
cuprins toate țările. O importantă
deosebită este acordată valorificării
resurselor interne ca un stimulent
însemnat pentru dezvoltarea indus
triei naționale.;
Deși situate la mari depărtări
geografice, avînd orînduiri sociale
deosebite, România și Canada
au stabilit și dezvoltă relații de
conlucrare fructuoasă în diferite,
domenii de activitate. în ultimul.
deceniu, volumul schimburilor co
merciale dintre cele două țări a
crescut substanțial, fiind încheiate
numeroase acorduri și înțelegeri, ,
prin care s-au pus bazele unei largi .
cooperări, de lungă durată, inclu
siv colaborării pe tărimul folosirii
în scopuri pașnice a energiei nu-,
cleare. O contribuție de prim ordin
la dezvoltarea acestor relații au
avut-o întîlnirile,' contactele și con
vorbirile între președintele Nicolae
Ceaușescu și guvernatorul general
al Canadei. Edward Schreyer, intre
șeftfl statului român și primul mi
nistru al Canadei. Pierre-Elliott
Trudeau.
Contactele la nivel înalt au evi
dențiat că există premise deosebit
de favorabile pentru intensificarea
și diversificarea pe mai departe a
colaborării dintre cele două țări. în
interesul ambelor popoare. în con
sens cu principiile coexistentei
pașnice, cu cerințele cauzei păcii,
destinderii și înțelegerii Internatio
nale.

Situatia
din Liban
s
© Aprecieri libaneze asupra numărului de victime ale acțiunilor
militare israeliene • Un comunicat al Biroului O.E.P. de la
Bruxelles
citații. Biroul O.E.P. de la Bruxelles
BEIRUT 30 (Agerpres). — Primul
arată că „cerînd retragerea simulta
ministru demisionar libanez. Shafic
nă a forțelor israeliene și a celor
Al-Wazzan, a declarat că de la 6 iu
palestiniene, din ( Beirut. Consiliul
nie, de cînd Israelul a invadat Li
Pieței comune pune pe picior de ebanul, in-această țară au fost ucise
galitate agresorul cu victimă agre
15 000 de persoane, peste 50 000 au
fost rănite, iar aproximativ 120 000
siunii".
au fost nevoite să-și părăsească do
PARIS — Sosit la Paris ca purtă
miciliul, relatează agenția United
tor al unui mesaj referitor la situa
Press Inter-national.
ția din Liban adresat de președinte
le Egiptului, Hosni Mubarak, pre
BRUXELLES. — Biroul O.E.P. de
ședintelui
Franței, Franțois Mitter
la Bruxelles ji-a exprimat regretul
rand, ministrul de stat egiptean pen
pentru faptul că „Consiliul Pieței co
tru afacerile externe, Boutros Ghali, a
mune nu a reușit să adopte un do
fost primit de șeful statului francez.
cument clar privind poziția C.E.E. in
într-o declarație făcută după con
favoarea dreptului poporului pales
vorbirea cu președintele Mitterrand,
tinian de a-și crea un stat indepen
ministrul
egiptean a spus că vizita ■
dent". într-un comunicat dat publisa urmărește „întărirea cooperării
diplomatice și politice franco-egiptene, at-it pe plan bilateral, cit și în
cadrul O.N.U.". in vederea reglemen
tării pașnice a situației din Qrientul
niat din nou că trebuie să se acțio
Mijlociu. El a adăugat că este nece
neze cu toată hotărârea și pentru re
sar „să fie obținută retragerea ime
ducerea armamentelor clasice, a altor
diată a trupelor israeliene din Li
armamente de distrugere de orice fel.
ban"
și a precizat că consultările
in această privință țara noastră
franco-egiptene au ca obiect atit cri
avansind la O.N.U. propuneri care
za din Liban, cit și „agresiunea issint bine cunoscute.
raeliană împotriva poporului pales
Prezentind cu toată limpezimea
tinian" — relatează agenția France
aceste considerente într-o problemă
Presse.
care interesează in modul cel mai
acut întreaga comunitate internațio
LOME — Șefii de stat din Benin,
nală, documentul românesc a pus din
Niger, Togo și Volta Superioară au
nou în lumină ca un imperativ de
condamnat cu fermitate agresiunea
prim ordin, afirmat în repetate
israeliană împotriva Libanului. în
rinduri de președintele țării, faptul că
comunicatul comun dat publicității
toate țările, toate popoarele lumii au
la încheierea întâlnirii dintre preșe
răspunderea de a acționa direct, de a
dinții celor patru state, ce a avut loc
nu aștepta rezultatul tratativelor din
la Lome, s-a reafirmat hotărârea atre cele două țări, ci de a milita cu
cestor
popoare africane de a (sprijini
toată fermitatea și hotărirea pentru
lupta dreaptă a poporului palesti
realizarea dezarmării nucleare. In ca
nian. sub conducerea O.E.P., repre
zul unei conflagrații nucleare, po
zentantul său legitim.
poarele sînt primele care ar avea de
suferit, însăși existența lor ar fi în
ALGER — La Alger a avut loc o
pericol. Tocmai de aceea ele sînt che
reuniune a Biroului Politic al Parti
mate să-și unească eforturile și să
dului
Frontul de Eliberare Națională
facă tot ce depinde de ele pentru a
din Algeria, consacrată examinării
îndepărta spectrul unui nou război,
situației deosebit de încordate din
impunătoarele acțiuni de masă din
Orientul Mijlociu, ca .urmare a agre
Europa și din lume ilustrând dealtfel
siunii israeliene împotriva popoare
că zeci de milioane de oameni de pe
lor libanez și palestinian. Biroul Po
toate continentele devin tot mai
litic. s-a pronunțat pentru adopta
conștienți de acest lucru.
rea unor măsuri concrete de către
Izvorâte dintr-un înalt simt al res
țările arabe și musulmane, de alte
ponsabilității față de soarta civiliza
state iubitoare de pace, pentru aju
ției umane, propunerile concrete ale
torarea . popoarelor libanez și pales
României sînt de natură să ducă la
tinian.
o soluționare radicală a principalei
probleme a vremurilor noastre — în
cetarea producției de arme nucleare
și lichidarea completă a tuturor
Remanierea
stocurilor existente și a mijloacelor
de transportare la țintă a acestora —
fapt ce ar avea consecințe pozitive
cabinetului francez
dintre cele mai importante pentru in
PARIS 30 (Agerpres). — în Fran
treaga omenire î pe plan politic ar
contribui Ia creșterea securității sta
ța a avut loc o remaniere guver
telor și la înlăturarea pericolului
namentală. Ministrul industriei, Pierre
unui război nuclear nimicitor, iar pe
Dreyfus, si-a prezentat demisia, por
plan economic și social, prin folosi
tofoliul său fiind încredințat lui
rea exclusiv în scopuri pașnice a
Jean-Pierre Chevenement. Totodată*
energiei nucleare, s-ar reda atomu
a fost creat un minister însărcinat
lui menirea sa firească, aceea de a
cu- problemele solidarității si secu
contribui la accelerarea progresului
tuturor popoarelor.
rității. sociale., in fruntea căruia a
fost numit Pierre Beregovoy, și un
In spiritul propunerilor avansate
la sesiunea spedală a O.N.U.. propu
altul pentru problemele forței de
neri care se înglobează în programul
muncă, condus de Jean Le Grâ'irfec.
românesc de dezarmare cristalizat în
Purtătorul de cuvînt al Palatului
anii care s-au sciirs de la Congresul
Elysee a anunțat, de asemenea, de
al IX-lea al P.C.R.. România socialis
misia lui Nicole Questiaux. minis
tă este hotărâtă, așa cum a reafirmat
trul solidarității naționale.
din nou In aceste zile președintele
Această „miniremaniere" guverna
Nicolae Ceaușescu. să acționeze cu
mentală. calificată drept tehnică de
toate forțele ; sale și cu toată
observatori, este string legată de
responsabilitatea pentru realizarea
planul de austeritate, de Ia 11 iunie.
unui acord între toate statele pri
Prin crearea unui minister al' for
vind trecerea la măsuri de dezar
ței de muncă, se are în vedere re
mare, și în primul rînd la dezarmare
organizarea acestui sector social., pu
nucleară, pentru o pace trainică in
ternic afectat de șomaj. Numărul olume.
” ,
ficial al șomerilor francezi •/ depă
Radu BOGDAN
șește în prezent două milioane.
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