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Sîmbătă, 3 iulie, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat modul in care 
s-au îndeplinit prevederile planului pe primul se
mestru al anului în curs. Au fost evidențiate re
zultatele bune obținute în industrie și agricultură, 
în celelalte domenii de activitate, care asigură tra
ducerea în viață a obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xll-lea al partidului privind dezvoltarea 
economico-socială a țării și ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Totodată, s-a apreciat că este 
necesar să se acționeze în continuare, cu toate for
țele, pentru înfăptuirea tuturor indicatorilor de 
plan, urmărindu-se îndeosebi realizarea producției 
fizice și a sortimentelor, creșterea calității produse
lor, reducerea mai accentuată a consumului de ma
teriale și de energie, sporirea generală a eficienței 
economice. O atenție deosebită a fost acordată 
îndeplinirii planului în domeniile industriilor petro
lului, cărbunelui, gazelor, construcțiilor de mașini și 
metalurgiei.

Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, 
centralelor industriale și întreprinderilor să ia mă
surile necesare pentru folosirea cit mai eficientă și 
economică a mijloacelor existente în dotare, apro
vizionarea corespunzătoare și funcționarea normală 
a tuturor unităților, folosirea cît mai judicioasă a 
forței de muncă, precum și pentru respectarea ri
guroasă a disciplinei și a ordinii in producție. In 
vederea îndeplinirii acestor sarcini, s-a indicat ca 
ministerele să treacă de indată la analiza situației 
existente în fiecare unitate, să se urmărească zil
nic modul în care se realizează producția plani
ficată.

Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului să 
urmărească cu toată fermitatea îndeplinirea pla
nului de investiții, funcționarea corespunzătoare a 
organismelor care au răspunderi în acest domeniu, 
astfel incit să se asigure respectarea termenelor de 
punere in funcțiune și atingerea parametrilor pro
iectați la toate obiectivele economice prevăzute să 
se construiască.

Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor și 
întreprinderilor să acorde toată atenția realizării 
integrale a planului de export, valorificării superi
oare a produselor românești pe piața externă.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat încre
derea că organele și organizațiile de partid, co
muniștii, toți oamenii muncii vor acționa cu toată 
răspunderea și priceperea pentru recuperarea res
tanțelor din prima parte a anului'șî îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pe semestrul al doilea, 
creîndu-se, astfel, condiții pentru înfăptuirea inte
grală a prevederilor planului pe 1982 și pe între
gul cincinal, pentru creșterea neîntreruptă a bună
stării materiale și spirituale a întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a analizat și aprobat 
Programul cu privire la creșterea producției de ți
ței, precum și Programul cu privire la creșterea 
producției de gaze, pe perioada 1982-1985, peste 
prevederile actualului cincinal.

Elaborate din inițiativa și la indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, programele urmăresc, în 
actuala conjunctură economică internațională, 
marcată de o gravă criză petrolieră și energetică, 
lărgirea bazei proprii de materii prime, sporirea 
gradului de asigurare, din resurse interne, a nece
sităților economiei naționale și reducerea substan
țială a importurilor. Se aduce astfel o contribuție 
de cea mai mare importanță la progresul între
gii noastre economii, la sporirea avuției naționale 
și întărirea independenței și suveranității țării.

Programele - stabilite pe baza analizelor pri
vind posibilitățile de sporire a producției de țiței 
și gaze în perioada 1982-1985 - prevăd creșteri 
constante ale producției, care urmează să ajungă, 
în 1985, la 15 milioane tone țiței și aproape 10 
miliarde mc gaze.

In vederea atingerii acestor obiective, Comitetul 
Politic Executiv a indicat să se ia măsuri ferme 
pentru concentrarea forajului în zonele de prim 
interes și la mare adîncime, săparea, echiparea 
și punerea în producție de noi sonde, exploatarea 
unor zăcăminte cu rezerve mici, pentru mărirea 
capacității de înmagazinare, care să asigure can
titățile necesare în perioadele de vîrf ale consu
mului, precum și pentru începerea exploatării țițe
iului din Marea Neagră.

Noua zonă industrială a orașului Bistrița constituie o elocventă mărturie a roadelor politicii de industrializare a patriei, de dezvoltare economică 
și socială a tuturor zonelor și localităților
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

INDUSTRIALIZAREA
- opțiune economică fundamentală a partidului și poporului nostru

Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor 
petrolului, geologiei, industriei construcțiilor de 
mașini, industriei de mașini-unelte, electrotehnică 
și electronică, industriei chimice, metalurgiei, apro
vizionării tehnico-materiale și controlului gospodă
ririi fondurilor fixe să ia de urgență măsuri în 
vederea cercetării și descoperirii de noi zăcăminte 
și rezerve de țiței și gaze, pentru trecerea la ex
ploatarea acestora. S-a cerut, de asemenea, să se 
ia toate măsurile pentru creșterea coeficientului de 
utilizare a fondului de sonde și îmbunătățirea re
gimului de exploatare al acestuia, repunerea în 
funcțiune a unui număr de sonde, îmbunătățirea 
exploatării și intensificarea aplicării metodelor de 
creștere a gradului de recuperare a țițeiului și 
gazelor la o serie de zăcăminte, ridicarea gradului 
de dotare tehnică a industriei de extracție a aces
tor două surse energetice.

S-a apreciat că transpunerea în viață a progra
melor de creștere suplimentară a producției de 
țiței și gaze este de natură să asigure, într-un 
procent mult mai mare decît în prezent, sarcina 
ca, pînă la sfîrșitul deceniului 1980-1990, să se 
realizeze o independență deplină din punct de ve
dere al energiei și combustibililor.

O atenție deosebită trebuie să se acorde asigu
rării cadrelor necesare industriei petroliere, cali
ficării corespunzătoare a acestora și folosirii cît 
mai judicioase a personalului la sonde și schele, 
întăririi ordinii și disciplinei în muncă. S-a cerut 
să se ia toate măsurile pentru buna folosire a 
utilajelor și instalațiilor din dotare, creșterea vite
zei de foraj, punerea în exploatare și valorificarea 
în cele mai bune condiții a tuturor zăcămintelor de 
petrol și gaze.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a exa
minat și aprobat proiectul Programului de alimen
tație științifică a populației.

Comitetul Politic Executiv a arătat că, în con
cordanță cu obiectivele stabilite de Congresul al 
Xll-lea al partidului, din inițiativa și sub îndruma
rea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a elaborat Programul de alimentație științifică a 
populației, care situează în centrul atenției omul 
cu nevoile sale, satisfacerea echilibrată a cerințe
lor de consum alimentar al tuturor membrilor so
cietății noastre.

Luînd în considerare recomandările științei, obi
ceiurile, tradițiile și specificul de consum ale po
porului nostru, ca și experiența pe plan mondial, 
programul cuprinde cerințele fundamentale ale 
unei . alimentqții echilibrate și direcțiile în care 
trebuie să acționeze pentru realizarea acesteia 
cercetarea științifică, agricultura, industria alimen
tară, comerțul, alimentația publică și activitățile 
privind educarea populației. Programul stabilește, în 
mod orientativ, pentru cetățenii patriei noastre ce 
este normal să se consume - cantitativ și struc
tural - în funcție de vîrstă și sex, de specificul 
activității și efortul fizic, de obiceiurile și tradjțiile 
de consum din diferite zone ale țării, în așa fel 
încît să se prevină bolile generate de un consum 
alimentar necorespunzâtor și să se asigure o stare 
bună de sănătate a populației.

In elaborarea programului s-a pornit de la asi
gurarea unei alimentații echilibrate pe ansamblul 
țării și în profil teritorial, stabilindu-se măsuri 
pentru promovarea în producție și consum a pro
duselor agroalimentare care contribuie la îmbu
nătățirea continuă a structurii alimentației și la 
modernizarea acesteia.

Programul are în vedere participarea fiecărui 
județ, municipiu și oraș, a fiecărei comune la asi
gurarea resurselor de produse agroalimentare ne
cesare satisfacerii nevoilor de consum ale popu
lației din aria teritorială respectivă, repartizarea 
judicioasă pe teritoriu a fondului de mărfuri agro
alimentare, în condițiile înfăptuirii principiilor au- 
toconducerii și autoaprovizionării, promovarea fer
mă a eticii și echității socialiste, precum și evi
tarea risipei sub orice formă.

Comitetul Politic Executiv apreciază că marile 
succese obținute de poporul nostru în dezvoltarea 
economico-socială constituie garanția infăptuirii in
tegrale a programului de alimentație științifică, 
pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai, a 
calității vieții întregului nostru popor.

Programul de alimentație științifică a populației 
va fi supus dezbaterii publice.

Comitetul Politic Executiv a examinat, în con

tinuare, Proiectul de lege cu privire la obligațiile 
și răspunderile consiliilor populare, unităților so
cialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodă
rire, întreținere și curățenie a localităților urbane 
și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice. 
Ă fost evidențiat marele efort întreprins de parti
dul și statul nostru in vederea sporirii neîntrerupte 
a nivelului edilitar-gospodăresc și înfrumusețării 
municipiilor, orașelor și comunelor, îmbunătățirii 
continue a calității vieții cetățenilor din toate lo
calitățile. Ridicarea pe o treaptă superioară a 
gradului de dezvoltare a tuturor localităților im
pune perfecționarea în continuare a activității con
siliilor populare, creșterea rolului și răspunderii lor, 
pe baza principiilor autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare.

In această direcție, proiectul de lege prevede 
sarcinile ce revin consiliilor populare în îndrumarea 
și coordonarea întregii activități de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților, de păstrare a ordi
nii și disciplinei, ele fiind obligate să asigure, cu 
sprijinul deputaților, al comisiilor permanente, al co
mitetelor de cetățeni, participarea largă a tutu
ror locuitorilor din municipii, orașe și comune la 
dezbaterea și adoptarea hotărîrilor privind auto- 
gospodărirea localităților, la înfăptuirea măsurilor 
pentru dezvoltarea, înfrumusețarea și modernizarea 
acestora.

Proiectul de lege urmează să fie supus dezba
terii publice și aprobării Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a analizat și aprobat, 
de asemenea, Raportul cu privire la lucrările ce
lei de-a XXXVI-a ședințe a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, ținută la Budapesta, în 
perioada 8-10 iunie.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că activi
tatea delegației române la această ședință s-a 
desfășurat în conformitate cu orientările și hotă- 
rîrile Congresului al Xll-lea al Partidului Comu
nist Român, potrivit cărora România pune în cen
trul relațiilor sale externe dezvoltarea colaborării 
cu toate statele socialiste, în primul rînd cu cele 
vecine, cu țările membre ale C.A.E.R.

Acționind în acest spirit; delegația a reafirmat 
voința țării noastre de a lărgi conlucrarea cu ce
lelalte state membre ale C.A.E.R., de a participa 
activ la adîncirea specializării și cooperării în pro
ducție în diferite ramuri economice, la amplificarea 
raporturilor tehnico-științifice, Ia intensificarea le
găturilor comerciale, la dezvoltarea de capacități 
suplimentare de producție, prin livrări de utilaje 
și materiale, asistență tehnică, în «țedW'ea -a,sigu- 
rării, in cît mai mare măsură, pe baza colaborării 
reciproce, a necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. de combustibili, energie, materii prime, 
mașini, utilaje și materiale deficitare - problemă 
înscrisă ca un obiectiv fundamental al colaborării 
în Programul complex.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că Româ
nia este hotârită să-și aducă și în viitor întreaga 
contribuție la adîncirea și perfecționarea colabo
rării in cadrul C.A.E.R., astfel încît activitatea aces
tei organizații să constituie un adevărat model de 
raporturi echitabile, de conlucrare fructuoasă în
tre state socialiste, libere și suverane, să dea un 
nou imbold construcției socialiste și comuniste.

In același timp, s-a arătat că, potrivit directi
velor Congresului a) Xll-lea al P.C.R., indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, România va milita 
cu fermitate pentru extinderea, în continuare, a 
raporturilor sale economice cu celelalte țări so
cialiste, cu țările in curs de dezvoltare, nealinia
te, cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială, pentru sporirea aportului ei ia divi
ziunea internațională a muncii, la schimbul mon
dial de valori, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, întenleiată pe egalitate și 
echitate.

Comitetul Politic Executiv a aprobat activitatea 
delegației române la recenta ședință a C.A.E.R. 
și a indicat Consiliului de Miniștri, ministerelor, ce
lorlalte organe centrale să ia toate măsurile pen
tru înfăptuirea integrală a hotărîrilor convenite în 
cadrul ședinței a XXXVI-a a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

★

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

ȘEDINȚA CONSILIULUI
In ziua de 3 iulie 1982 a avut loc 

ședința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

La ședință au luat parte, ca invi
tați, primul ministru al guvernului, 
miniștri, alți conducători de organe 
centrale, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări. Națio
nale.

în cadrul problemelor înscrise, pe 
ordinea de zi, Consiliul de Stat a 
dezbătut și adoptat : Decretul pri
vind regimul vegetației forestiere de 
pe terenurile situate în afara fondu
lui forestier și functionarea instala
țiilor de prelucrat lemn rotund in 
cherestea : Decretul pentru modifi
carea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 59/1974 ; Decretul pentru 
stabilirea taxelor consulare ; Decretul 
pentru sanctionarea unor fapte pri
vind bunurile încredințate spre trans
port unităților socialiste.

în continuare. Consiliul de Stat a 
examinat și ratificat : Tratatul din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană prir 
vind asistenta juridică în materie ci
vilă și penală. încheiat la București 
la 19 martie 1982 ; Acordul de coo

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU
Ministrul afacerilor externe al Republicii Indonezia

Președintele Republicii Socialiste 
România,* tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă, pe 
Mochtar Kusumaatmadja, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Indo
nezia, care efectuează o vizită.oficială 
în țara noastră.

La primire-a participat Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

A fost de fată Mohamad Isnaeni, 
ambasadorul Indoneziei la București.

Oaspetele a exprimat întreaga gra
titudine pentru întrevederea acordată 
și a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Republicii Indonezia, general Suhar
to, un cald salut, împreună cu cele 
mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Republicii Indonezia un salut și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire.

în cadrul convorbirii a fost eviden
țiată evoluția pozitivă a raporturilor 
româno-indoneziene în domeniile po
litic, economic și în alte sfere .de ac
tivitate. în același timp, s-a apreciat 
importanța lărgirii relațiilor economi

Knud Heinesen, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat 
din Danemarca

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîmbătă, 
pe Knud Heinesen, vicepreședinte al 
Partidului Social-Democrat din Dane
marca, ministrul finanțelor, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
in țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Virgil Cazaeu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele a adresat șefului statului 
român cordiale mulțumiri pentru, 
primirea acordată, pentru posibilita
tea de a vizita România și a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros din partea președinte
lui Partidului Social-Democrat din 
Danemarca și prim-ministru al gu
vernului, Anker Joergensen, împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate, de noi și importante succese în 
activitatea prodigioasă pe care o des
fășoară în fruntea partidului și statu
lui român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a adresat președintelui P.S.D. 
din Danemarca un cald salut și cele 
mai bune urări de succes în activi
tatea pe care o desfășoară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Erontului Demo
crației și Unității Socialiste, a pri
mit. sîmbătă dimineața, pe senato
rul Gerardo Molina. candidat în 
alegerile prezidențiale din partea 
Uniunii Democratice din Columbia 
(coaliția forțelor de stingă), care ne 
vizitează, țara Ia invitația Consiliu
lui Național al F.D.U.S.

La întrevedere a luat parte tova
rășa Tamara Dobrin, președintele 
executiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S.

Senatorul columbian a mulțumit 
pentru întrevederea acordată, pentru 
ospitalitatea de care s-a bucurat in 
timpul șederii în țara noastră și a 
dat o înaltă apreciere realizărilor 
poporului român în dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat pe oaspete și a arătat că vizita 
sa în România reprezintă o expresie 

perare în domeniul urbanismului, 
construcțiilor și locuințelor dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară, semnat la Alger la 28 de
cembrie 1981 ; Convenția dintre Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Algeriene De
mocratice și Populare privind asigu
rările sociale, încheiată la Alger la 
29 decembrie 1981 ; Convenția dintre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Cipru 
pentru evitarea dublei impuneri și 
prevenirea evaziunii fiscale cu privi
re la .impozitele pe venit și pe avere, 
semnată la Nicosia la 16 noiembrie 
1981 ; Acordul dintre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Islamice Mauritania 
privind cooperarea în domeniul pes
cuitului maritim, încheiat la Nouak
chott la 21 ianuarie 1982. Totodată, 
Consiliul de Stat a hotărît acceptarea 
unor amendamente la Convenția pri
vind crearea Organizației Maritime 
Consultative Interguvernamentale. în
cheiată la Geneva la 6 martie 1948.

Toate decretele și tratatele interna
ționale menționate au fost. în prea
labil. examinate și avizate favorabil 
de comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, potrivit compe

ce dintre cele două țări, în interesul 
progresului economic iși social al ce
lor două popoare, ai întăririi con
lucrării dintre țările în curs de dez
voltare/ S-a subliniat că promovarea 
largă a relațiilor româno-indoneziene, 
reciproc avantajoase, corespunde pe 
deplin intereselor de dezvoltare libe
ră și independentă a celor două țări, 
aspirațiilor de progres și bunăstare 
ale popoarelor român și indonezian, 
servește cauza păcii, destinderii și 
conlucrării internaționale.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la unele aspecte 
ale actualității internaționale. în a- 
cest context, s-a evidențiat impor
tanța depășirii actualei situații de 
tensiune și încordare deosebită exis
tente în lume, soluționării pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor di
ferendelor, problemelor litigioase 
existente între state. S-a considerat 
că problema fundamentală a zilelor 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri con
crete de dezarmare. în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

Relevîndu-se consecințele negative

în cadrul întrevederii s-au subli
niat cu satisfacție bunele raporturi 
de prietenie și colaborare existente 
intre P.C.R. și P.S.D. din Danemarca, 
între țările și popoarele noastre, care 
se dezvoltă continuu, în spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul con
vorbirilor la nivel inalt româno-da- 
neze. S-a apreciat că există posibili
tăți pentru amplificarea și diversifi
carea raporturilor pe multiple pla
nuri, în interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii, securității și 
independenței naționale, al colaboră
rii și cooperării internaționale.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri în probleme ale actualității 
politice internaționale. Pornindu-se 
de la situația complexă și contradic
torie existentă în lume, s-a conside
rat că efte necesar să se acționeze, 
în continuare, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de pace, destindere 
și respect al independenței și suvera
nității naționale, pentru soluționarea 
pe cale politică, prin tratative, a stă
rilor de încordare și conflict. în 
ce privește situația de pe con
tinentul european s-a manifestat 
dorința ca la reluarea, în toamnă, a 
lucrărilor reuniunii de la Madrid să 
se ajungă la rezultate cît mai bune, 

Senatorul columbian Gerardo Molina
a bunelor relații româno-columbiene.

In cadrul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție raporturile de priete
nie româno-columbiene. care cunosc 
o evoluție pozitivă în toate dome
niile. în spiritul și pe baza acordu
rilor și înțelegerilor stabilite la nivel 
înalt. A fost exprimată dorința co
mună de a da un conținut tot mai 
bogat acestor raporturi, de a extinde 
și aprofunda conlucrarea româno- 
columbiană, atît pe tărîm bilateral, 
cît și în sfera vieții internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale situației 
internaționale. S-a arătat că, în con
dițiile situației existente in lume, 
deosebit de complexă și contradic
torie. toate popoarele trebuie să con
tribuie. prin eforturi unite, la con
solidarea păcii, la oprirea încordării 
și eliminarea forței și amenințării 
cu forța în relațiile internaționale, 
la realizarea unei politici de înțele
gere. cooperare și respect al inde

tenței acestora, precum și de către 
Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat și a- 
probat Raportul Comisiei pentru a- 
naliza activității de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii adresa
te Consiliului de Stat în anul 1981, 
precum și Raportul Consiliului de 
Miniștri privind soluționarea propu
nerilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii adresate 
organelor centrale ale administrației 
de stat in anul 1981.

Consiliul de Stat a dezbătut, apoi, 
și aprobat măsurile luate de condu
cerile unor ministere și alte organe 
centrale ca urmare a analizelor efec
tuate de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale în legătură 
cu aplicarea legislației în diferite do
menii de activitate.

în continuarea lucrărilor. Consiliul 
de Stat a examinat și aprobat Darea 
de seamă privind activitatea desfășu
rată de Tribunalul Suprem și Ra
portul privind activitatea desfășurată 
de organele Procuraturii Republicii 
Socialiste România in anul 1981.

în cadrul ședinței. Consiliul de Stat 
a soluționat, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.

ale crizei economice mondiale și ale 
ratei înalte a dobînzilor, care agra
vează Și mai mult situația economică 
a țărilor în curs de dezvoltare, ale 
adîncirii decalajelor dintre țările bo
gate și țările sărace, s-a apreciat ne
cesitatea întăririi solidarității și 
cooperării dintre țările în curs de 
dezvoltare, a participării tuturor sta
telor pentru lichidarea fenomenului 
subdezvoltării, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice, întemeiată 
pe egalitate și echitate, de natură să 
contribuie la progresul rapid al tutu
ror statelor, îndeosebi al celor rămase 
în urmă, la asigurarea stabilității eco
nomice și politice mondiale. Soluțio
narea marilor probleme ce confruntă 
omenirea impune participarea egală 
și activă a tuturor țărilor, un rol deo
sebit de important revenind țărilor in 
curs de dezvoltare, statelor nealinia
te, țărilor mici și mijlocii, vital inte
resate intr-o politică <de pace, respect 
al independenței naționale, înțelegere 
și largă colaborare internațională.

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

să se convoace o conferință pentru 
încredere și dezarmare în Europa, să 
se asigure continuitatea reuniunilor 
începute la Helsinki.

A fost subliniat, totodată, impera
tivul trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru oprirea am
plasării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa și retragerea 
celor existente, ceea ce ar contribui 
la reducerea încordării dintre state, 
la înlăturarea amenințării care pla
nează asupra vieții și liniștii po
poarelor.

Ș-a apreciat că pacea și stabilitatea 
mondială reclamă măsuri în direcția 
lichidării subdezvoltării, soluționării 
problemelor economice, financiare și 
monetare, edificării unei noi ordini 
economice internaționale.

în timpul convorbirii a fost subli
niată importanța întăririi conlucrării 
dintre partidele comuniste, socialisle, 
social-democrate, dintre toate forțele 
progresiste și democratice în lupta 
pentru triumful cauzei păcii, secu
rității și independenței naționale, a 
colaborării în întreaga lume.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

pendenței naționale. S-a considerat, 
de asemenea, că imperativul zilelor 
noastre îl constituie oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri prac
tice de dezarmare, in primul rînd 
de dezarmare nucleară.

Evidențiindu-se efectele negative 
ale .crizei economice mondiale, s-a 
subliniat importanta statornicirii 
unei noi ordini economice interna
ționale. care să asigure dezvoltarea 
liberă, independentă a tuturor po
poarelor pe calea progresului econo
mic și social.

S-a relevat, de asemenea, necesita
tea unirii eforturilor tuturor forțe
lor progresiste, democratice pentru 
asigurarea dezvoltării independente 
a popoarelor, pentru un front comun 
în lupta împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru o politică 
de pace și respect al dreptului tu
turor națiunilor la libertate și dez
voltare de sine stătătoare.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.
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SECERIȘUL - în ritm mai intens!
• PRETUTINDENI UNDE LANURILE DE ORZ AU AJUNS LA MATURITATE, ÎN DOUĂ-TREI ZILE SĂ SE 
ÎNCHEIE RECOLTAREA • ÎN JUDEȚELE DIN SUDUL ȚĂRII SĂ SE ACȚIONEZE CU TOATĂ HOTĂRÎREA 

PENTRU A STRÎNGE GRÎUL CÎT MAI REPEDE Șl FĂRĂ PIERDERI

Recoltarea griului la C.A.P. Țigănești, județul Teleorman
Foto : Mircea Casnic

călărași : Evitarea pierderilor 
funcționarea ireproșabilă a

de recolta impune 
fiecărei combine

„Ziua constructorilor
de mașini“

BIHOR

Exemplul mobilizator al fruntașilor 
să fie urmat pretutindeni

Secerișul a început și în județul 
Bihor. Este vorba, deocamdată, de 
recoltarea orzului, lucrare efectuată, 
pînă în seara zilei de 2 iulie, pe 
16 032 hectare, ceea ce reprezintă 
74 la sută din suprafața cul
tivată.

Viteza medie zilnică de lucru — 
3 375 ha — realizată în condiții de 
timp optim, .este, oricum, inferioară 
forțelor existente. în această săp- 
tămînă a plouat în întreg județul 
și, în multe locuri, chiar torențial. 
Ca urmare, lucrările au stagnat, 
recoltîndu-se doar sporadic, pe mici 
parcele, în unități din cadrul consi
liilor agroindustriale Săcuieni și 
Ținea, in pauza dintre două ploi, su
prafețe însumînd aproximativ 500 
ha. Nimic de zis, starea vremii, ploi
le frecvente din ultimele zile au 
constituit o cauză obiectivă a rămî- 

®nerii în urmă. Dar nefolosirea la 
maximum a timpului de lucru și a 
utilajelor în zilele frumoase de la 
început a fost generată de neajun
suri de ordin subiectiv.

Se recomandă insistent, precum 
se știe, executarea în flux continuu 
a lucrărilor recoltare, transport, 
arat, semănatul celei de-a doua 
culturi — tehnologie aplicată doar 
pe alocuri și în prea mică măsură. 
Se invocă — si e reală — lipsa mo
torinei, cantitatea existentă fiind 
rezervată- exclusiv pentru -combine... 
Ca atare, celelalte lucrări nu se 
execută în ritmul prevăzut. Este 
concludent faptul că din suprafața 

i de pe care s-a recoltat orzul pînă

în prezent. doar aproximativ 
o treime este eliberată de paie. 
Sigur, cel puțin această lucrare s-ar 
putea efectua în mare parte folosin- 
du-se atelajele numeroase ce exis
tă în mai multe cooperative agri
cole. ca acelea din Sălard, Borș, 
Girișu de Criș și în alte .uni
tăți. Ne-a reținut atenția în acest 
sens exemplul comunei Ineu de 
Criș, unde au fost mobilizați zeci 
de săteni cu căruțele la transpor
turi.

în mod deosebit s-a remar
cat, prin buna organizare și mo
bilizare a forțelor la seceriș, coope
rativa agricolă din comuna Sîntan- 
drei, care în numai „trei zile de 
lucru lungi4 — cum se exprima 
președintele unității, Andrei Erdeli 
— a terminat recoltarea orzului de 
pe 190 hectare, producția medie 
fiind de peste 4 000 kg. Aici, în 
pauzele dintre ploi, pe parcelele 
zvîntate se însămînțează acum a 
doua cultură de porumb boabe, 
ce va ocupa 100 hectare, precum și 
întinse suprafețe cu legume si cul
turi furajere.

De bună seamă, modul in care 
B-a lucrat la seceratul orzului in 
această unitate este cu atît mai 
demn de relevat — și trebuie ur
mat și de alte unități din județ — 

începînd de săptămina vi
se va trece la recoltarea '■

AI. PETI 
corespondentul „Scinteii"

Secerișul griului- în județul Că
lărași a început joi dimineața în 
citeva unități agricole de pe malul 
Boreei în condiții de căldură exce
sivă și uscăciune. Imediat după 
strîngerea și depozitarea orzului 
de pe întreaga suprafață de 37 650 
hectare. în toate secțiile de meca
nizare s-a trecut la verificarea si 
pregătirea combinelor pentru re
coltarea griului.

Ca în fiecare an. primii care au 
intrat cu combinele în lan sint 
mecanizatorii din consiliile agro
industriale Borcea și Jegălia. zone, 
în general uscate' și cu precipitații 
reduse, unde, în afară de coacerea 
timpurie a griului, există perico
lul de șiștăvire. de pierderi prin 
scuturarea sau căderea spicelor. 
Singura soluție pentru a se evita 
diminuarea producției datorită 
acestor cauze este — așa cum am 
constatat la C.A.P. Borcea .,23 Fe
bruarie" — recoltarea griului în 
ordinea strictă a coacerii lanurilor. 
S-a început cu soiul ..Doina", unul 
din cele mai precoce, care la pro
bele făcute în cimp la ora dimi
neții. avea 18 la sută umiditate.

De la bun început. în această 
unitate se constată o organizare 
judicioasă a lucrului. întreaga ac
tivitate în cimp este dirijată de 
inginera șefă a cooperativei. Lelia 
Ionescu. Formația de recoltare, 
compusă din 6 combine, este con
dusă efectiv de inginerul Petre 
Ivan, șef de fermă, iar ceilalți doi 
șefi de fermă — Simion Toader, 
Ion Ene — se ocupă de strîngerea

paielor, pregătirea terenului și se
mănatul culturilor duble. De 
transporturi răspunde președintele 
cooperativei, tovarășul Constantin 
Nedelcu.

Intrăm în cîmp la ora 8 dimi
neața, odată cu combinele. Deși 
au fost puse la punct înainte de a 
începe secerișul, după primii 10—15 
metri de înaintare în grîu, tovară
șul Nicolae Stoenescu. directorul 
S.M.A. Borcea. își dă seama că 
starea lanului cere unele modifi
cări de reglaje. La combina nr. 4 
trebuia redusă turația rabatorului, 
iar la combina nr. 33 trebuia mărit 
„vîntul". Mecanizatorii au efectuat 
imediat reglajele necesare și. ca 
atare. în urma combinelor nu s-au 
mai înregistrat pierderi. Funcțio
nează bine, la toate combinele, și 
echipamentele de colectat pleava. 
„Este un furaj bun care, pe lîngă 
învelișul bobului, mai conține 
spărturi de grîu. semințe de bu
ruieni — ne spune președintele 
cooperativei. De pe cele 370 de 
hectare de grîu vom strînge 300— 
400 tone de pleavă".

Ne oprim și in lanurile de grîu 
ale C.A.P. Perișoru. Aici, primele 
încercări arată că mai este mult de 
lucru pentru punerea la punct a 
combinelor. Din cauză că multe 
spice sint căzute la pămint dato
rită vîntului. ori sînt lovite cu ra- 
batorul și călcate cu combina, ră- 
mîn pe jos importante cantități de 
grîu. Sînt însă și alte cauze care 
fac să crească pierderile. „Este 
vorba de reglaje necorespunzătoa

re. de neetanșeizarea diferitelor 
ansamble ale combinei" — a apre
ciat inginerul Nicolae Horia. direc
torul adjunct al direcției agricole 
județene. Ca atare, deși griul era 
uscat și se putea recolta, inginerul 
Victor Bucel. directorul S.M.A. 
Perișoru. a dat dispoziție să lu
creze în lan numai combinele care 
nu lasă boabe pe cîmp. iar cele
lalte să fie puse la punct de me
canizatori. Dar oricit de bine ar fi 
reglate combinele, spicele căzute 
nu pot fi strinse în totalitate. De 
aceea, s-a stabilit ca ele să fie 
adunate manual, măsură luată pe 
loc. de primarul comunei Perișoru. 
Aurel Vorovenci.

în județul Călărași. secerișul 
griului este abia la început, re
coltîndu-se pînă vineri seara 
3 200 de hectare. Dar chiar din 
prima zi cind combinele au in
trat în lanuri, în unele uni
tăți e-au făcut simțite neajunsuri 
mai ales de ordin tehnic, care 
dealtfel s-au manifestat și în tim
pul recoltării orzului. De aici se 
desprinde necesitatea ca direcția 
agricolă județeană și trustul S.M.A. 
să ia de urgență toate măsurile 
pentru reglarea si funcționarea in 
cele mai bune condiții a combine
lor. astfel ca secerișul griului să se 
încadreze. în fiecare unitate. în 
termenele stabilite și să 6e preîn- 
tîmpine orice pierdere de recoltă.

Rodica S1MIONESCU 
Lucian CIUBOTARU

Ca în fiecare an, in 
această primă dumini
că de iulie sărbătorim 
„Ziua constructorilor 
de mașini", zi care 
ilustrează înalta cinsti
re și prețuire pe care 
partidul și statul, 
întregul nostru po
por le acordă acestui 
detașament de frun
te al clasei noastre 
muncitoare. Astăzi ne 
îndreptăm gindurile 
spre cei peste un mi
lion de făurari de ma
șini, de echipamente și 
utilaje românești care, 
prin munca lor neo
bosită, prin izbinzi- 
le lor prestigioase, 
iși aduc o contribuție 
substanțială, alături de 
toți oamenii muncii, la 
opera de edificare a so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate. De 
„Ziua constructorilor 
de mașini" ne bucurăm, 
împreună cu ei, de 
succesele obținute, in 
care la loc de cinste 
se înscriu creșterea in 
ritmuri constant ridi
cate a producției, con
tribuția tot mai preg
nantă a acestei ramuri 
purtătoare de progres 
tehnic la dotarea eco
nomiei naționale cu 
mașini și utilaje de 
înalte performanțe, la 
sporirea exportului.

In actualul cincinal, 
industria constructoa
re de mașini, al cărui 
program de dezvoltare 
este jalonat și urmărit 
cu consecventă de 
conducerea partidului, 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iși va con
solida locul de ramură 
de frunte pe care îl

deține în ansamblul e- 
conomiei României so
cialiste. în prezent, 
construcțiile de mașini 
se înfățișează ca o ra
mură viguroasă, care 
dispune de capacități 
productive moderne, 
amplasate în fiecare 
județ al țării, rod al 
politicii științifice, clar
văzătoare a partidului 
nostru, care a situat ca 
principal obiectiv al 
industrializării, mai a- 
les în perioada de după 
Congresul al IX-lea, 
modernizarea structu
rilor economiei, asigu
rarea intr-o măsură 
tot mai mare din pro
ducția internă a nece
sarului de mașini, uti
laje și echipamente 
pentru programele de 
investiții.

Bunele rezultate ob
ținute de constructorii 
de mașini in primul 
semestru al anului, in 
care o serie de între
prinderi și-au onorat 
exemplar sarcinile de 
plan, dovedesc realis
mul prevederilor, po
sibilitățile de realizare 
a acestora. Tocmai de 
aceea, rezultatele tre
buie consolidate și am
plificate in perioada 
următoare, fiecare co
lectiv de întreprindere 
făcindu-și un titlu de 
onoare din a-și realiza 
zi de zi, lună de lună, 
producția fizică plani
ficată, sarcinile asu
mate în contractele cu 
partenerii externi.

în spiritul exigențe
lor formulate recent de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eforturile

constructorilor de ma
șini — din cercetare, 
proiectare și produc
ție — trebuie perma
nent orientate spre 
realizarea de produse 
:u parametri tehnici și 
calitativi superiori, 
care să înglobeze mai 
multă inteligență teh
nică, mai multă muncă 
complexă, de înaltă ca
lificare și mai puține 
materii prime, mate
riale, energie și com
bustibili. Intr-un cu- 
vint, constructorii de 
mașini au un cimp larg 
de afirmare a compe
tenței și hărniciei în 
lupta perseverentă 
pentru fabricarea de 
produse competitive, 
care să țină perma
nent pasul cu cele mai 
bune realizări pe plan 
mondial.

Astăzi, de ziua lor, 
întregul popor ii în
conjoară cu dragoste și 
căldură pe constructo
rii de mașini ai patriei, 
cu convingerea că ei 
vor acționa cu abnega
ție și elan revoluționar 
pentru înfăptuirea e- 
xemplară a hotărîri- 
lor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., a o- 
rientărilor și sarcinilor 
formulate de secretarul 
general al partidului 
privind dezvoltarea și 
modernizarea continuă 
a acestei importante 
ramuri, sporindu-și și 
mai mult aportul la 
creșterea prestigiului 
industriei romanești, la 
dezvoltarea economico- 
socială a patriei noas
tre socialiste.

neamț: O demonstrare reușită pe care oaspeții
au aplicat-o, iar gazdele au... uitat-o

cu cit, 
itoare. 
griului.

în județul Neamț, recoltarea or
zului a fost precedată de o de
monstrație practică, organizată de 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură într-un lan de orz, care 
dăduse în pîrg, la C.A.P. Dumbra
va Roșie — și la care au participat 
cadre de conducere și specialiști 
din unitățile agricole angrenați în 
această lucrare. Aici, o formație 
model, dotată cu întregul complex 
de mașini care asigură desfășura
rea în flux continuu a lucrărilor — 
recoltarea, strînsul paielor, trans
portul produselor și executarea 
arăturilor — a înfățișat modul în 
care trebuie să-și desfășoare acti
vitatea în această campanie toate 
cele 78 de formații constituite în 
județ. . ■ ' ■, :

Utilitatea și eficienta acestei ac
țiuni, alături de' alte măsuri pri
vind buna organizare a recoltării

păioaselor, a fost demonstrată pe 
deplin intr-un șir de unități agrico
le din județ. Ca atare, în aceste 
unități, recolta de orz a fost strin- 
să oe majoritatea suprafețelor.

„Dealtfel, între consiliile agroin
dustriale și între unitățile agricole 
are loc o adevărată întrecere pen
tru a încheia fiecare zi cu suprafe- 
țe recoltate cit mai mari — ne 
spune tovarășul Grigore Gheorghe, 
secretar al comitetului județean de 
partid, pe care l-am însoțit prin 
citeva unități. Acum cîteva zile, pe 
primele locuri din această întrece
re se aflau unitățile din consiliile 
agroindustriale Ion Creangă, Mol
doveni si Dulcești. Printre cei ho- 
tăriți să ciștige întrecerea se află 
mecanizatorii și cooperatorii din 
Roznqv. înt>r-o singură zi. formația 
lor a strins și a transportat recol
ta de pe mai bine de 60 ha cu orz.

Există Insă și unități unde lucră

rile de recoltare nu se desfă
șoară în ritm corespunzător. 
Miercuri, la C.A.P. Săvinești, recol
tarea nici nu începuse. Se motiva 
că plantele nu au ajuns la maturi
tate, deși în cooperativele agricole 
din jur se recolta din plin. în a- 
ceeași zi, la C.A.P. Dumbrava Ro
șie — tocmai acolo unde a avut loc 
demonstrația practică despre care 
am vorbit mai înainte — la ora 8 
combinele nu intraseră încă în la
nuri, iar inginerul-șef nu era pre
zent în mijlocul formației de me
canizatori. Dealtfel, în multe alte 
unități agricole din județ lucrări
le încep tîrziu în lanuri. De aceea, 
este nevoie să fie luate măsuri e- 
nergice pentru ca. peste tot unde 
lanurile au dat în copt combinele i: 
să lucreze din plin.

Constantin BLAGOVIC1 
corespondentul „Scînteii" Foto : S. Cristian

C 7e TĂrginDa Decentului DecDet Dl consiliului de stat] AUTOAPROVIZIONAREA-la ora răspunsurilor concrete
Inițiative și măsuri concrete, acasă și la locul de muncă, pentru

HOBS SEVERA A ENERGIEI $1COIffllISTHU 
Fiecare tonă de produs realizată 

cu consumuri energetice mai reduse
Am studiat cu deosebită atenție 

recentul Decret al Consiliului de 
Stat privind măsurile pentru gospo
dărirea judicioasă și reducerea con
sumului energetic de orice fel. Con
sider că în spiritul .măsurilor în
scrise in decret trebuie să acționăm 
neintirziat pentru reducerea sub
stanțială a consumului de energie și 
combustibil. Prin specificul produc
ției sale, întreprinderea noastră de 
alumină din Oradea este al doilea 
mare consumator de energie electri
că și calorică din județul Bihor si 
printre marii consumatori din tară. 
In asemenea condiții, firește că re
ducerea consumului de orice fel s-a 
aflat dintotdeauna în atenția între
gului nostru colectiv, la fiecare loc 
de muncă, fiind posibil să producem 
tot mai mult, cu consumuri tot mai 
reduse. Este semnificativă și urmă
toarea comparație, cu privire la 
cincinalul trecut : consumul de 
energie electrică pe tona de alumi
nă a scăzut de la 318 kilowați/oră 
in 1976 la 280 kilowați/oră în 1980. 
In același interval, consumurile de 
combustibil pe tona de produs s-au 
redus treptat, de la 4,17 gigacalorii 
și 142 kilograme păcură în 1976. la

Și asociațiile de locatari pot contribui 
la economisirea combustibilului

Aș putea spune că, în ce ne pri
vește. Decretul ne-a „găsit" in pli
nă acțiune. în toate orașele și cen
trele muncitorești din județ se 
trecuse de cîteva săptămîni la re
vizuirea instalațiilor din centralele 
termice si canalelor termice, pen
tru a depista și înlătura orice pier
dere de căldură și apă caldă. în 
același timp, pentru ridicarea ran
damentului celor 150 de cazane ter
mice pe care le exploatează între
prinderea noastră, am trecut la di
rijarea drumurilor de fum. efectu- 
înd unele modificări. Vom asigura, 
astfel, randamente de 0.85 la caza- 
nele care funcționează cu gaze na
turale și 0.80 la cele care consumă 
combustibili lichizi. O altă măsură 
referitoare la asigurarea unei efici
ente ridicate în funcționarea insta
lațiilor termice, in curs de aplicare, 
prevede ca, pînă la 15 septembrie, 
să înlocuim arzătoarele de gaze și 
injectoarele cu randament scăzut. 
Din calculele pe care le-am efectu

4,02 gigacalorii și 138 kilograme 
păcură în 1980.

în noul cincinal, continuăm, la 
nivel superior, preocupările pentru 
buna gospodărire a energiei. Con
semnez din bilanțul anului 1981 re
ducerea consumurilor termice pe 
tona de alumină de la 0,7587 tone 
combustibil convențional in'1980 la 
0,7557 tone combustibil conventional 
în anul trecut, consumul de energie 
electrică fiind aproape de cel din 
1980, deși calitatea slabă a materiei 
prime, pe lîngă planul majorat, a 
necesitat solicitarea în plus a uti
lajelor in procesul de extracție a 
aluminei.

Iată doar cîteva măsuri de dată 
mai recentă : eliminarea motoarelor 
supradimensionate și înlocuirea lor 
cu altele, mai mici, dar ayînd a- 
celași randament și chiar mai ri
dicat, reproiectarea și fabricarea cu 
forte proprii a unor pompe în locul 
celor provenite din import, cu pa
rametrii superiori acelora. Obținem, 
pe această cale, o economie de 300 
megawați/oră energie electrică în
tr-un an. echivalentul consumului 
de aproape 2 zile al unității. Efi

at reiese că, numai prin aceste mă
suri, vom realiza într-un an o eco
nomie de 396 tone combustibil li
chid ușor și 1,017 milioane mc gaze 
naturale.

Sînt însă și alte posibilități de e- 
conomisire a energiei, de reducere 
a consumului de combustibil. Dintre 
care amintesc : calcularea capaci
tății centralelor termice din cartie
rele de locuințe și, pe baza conclu
ziilor. reechilibrarea consumatorilor 
pe sursele de energie termică ; re
actualizarea pînă la 1 octombrie a.c. 
a bilanțurilor termice la toate cen
tralele și reglarea arzătoarelor și in- 
jectoarelor în funcție de analiza ga
zelor arse ; în subsolurile blocuri
lor se verifică toate racordurile ter
mice. pentru a depista pierderile de 
energie produse pe această cale.

împreună cu asociațiile de loca
tari și cu cetățenii putem, de ase
menea, să contribuim la înlăturarea 
risipei de energie care se produce 

cientă se dovedește a fi șl măsura 
de izolare termică a conductelor, a 
bateriilor de leșiere și evaporare, 
returarea condensului la furnizorul 
de abur — întreprinderea electro- 
centrale — soluții și măsuri prin 
care obținem anual o reducere a 
consumului de energie termică cu 
41 500 gigacalorii — necesarul pro
ducției noastre pe 11 zile. Am eli
minat. totodată, ventilatoarele elec
trice de la turnurile de răcire. în- 
locuindu-le cu două turnuri hiper
bolice cu circulație naturală, con
cepute și construite în cadrul între
prinderii.

în ce ne privește, consider că nu 
am epuizat toate posibilitățile de 
economisire a energiei electrice și 
termice din întreprinderea noastră, 
simțindu-ne plenar mobilizați, ca si 
întregul colectiv. în găsirea de noi 
soluții în acest scop. în spiritul De
cretului Consiliului de Stat, la care 
mă refer.

Inq. Lucian SILAGHI
șeful compartimentului energetic 
al întreprinderii de alumină 
din Oradea

la beneficiari. în blocuri, în aparta
mente. Sint măsuri care apelează 
la conduita civică a fiecăruia dintre 
noi. La casa scărilor, de pildă, pen
tru înlăturarea cedărilor de căldu
ră, montăm la ușile de intrare in
stalații automate de închidere. Pier
derile de căldură în apartamente 
pot fi evitate prin asigurarea unei 
etanșeități corespunzătoare a tîm- 
plăriilor la ferestre și uși. în plus, 
în municipiu] Alba Iulia se vor da 
în folosință primele blocuri care 
utilizează energia solară pentru pre
pararea apei calde menajere.

Măsurile pentru economisirea 
energiei termice asigură ridicarea 
rentabilității sectoarelor furnizoare 
de energie termică și electrică. în 
interesul dezvoltării în continuare 
a economiei socialiste, a societății 
noastre în ansamblu.

Inq. Viorel LAZAR 
directorul I.J.G.C.L. Alba

Rîndurile acestea sînt scrise pe 
marginea unei recente plenare a Co
mitetului județean Satu Mare al 
P.C.R. Tema principală pusă în dez
batere: stadiul realizării programu
lui de autoaprovizionare teritorială a 
populației cu produse agroalimen- 
tare. Oportunitatea și acuitatea unei 
asemenea dezbateri este argumen
tată cel puțin de trei motive: 
1) județul dispune de condiții pedo
climatice foarte bune pentru prac
ticarea unei agriculturi intensive, 
de mare randament ; 2) în depli
nă concordanță cu acest potențial 
agricol, participarea - județului la 
fondul centralizat de produse agro- 
alimentare este apreciabilă ; 3) totuși 
după cinci luni din acest an li
vrările efective la fondul centralizat, 
ca și la fondul județean de consum 
sînt sub nivelul planificat.

„...Dispunem de tot ce ne trebuie 
pentru a realiza-întocmai prevederile 
programului de autoaprovizionare. 
județul nostru fiind un producător 
excedentar de produse agricole. Și 
totuși, rezultatele sint necorespunză
toare. Nu există nici un motiv ca un 
județ ca al nostru să se confrunte 
serios cu problema aprovizionării cu 
lapte și cu produse lactate. Din pă
cate, unii s-au ocupat și se ocupă mai 
mult de justificări decit de agri
cultură. Așa nu putem merge mai 
departe. Cred că a sosit timpul ca 
toți cei care nu-șl fao datoria la ni
velul exigentelor actuale in agricul
tura județului să suporte serioase 
sancțiuni materiale. Altfel, vor veni 
toamna și iama și ne vom întîlni 
din nou și vom constata ceea ce am 
constatat și azi: prevederile progra
mului de aprovizionare sînt nereali
zate în mare măsură. Și iar vom 
critica și iar ne vom face auto
critica...".

Este o secvență din cuvîntul rostit 
în fața plenarei comitetului jude
țean .de partid de un prestigios ingi
ner agronom, Nicolae Babici, bun 
cunoscător al potențialului agricol al 
întregului județ. Intr-adevăr, acum, 
pentru înfăptuirea programului de 
autoaprovizionare decisive sint fap
tele, acțiunile concrete pentru rea
lizarea producțiilor planificate și 
livrarea lor la fondul centrali
zat și la fondul județean de con
sum. Dar după cinci luni din acest 
an — perioada analizată de plena
ră — in județul Satu Mare, care, 
cum spuneam, dispune de condiții 
excelente pentru practicarea unei a- 
griculturi de înalt randament, intră
rile la fondul centralizat au fost de 
26,1 la sută la lapte și produse lacta
te, 34 la sută la ouă și 82,7 la sută 
la carne tăiată, iar la fondul jude
țean de consum, 62,5 la sută la lapte 
și produse lactate, 39,6 la sută la 
ouă, 62,5 la sută la came și 47,1 la 
sută la legume.

De prisos să mai insistăm asupra 
faptului că de realizarea producții
lor planificate șl luate în calcul la 
fundamentarea programului de auto
aprovizionare depinde, în măsură de
cisivă, și cantitatea și calitatea a- 
provizionării populației județului cu 
produse agroalimentare. Nimeni nu 
poate garanta și asigura buna aprovi

zionare a județului mai bine decit o 
pot face locuitorii săi. Aceasta este 
esența programului de autoaprovizio
nare. Aprovizionarea pieței cu produ
se agroalimentare nu este nici mai 
bună, nici mai rea decit este nivelul 
înfăptuirii programului de autoapro- 
vizionarc.

Dar ce am aflat la plenara comi
tetului județean de partid la care au 
fost prezenți și toți primarii celor 56 
de comune din județ ? Pe fondul 
unor rezultate nesatisfăcătoare, a 
fost de-a dreptul jenant să auzi ros- 
tindu-se fraze șablon de genul „Noi 
nu am reușit să ne facem pînă acum 
planul", sau „Sintem pe deplin con
știent) de lipsurile pe care le avem", 
sau „Vom acționa cu și mai mare 

Bună critica, 
bună si autocritica, 
dar mai bune decit 
toate ar fi faptele 

însemnări de la o dezbatere care a avut loc 
la Satu Mare

hotărîre pentru...", sau „Ne vom 
strădui să ne aducem o contribuție 
mai substanțială la..." Cui folosesc 
aceste cuvinte, atît timp cît în județ 
continuă să existe un șir întreg de 
unități agricole cu „producții" deri
zorii 7 Pe ansamblul primelor cinci 
luni din acest an, producția de lapte 
pe o vacă era la C.A.P. Supur — 134 
litri, C.A.P. Hodod — 87 litri I Adică, 
în medie 0,5—0,7 litri de lapte, zilnic, 
pe cap de vacă furajată !

„Bunul gospodar iși face Iarna car 
șl vara sanie". Este proverbul pe 
care l-a amintit In fața plenarei ju
dețene unul dintre vorbitori. Numai 
că, iată, deși s-au confruntat cu 
probleme foarte serioase In privința 
asigurării bazei furajere, și acum, 
după lecția atît de aspră administra
tă în iarna trecută. în multe unități 
— Negrești-Oaș, Supur, Moftin — s-au 
tergiversat exagerat cositul și strînsul 
fînețelor. iar In altele ritmul de însi- 
lozare este de-a dreptul anemic. Si 
tot acum, în plină vară, realitatea 
scoate în evidentă o altă fațetă a 
spiritului tolerant. Deși în județ s-au 
cheltuit zeci și zeci de milioane lei 
pentru fertilizarea, regenerarea și în
treținerea pajiștilor, tocmai în a- 
ceastă perioadă, cind ar trebui să 
se culeagă roadele acestui efort fi

nanciar, finețele și pășunile unități
lor agricole din Vama. Cehal. Homo- 
roade. Pomi. Gerăusa. Hurezu Mare 
sînt invadate de vegetație forestieră, 
buruieni și scaieți.

Sînt doar cîteva fapte care dove
desc că. in județul Satu Mare, mă
surile de înfăptuire a programului 
de autoaprovizionare trebuie să 
înceapă cu schimbarea radicală a 
mentalităților. Este vorba, mai întîi, 
de mentalitatea cetățeanului produ
cător, obișnuit în continuare să tot 
ceară., să tot primească, uitînd că 
nimeni nu dispune de o „cămară 
fermecată" pentru a-i umple cămara 
lui. Și așa se ajunge la situații bi
zare : in timp ce locuitorii comune
lor Birsău, Socond. Tirșolt, Certeze,

Crucișor și altele se arată a fi ex
celent! contabili a ceea ce trebuie să 
primească în cadrul programului de 
autoaprovizionare — avem în vedere 
griul, cantitățile fiind asigurate ma
tematic, lună de lună, la nivelul pre
vederilor — devin cuprinși de am
nezie cind este vorba să-șl facă și 
ei datoria. Practic, de la începutul 
anului și pînă la jumătatea lunii 
iunie nu au predat nici un kilogram 
din carnea de pasăre contractată, iar 
la ouă livrările au atins niveluri 
simbolice!

Ne-am fi așteptat ca asemenea a- 
titudini să fie tratate cu asprimea ne
cesară in plenara comitetului jude
țean de partid. Dar, așa cum remar
ca primul secretar al comitetului ju
dețean, înainte de plenară mai multi 
primari comunali au rugat să nu li se 
dea cuvîntul pentru că... au rezultate 
slabe !

Și tot despre înlăturarea unor men
talități este vorba și cind în discuție 
se aduce necesitatea organizării de 
gospodării anexe pe lîngă unitățile 
de consum colectiv. Ce arată realita
tea ? Acolo unde adevăratul gospodar 
a trecut hotărit la treabă, rezultatele 
n-au întîrziat să apară : 89 de cantine 
si restaurante, care si-au organizat 
gospodării-anexă cu profil zootehnic. 

cresc în prezent peste 4 200 porci. 40 
bovine, 170 de oi și 5 000 de păsări. 
Desigur, deocamdată nu e mult, dar 
e un inceput bun. Păcat insă că 
unele cadre privesc cu superficiali
tate aceste gospodării-anexă. Se pare 
că mai ușor decit să faci treabă este 
să afișezi o atitudine boierească, să 
aștepți să ti se ofere totul pe tavă. 
Sînt pur și simplu hilare argumen
tele pe care însuși directorul O.J.T. 
Satu Mare. Dumitru Chira, le-a adus 
la întrebarea corespondentului nos
tru județean : „De ce la nici unul din 
localurile de consum de care dispune 
nu a organizat măcar o singură gos- 
podărie-anexă?". „Ne-ar trebui pămint 
pentru furaje"; „Este periculos să dai 
resturi de mincare la porci, pentru 
că mai scapă cioburi și porcii se pot 
tăia la gură". Ca in povestea cu... 
drobul de sare. Știți ce ar mai 
trebui, tovarășe director Chira. pen
tru a constitui măcar o gospodărie- 
anexă ? Puțină voință și puțin simț 
gospodăresc. Din pură curiozitate, 
întrebati-vă colegii din alte județe 
prin ce „minuni" reușesc să organi
zeze gospodării-anexă care concură. 
In rezultate, cu unități etalon, și 
poate că veți găsi măcar un mic 
imbold să faceți și în județul Satu 
Mare ceea ce puteați și trebuia să 
faceți de mult.

Ar mai fi multe de spus despre 
cauzele majore care situează la un 
nivel nesatisfăcător stadiul realizării 
programului de autoaprovizionare in 
județul Satu Mare : tergiversarea 
măsurilor de modernizare a grajdu
rilor — abia jumătate din cit s-a 
stabilit ; un sistem defectuos de zo
nare a culturilor, tărăgănarea ma
nifestată în asigurarea populației cu 
purcei de către întreprinderea de 
industrializare a cărnii : depărtarea 
de locul de producție a unui mare 
număr de specialiști — peste 300 
de cadre din agricultură locuind 
în altă localitate decit caa în care 
își desfășoară activitatea.

„Să fim intransigenți cu spiritul 
tolerant!". Aceasta este esența cuvîn- 
tului primului secretar al Comitetu
lui județean Satu Mare al P.C.R.. 
tovarășul loan Foriș. o opinie exi
gentă, realistă. Da, să fim intransi
genți, pentru că județul dispu
ne de condiții excelente pentru agri
cultură, pentru ca și aici să se 
treacă mai hotărit la generalizarea 
unor experiențe pozitive, de certă 
valoare, care există în județul Satu 
Mare, concomitent cu evaluarea ri
guroasă a capacității profesionale și 
politice a cadrelor din comune și 
orașe angrenate în înfăptuirea pro
gramului de autoaprovizionare. în 
același timp, in unele comune afec
tate recent de grindină, ploi toren
țiale si furtuni violente trebuie să se 
acționeze cu maximă operativitate 
pentru reînsămintarea suprafețelor 
compromise.

Există, așadar, toate condițiile ca 
oină la viitoarea analiză a autoapro- 
vizionării. sătmărenii să beneficieze 
de o piață mai bine aprovizionată, 
asigurată prin hărnicia lor.

Vlorel SĂLĂGEAN
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INDUSTRIALIZAREA
opțiune economică fundamentală 

a partidului și poporului nostru
Pe baza transpunerii consecvente în viață a acestei politici, printr-un efort propriu remarcabil, 
România a lichidat starea de înapoiere economică și s-a transformat într-o țară industrial- 
agrară, cu o industrie puternică și o agricultură în plin progres, care înaintează rapid spre 

nivelul de țară cu dezvoltare economică medie

IULIE 1965 IUNIE 1982

Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. a apreciat:
„Dacă România, trecînd pe calea construc

ției socialiste, nu ar fi acționat pentru dezvol
tarea puternică a forțelor de producție, pentru 
realizarea unei industrii moderne pe baza tehni
cii celei mai avansate, am fi rămas în continuare 
o țară slab dezvoltată, dependentă de țările in
dustrializate... Dezvoltarea puternică a industriei 
socialiste, amplasarea forțelor de producție și 
progresul industriei în toate județele au con
stituit și constituie factorul esențial al victoriei 
socialismului, al trecerii la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie 1982)

1

„Noi, comuniștii, considerăm că mai avem 
încă mult de făcut pe calea dezvoltării industri
ale a țării, a făuririi unei agriculturi moderne, 
pentru ridicarea patriei la nivelul țărilor cu eco
nomie avansată, acel stadiu care să asigure 
poporului român viață îmbelșugată, o înaltă civi
lizație materială și spirituală... Experiența po
porului român, ca și istoria dezvoltării societății 
omenești demonstrează că industrializarea este 
singura cale care duce spre progres și civilizație, 
spre ridicarea standardului de viață, asigură în 
fapt independența și suveranitatea națională".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Raportul la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.)

La Midia-Năvodari, unde în ultimii ani s-a înăltat o nouă cetate a chimiei
Foto : S. Cristian

---------------- REALITATEA DE LA CADE AM PORNIT... Dacă nu am fi urmat
Cităm din „Enciclopedia Româ

niei", apărută în anul 1939 : „Noi 
nici nu am dispus de capitaluri, nici 
nu ne-am străduit a încuraja cîndva, 
pe bază de politică de stat, formarea

capitalului românesc... Cu bugete de 
40 miliarde lei, din care nici zece la 
sută nu se folosesc în investiții pro
ducătoare de sporuri de venituri, ar 
trece încă multe zeci de ani pină să

ne închegăm economicește". Por
nind de la această realitate, teore
ticienii partidelor istorice apreciau 
că „despre industrie în România nu 
poate fi vorba, fiindcă lipsesc posi-

>

bilitățile de-a o avea și apoi n-ar 
avea nici un sens in sistemul nostru 
de nevoi... și al intereselor de 
viitor”.

drumul industrializării...
lată, chiar și numai cu titlu de exemplu, cit costă pe piața 

mondială (în dolari) citeva din produsele pe care ar fi trebuit 
să le importăm dacă economia românească nu ar fi urmat 
drumul industrializării :

a

La temelia înaltului
• Industria românească produce astăzi 

de 48 DE ORI mai mult decît în 1938.
• Producția industrială a anului 1950 

se realizează azi numai în 11 ZILE, iar 
cea din 1965 în 70 DE ZILE.

—...Șl REALITATEA DE AII
dinamism economic

9 Economia națională dispune astăzi 
de peste 2 100 MILIARDE LEI fonduri 
fixe, din care peste 80 LA SUTĂ ou fost 
create după anul 1965. Comparativ cu anul 
1950, volumul fondurilor fixe este de 
9 ORI mai mare.

• Față de țările dezvoltate, în 1950 
venitul național al României pe locuitor era 
de 15-20 de ori mai mic, iar astăzi este de

cel mult 4-5 ori mai mic. Am scurtat, deci, 
mult decalajul dintre țările dezvoltate și 
patria noastră.

Produsul

Sursa principală de sporire a venitului național
® Dacă ținem seama de produsul social 

și venitul național pe locuitor, România este 
astăzi de 15 ORI m°i bogată decît 
in 1950.

Contribuție decisivă la dezvoltarea bazei 

tehnico-materiale a agriculturii
• Industria și-a sporit permanent și 

substanțial aportul la creșterea bazei teh
nico-materiale a agriculturii : tractoare - 
de la 13 700 (în 1950). la 81 356 (în 1965) 
și. la 155 000 (în 1981) ; combine autopro
pulsate pentru cereale - de la 292 bucăți 
(in 1965) la 45 000 (în 1981) ; îngrășăminte

chimice — de la 6 tone (în 1950). la 
266 000 TONE (in 1965) și la peste
1 600 000 TONE (în 1981).

• Suprafața amenajată pentru irigat a 
crescut de la 222 600 hectare în 1965 la
2 318 000 hectare în 1981.

• Din anul 1965 și pină în prezent, pe 
harta țării au apărut 182 ORAȘE NOI 
Șl CENTRE URBANE AGROINDUS
TRIALE, iar 10 municipii au azi peste 
200 000 locuitori, față de numai unul in 1965.

• Industria participă azi cu circa 60 LA 
SUTĂ la crearea venitului național și aco
peră peste 75 LA SUTĂ din cerințele de 
mașini și utilaje ale economiei naționale.

Industria - armonios dezvoltată în toate județele
9 TOATE JUDEȚELE ȚARII dispun de 

capacități de producție pentru realizarea 
unei producții industriale de peste 10 MI
LIARDE LEI, față de numai 3 județe în 
1965 și 21 județe în 1975.

Cale sigură de lichidare a decalajelor față 

dezvoltate
slovacia, Franța); aparate de radio (Canada, 
Cehoslovacia, Italia, Marea Britanie); ciment 
(R.F. Germania, Marea Britanie, Olanda, 
Norvegia) ; țesături de bumbac (Japonia, 
R.D. Germană); țesături de lînă (Marea 
Britanie, Japonia, R.F. Germania); consumul 
de energie primară - in echivalent huilă 
(Japonia, Italia).

Bază puternică de creștere a clasei muncitoare
• Datorită politicii de industrializare, pe 

baza căreia s-au dezvoltat toate celelalte 
ramuri ale economiei naționale, în peri
oada 1950—1980 s-au creat peste 5 MILI
OANE noi locuri de muncă.

• Luînd ca bază anul 1938, 
personalului muncitor a sporit cu

numărul
50,5 LA

SUTĂ în 1950, cu 205,1 LA SUTA în 
1965 și cu 420,2 LA SUTĂ în 1980.

• Ponderea populației care locuiește in 
mediul urban a crescut de la 23,4 la sută 
în 1948 la 33,7 la sută în 1965 și la 49,6 
LA SUTĂ în 1980.

cfe țâr//e
• România a ajuns sau chiar a depășit 

o serie de țări cu veche tradiție industrială 
in ce privește producția pe locuitor Ia 
un șir de produse : oțel (Suedia, Marea 
Britanie, S.U.A., Olanda) ; cauciuc sintetic 
(Cehoslovacia, Italia, Marea Britanie) ; fire 
și fibre sintetice (Austria, Canada, Ceho-

Factor hotărîtor
• Față de anul 1950, retribuția reală a 

sporit cu 126 Ia sută în 1965, cu 171 la 
sută in 1970 și cu 318 LA SUTĂ în 1980.

• In perioada 1950-1980, retribuția me
die nominală netă a personalului muncitor 
a crescut de la 330 lei la 2 238 LEI 
LUNAR.

de ridicare a nivelului de trai
r *

• Volumul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul, prin comerțul socialist, a fost în 
1980 de 15 ORI mai mare decît în 1950.

• Cheltuielile social-culturale pe un lo
cuitor au crescut, în ultimele trei decenii, 
de la 211 lei la circa 3 200 LEI anual.

Total dolari
n. , Prețul la nivelul pro-

ia^a ' (în dolari) ducției româ
nești din 1981

Televizoare alb- /

negru R.F.G. buc. 150-245 104 000 000

Frigidere (230 li-
tri) R.F.G. buc. 210 105 000 000

Tractoare Franța buc. 10 300-13 000 890 000 000

Combine auto-
propulsate Franța buc. 43 000-84 000 360 000 000

Locomotive die
sel și electrice
peste 1 000 C.P. R.F.G. buc. 68 000 58 140 000

Autocamioane R.F.G. buc. 50 000-60 000 1 902 000 000
Autoturisme Franța

(„Renault”)
buc. 8100 656 000 000

îngrășăminte
chimice S.U.A. tona 175-180 475 200 000

Fibre chimice S.U.A. tona 1780-1970 380 000 000
Laminate de oțel Olanda tona 270-367 3150 000 000

■ ■■ Citi dolari ar fi costat asigurarea
actualei baze tehnico-materiale

INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ a țirodus, produce și va produce ÎNTR-0 SI NGURĂ ZI:
Produsul U.M. 1965 1982*) 19!35*) Produsul U.M. 1965 1982*) 1985*)

Oțel mii tone 10 40 50 îngrășăminte chimice tone 800 9 700 11 000

Energie electrică milioane kWh 47 200 226 Fibre și fire artificiale 
și sintetice 

încălțăminte

Zahăr

tone 
mii perechi 

tone

100

140

1 100

730
408

2 300

1 200
445

3 300

Autoturisme de oraș 

Mijloace de automa
tizare și ale tehnicii 
de calcul

bucăți ““ • 400 1 000

mii lei 500 28 000 62 600 •) Calculele s-au făcut 
planului cincinal.

pe baza prevederilor planului pe anul 1982 și ale

12 000 dolari

a agriculturii
• Tractoare: 155 000 bucăți X

1 860 000 000 dolari.

• Combine autopropulsate : 45 000 bucăți X 62 000 
dolari = 2 790 000 000 dolari.

• îngrășăminte chimice: 1 600 000 tone X 180 do
lari = 280 000 000.

Așadar, numai pentru asigurarea agriculturii cu tractoare, 
combine și îngrășăminte chimice la nivelul anului 1981, 
economia noastră ar fi cheltuit aproape 5 miliarde dolari. 
Altfel spus, pentru a procura această valută ar fi trebuit să 
exportăm întreaga producție de cereale a țării pe mai mult 
de doi ani.

Pagină realizată de Viorel SĂLAGEAN și Ion TEODOR
V
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Ce subiecte propune satul românesc 
filmului de actualitate ?

Ne aflăm la cariera de anro- 
camente Netiș a hidrocentralei 
Riu Mare-Retezat, județul Hu
nedoara. Aici, la peste 1 000 de 
metri înălțime, l-am întîlnit pe 
un bărbat tinăr, nu prea înalt, 
subțirel și timid, Constantin Pri- 
secaru. A venit pe șantier îm
preună cu soția și cu trei copii 
direct de la... Roma. Comuna 
Roma din județul Botoșani. A 
venit ca electrician. Intr-o zi, 
l-a văzut directorul șantierului 
reparînd un excavator gigant Și 
minuindu-i manetele cu preci
zie. „Ce-ar fi să te faci excava- 
torist ?“ — l-a întrebat. Și Pri- 
secaru a ajuns excavatorist. Și 
încă unul dintre cei mai buni și 
lucrează pe același utilaj pe 
care-l văzuse directorul repa- 
rindu-l. Un utilaj cu o cupă de 
8 metri cubi, cel mai mare de 
pe șantier și la cea mai înaltă 
cotă — peste 1000 de metri. 
După cum și Prisecaru e tot 
la... înălțime !

Falnicul stejar din imagine, 
declarat monument al naturii, 
este, urmașul unei .păduri .ce, se 
întindea odinioară pe toată Pa
lea Lăpușulut. ' Solitar, ocrotit 
pină acum de legile țării, ste
jarul dăinuie de peste 300 de ani 
la marginea satului Coltău, in 
mijlocul unei pășuni ce Se în
tinde pină la Recea și Mocira. 
Din astfel de stejari viguroși 
s-au ridicat, de-a lilngul Vremii, 
faimoasele construcții din lemn 
specifice Maramureșului, multe 
dintre ele împodobind și astăzi 
acest ținut de un pitoresc aparte.

Ștafeta 
„Izvorașului"

I

Un laureat al tuturor edițiilor 
Festivalului național „Cintarea 
României" : ansamblul artistic 
„Izvorașul" al Casei pionieri
lor și șoimilor patriei din Vaslui, 
în mijlocul micilor mari ar
tiști — un om cu părul nins, 
pensionar, profesorul Constan
tin Didilescu. Cel mai tinăr 
membru al formației are numai 
7 ani și se numește Strungaru 
George Lucian, iar profesorul, 
conducătorul „Izvorașului" — 70 
de ani. Cifra 70 o regăsim și in 
numărul membrilor ansamblu
lui. Creatorul și sufletul „Izvo
rașului" iși așteaptă un înlocui
tor : Dutică Gheorghe, care ter
mină in acest an Conservatorul 
din Iași. Și care nu e altul 
decit tot unul din foștii mem
bri ai „Izvorașului".

Vaporul-muzeu

în aceste zile caniculare, in 
portul Tulcea a acostat cea mai 
„bătrină" navă românească. Este 
vorba de nava „Tudor Vladimi- 
rescu", ajunsă la respectabila 
virstă de aproape 130 de ani. 
După cum ne spune comandan
tul loan Iorga, nava „Tudor 
Vladimirescu" este cel mai vechi 
vapor românesc cu propulsie 
prin sbaturi. După ce ani la rind 
a funcționat ca navă pasager 
pe diferite sectoare ale Dunării, 
in ultimii 20 de ani „vaporul- 
muzeu", cum îl numesc marina
rii, transportă turiști in mirifica 
Deltă a Dunării. Cu toate că a 
ajuns la o asemenea virstă, nava 
se află în perfectă stare de 
funcționare și n-a mai suferit 
nici o reparație capitală de mai 
bine de două decenii.

E o performanță !
Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii^j

Dezvoltarea artei filmului de 
amatori in cadrul atit de generos 
al Festivalului național „Cintarea 
României" consacră nu numai nu
meroase talente din rindul oameni
lor muncii, dar și localități întregi, 
așezări din toate colțurile țării care 
se remarcă printr-o vie activitate 
artistică datorată unui număr tot 
mai mare de oameni pasionați. La 
recentul congres al educației poli
tice si culturii socialiste, mai multi 
participanți, oameni ai muncii, fă
ceau. pe bună dreptate, observația 
că o seamă de sectoare ale vieții 
noastre social-economice nu-și gă
sesc locul meritat in creația artis
tică, in cea cinematografică în
deosebi. Se remarcă, intr-adevăr, 
o anumită răminere in urmă a fil
melor noastre față de bogata ofertă 
a vieții. Dacă ne gîndim la marile 
transformări din viața satului ro
mânesc, de exemplu, vom constata 
ușor cit de puțin a pătruns pe 
ecranul cinematografic din noua 
condiție umană a mediului rural, 
ce sărac este oglindită transforma
rea economică, socială, spirituală a 
satelor noastre. Iată un motiv pen
tru care merită urmărite cu mare 
atenție acele inițiative, manifestări 
menite să pună in valoare bogăția 
de subiecte, idei, fapte, întîmplări 
semnificative din viața satului. O 
asemenea manifestare este, după 
opinia mea. festivalul filmului 
de amatori cu o tematică de mare 
frumusețe și de strictă actualitate : 
„Satul românesc de ieri și de azi".

La inițiativa unui grup entuziast 
de iubitori ai filmului, în frunte cu 
primarul comunei. Toma Iordache, 
secretarul cu probleme de pro
pagandă al comitetului comunal de 
partid. Ionel Bordeianu, directoarea 
căminului cultural. Marcela Gorgon, 
muzeografa Ecaterina Bordeianu, ei 
înșiși cineaști amatori, și un grup 
de cadre didactice și cetățeni ai co
munei Bivolari, cu sprijinul comi
tetului județean de cultură și 
educație socialistă și al secției de 
propagandă a Comitetului județean 
lăți al P.C.R., în .mai 1980 avea loc 
prima ediție — ediție la care cine- 
clubul căminului cultural din Bivo
lari era încununat cu Marele pre
miu. pentru filmele : „Se naște o 
nouă profesie", „Și copiii ne jude
că", „Irinel" — toate realizate de 
colectivul larg de care aminteam, 
în regia lui Ionel Bordeianu. Festi
valul își propune să evalueze ex
periența cinecluburilor in munca po- 
litico-educativă pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste, in 
explicarea și aplicarea politicii 
partidului în domeniul agriculturii, 
al creșterii rolului filmului in via
ța social-economică a țării, să de
termine îmbunătățirea, lărgirea și

permanentizarea activității cineclu
burilor, să contribuie la stimularea 
și extinderea activității acestora in 
mediul rural, la creșterea interesu
lui pentru reflectarea noilor reali
tăți ale satului românesc contem
poran.

Iată, selectate din cele peste 60 
de filme prezente în concurs, la 
această a doua ediție, titlurile cîtor- 
va, pentru a ne da seama de di
versitatea de preocupări ale cineaști
lor amatori, strîns legate de. fru
musețea și de diversitatea aspecte
lor vieții și muncii proprii satului 
contemporan : „Adîncul rost al pă- 
mîntului", „Mica vale verde". „Stri- 
gătura griului", „Moșul", „De la Ta- 
maia la Amsterdam", „Căruța cu 
amintiri", „Să ningă, să plouă". „Un

mișcările de aparat, atîta rost în cu
vintele pline de sens ale comen
tariului suprapus peste cîteva cio
buri de oale și opaițe rămase de 
sute de ani, de mii de ani, că ală
turarea lor potențează întregul 
film, ii dă un fel de monumentali
tate bărbătească, de parcă am as
culta o emoționantă lecție de is
torie despre permanenta noastră 
aici. Realizatorii, loan Mato. Adrian 
Stepan, Nicolae Negruțiu, de la ci- 
neclubul „Semenicul" al Centrului 
de îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă Caraș- 
Severin, s-au identificat cu ideile 
generoase transmise emoționant 
prin acest film, fiind răsplătiți cu 
Marele premiu al festivalului. Pre
miul special al juriului a fost atri-

Al. G, CROITORU,
regizor, președintele juriului Festivalului filmului de la Bivolari - Iași

tată își așteaptă copiii", „Altfel des
pre pămint", „Trăim cu muntele", 
„La noi la Holohoșca", „Poeți și ță
rani", „Piața din grădina noastră", 
„Măsura oilor", „Vălărețul". '„Joc 
și strai bucovinean", „Pîinea". „Un 
țăran", „O muncitoare și cîteva 
cîntece", „Contraste". „Cintec de 
leagăn", „Lunca Dunării oltene". 
Cine poate crede că satul nostru 
este sărac în subiecte pentru mari 
opere de artă n-are decit să pri
vească măcar aceste creații ale a- 
matorilor : va găsi în ele un suflu 
de viată autentică, de o mare pros
pețime, o diversitate tematică ex
cepțională. Este, după părerea mea. 
un frumos exemplu pe care il dau 
creatorii amatori, talente din popor, 
mulți dintre ei locuitori ai satelor 
românești de astăzi. Ei vin cu o 
profundă-cunoaștere a ritmului în
noitor de azi, a preocupărilor și 
problemelor cu care se confruntă 
oamenii satului de azi. a realizări
lor și dorințelor lor. Trebuie notată 
creșterea calitativă a majorității fil
melor. unele dintre acestea piltînd 
fi programate oricind la televiziu
ne sau de a participa la festivaluri 
internaționale de gen.

Cînd spun aceasta mă gîndesc la 
o seamă de filme care au și întru
nit aprecierile juriului și ale pu
blicului. fiind prezente în palmare
sul festivalului. Astfel. „Adîncul 
rost al pămintului" este un adevărat 
poem politic. In acest film, un băr
bat tot caută și mingiie cu privirea 
și miinile pămintul pe care-l face 
oale. Dar este atîta rost în fiecare 
cadru, în felul cum este filmat. în 
felul cum sînt alăturate, montate 
cadrele. în planurile, unghiulația,

buit cineaștilor amatori din Baia 
Mare, Adriana și Simion Oțoiu, 
pentru întreaga selecție a filmelor 
prezentate în concurs și totodată 
pentru statornicia cu care își dedi
că activitatea lor universului satu
lui contemporan : celor care fac 
finul, din „Mica vale verde", urmă- 
rindu-le truda zi de zi, pină cind 
finul se usucă și e urcat în căpițe ; 
celor care fac pîinea, din „Strigă- 
tura griului", film în care se află 
o secvență de absolută virtuozitate 
in care oameni, batoză, paie, snopi, 
boabe de griu și pîine sînt filmate 
și ordonate într-o topică specială de 
montaj ce creează o puternică sen
zație de autenticitate ; celor care 
fac mese, scaune, fotolii și coșuri 
din nuiele de răchită, altădată me
serie înjositoare, azi, așa cum ne 
spune un bătrîn în comentariul fil
mului, avind contracte ....pîn-la
Amsterdam". Nu întimplător, filmul 
a fost numit, sugestiv, „De la Ta- 
maia la Amsterdam".

Cineclubul „Actualitatea" din Ur- 
ziceni, județul Ialomița, a adus în 
festival unul dintre cele mai fru
moase și mai personale, filme, deși 
cu unele neimpliniri, filmul „Căru
ța cu amintiri". Scris și regizat de 
profesorul Alexandru Buleandră, 
beneficiind de un interpret de reală 
vocație actoricească, Constantin 
Cristea, filmul „Căruța cu amin
tiri" vorbește intr-o tonalitate sobră 
despre „adîncul rost al țăranului", 
ca să parafrazez titlul filmului în
cununat cu Marele premiu. De fapt, 
aceasta socot că este adevărata și 
sincera deviză a festivalului de la 
Bivolari : „adîncul rost al ță
ranului".

„Un tată își așteaptă fiii". realizat 
de un colectiv sub conducerea lui 
Ionel Bordeianu din Bivolari, și 
„Cintec de leagăn", realizat de Fer
dinand Michitovici și Emil Butnaru 
de la cineclubul Casei de cultură 
din Gura Humorului, sînt două fil
me care supun spre judecata opi
niei publice niște adevăruri pe care 
uneori le mai întîlnim în peisajul 
satului de azi : un tată își așteaptă 
fiii, îi așteaptă de ani și ani, și ei 
nu mai vin. L-au uitat. Rămas sin
gur, în așteptarea celor pe care i-a 
crescut și i-a făcut oameni, este 
transportat, cu salvarea, la spital. în 
timp ce, de pe o măsuță din casa 
friguroasă, din fotografii zîmbesc 
copiii și nepoții.

„Cintec de leagăn" e intr-adevăr 
un cîntec de leagăn, un superb cin
tec de leagăn rostit și cintat de 
Sofia Vicoveanca — în coloana so
noră doar — un cîntec ce se așter
ne mai intii peste o imagine emo
ționantă : un copil în leagăn un
duit de mina mamei. Mama tot țese 
și părul îi tot albește, și-l tot în
grijește pe cel mic, și-l tot descalță. 
și cel mic, devenit, bărbat în toată 
firea, așteaptă, cu mormanul de 
sticle goale în față, așteaptă să 
vină mama, mama imbătrinită. albi
tă de ani șl de trudă — să-l ia. să-1 
ridice, să-l sprijine, să-1 ducă spre 
casă, și acolo, să-1 descalțe : două 
filme avertisment, două filme care 
vorbesc altfel despre „adîncul rost 
al țăranului".

Despre cum „Trăim cu muntele" 
(Casa de cultură Focșani), despre 
cum se face piinea în comuna Vlă- 
deni-Iași, cum au transformat oa
menii din Piatra Neamț fiecare bu
cată de pămint în adevărată grădi
nă, cum și-au construit magazinul 
sătesc oamenii din Holohoșca. la 
propunerea deputatului lor, cum se 
ară și se stringe griul la Pătrăuți, 
cum vin poeții la căminul cultural 
din Mărgineni, cum un țăran con
struiește o fabrică de cărămizi să 
nu-și mai facă lumea case din 
chirpici, cum nu-și uită o munci
toare cîntecele de-acasă, cum păs
trează oamenii obiceiurile si dati
nile străbune, cum au curajul de a 
visa copiii țăranilor din Prahota și 
Popricani și cum o școală gene
rală devine liceu agroindustrial — 
iată tot atîtea opțiuni ale cineaști
lor amatori inspirate direct din 
vastul proces de înnoire a satului 
contemporan, tot atîtea filme-docu- 
ment despre politica înțeleaptă a 
partidului nostru privind agricultu
ra și oamenii care fac agricultură, 
tot atîtea poeme ale pămintului ro
mânesc create cu talent și cu dra
goste de cineaștii amatori, cel mai 
mulți locuitori ai satelor noastre 
înnoite sub zodia socialismului.

în legătură cu apropiatul concurs 
de admitere in învățămîntul supe
rior. care va începe la 15 iulie 1982, 
direcția de resort din Ministerul 
Educației și învățămintului preci
zează că și in acest an se acordă o 
atenție deosebită creșterii ponderii 
cursurilor serale și fără frecvență, 
atit în domeniul tehnic, cit și în cel 
universitar, ele reprezentînd forme 
ce oferă posibilitatea oamenilor 
muncii de a urma studii superioare 
concomitent cu activitatea ce o des
fășoară in producție.

între noutățile mai importante 
amintim înființarea de secții serale 
de ingineri la specializările Aero
nave — Institutul politehnic din 
București și Nave — Universitatea 
din Galați. Ia specializarea Chimie- 
Fizică — Institutele politehnice din 
București și Iași ; la unele speciali
zări din învățămîntul superior artis
tic : Muzică și Canto — Conservato
rul „Ciprian Porumbescu" ; Regie șl 
imagini de film și televiziune — In
stitutul de artă teatrală si cinema
tografică „I. L. Caragiale" ; Grafică-

sculptură și forme industriale — In
stitutul. de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu" din București ; Pictură 
și ceramică, sticlă, metal — Institu
tul de arte plastice „Ion Andreescu" 
din Cluj-Napoca, precum și a unor 
secții fără frecvență la specializările 
biologie, geografie — o limbă străi
nă și filozofie-istorie.

De asemenea, au fost adoptate mă
suri ce permit accesul mai larg la 
învățămîntul seral și fără frecventă 
și pentru absolvenții de liceu din 
promoția acestui an școlar, in con
dițiile încadrării în producție. Ast
fel. tinerii bacalaureați, seria 1982, 
neincadrați in întreprinderi sau in
stituții — pină la data începerii 
apropiatului concurs — se pot inscrie 
la examen, la facultățile si secțiile 
serale și fără frecvență. în baza ac
tului de repartizare în producție și 
a certificatului de calificare obținut 
după promovarea bacalaureatului, 
urmînd ca cei admiși să prezinte 
adeverința de încadrare în muncă 
pină la începerea anului universitar 
1982—1983. (Agerpres)

Sănătatea inimii
CÎTEVA CONCLUZII ALE CONGRESULUI 

MONDIAL DE CÂRDIOLOGIE

OMUL *TA

ci nemâ
fl Destine romantice ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) —9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
B Trandafirul galben : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA AURO
RA — 21, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA TO
MIS — 21,15.
0 Un echipaj pentru Singapore : 
LIRA (317171) — 16; 18; 20, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
H întoarce-te și mai privește o dată : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
El Calculatorul mărturisește : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
fl Nea Mărin miliardar : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Orgolii : FLACĂRA (20 33 40) —
15,30; 17,30; 19,30.
■ Pe cer „vrăjitoarele nopții* : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
■ Waterloo: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 12.30; 16; 19,30.
■ Fluturii sînt liberi: UNION (13 49 04)
— 9; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Soarele alb al pustiului : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
■ Fii bărbatul meu : PROGRESUL 
(28 94 10) — 16; 18; 20.
■ Bunul meu vecin Sam ; SCALA
(11 03 72) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9,30; 12,30;
19, FAVORIT (45 31 70) — 9 ; 12; £6,30; 
19,30.
■ Frontiera : SALA MICĂ A PALA
TULUI — 11; 14,30; 17,15; 20.
fll Logodnica mecanicului Gavrilov : 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Căderea Imperiului roman : LU

CEAFĂRUL (15 87 67) -* 9; 12,30;. 16; 
19,30.
B Secretul din Santa Vittoria, :r. CA
PITOL (16 29 17) — 8,30 ; 11; 13,T5; 
15,45; 18,15; 20,30, GRĂDINA CAPI
TOL — 21,15.
0 Atac împotriva Iui Rommel : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15-, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂ
DINA MODERN — 21,15.
B Asociatul : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
B Povestea dragostei: DOINA (16 35 38)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15.
E3 Aventurile lui Robin Hood : DOI
NA (16 35 38) — 16; 18; 20.
■ Atenție la pana de vultur : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
fl De la 9 la 5 : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRADINA BU
ZEȘTI — 21.
E Tess : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 
19, DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
19.
E Roberto Carlos cu 300 km pe oră ; 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30 ; 17,45;
20.
Bl Bonner fiul : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
B Polițistul ghinionist : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
H Campioana mea: GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
fl Visul de argint al alergătorului : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, ARTA (21 31 86) — 15,30; 
18; 20, GRADINA ARTA — 21.
S Pilot de formula 1 : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B în spațiu GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 21.
B Apașii : GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 21.
B Kramer contra Kramer : GRĂDI
NA PARC HOTEL (17 08 58) — 21.

El Copie la indigo : GRĂDINA LIRA 
(31 71 71) — 21.
B în arșița nopții : GRĂDINĂ LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21,15.
fl Par și Impar ; Un șerif extrateres
tru : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII (75 77 20) — 18.

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Examenul — 19,30.
B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) ; Concertul 
orchestrei de cameră de tineret a 
Conservatorului Noii Anglii din S.U.A. 
Dirijor : Benjamin Zander — 20.
B Radioteleviziunea română (str. Nu
ferilor, 14 68 00) : Recital de pian sus
ținut de Fausto Zadra — Italia. In 
program lucrări de : Franz Schubert, 
Robert Schumann, Felix Mendelsohn- 
Bartholdy, Frederic Chopin — 19,30. 
fl Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormîntul călărețului avar — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Ca
bala bigoților — 1£L
fl Teatrul Mic (14770 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacolul de 
sunet și lumină „Pămint de pace și 
iubire* — 21.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu ne naștem toți la a- 
ceeași virstă — 19.30; (Parcul Herăs
trău) : Opinia publică •— 20.
B Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... — 19,30; (sala 
Savoy) ; Funcționarul de la Domenii 
— 20.
B Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, gră
dina Cișmigiu) : Tîndală... cloșcă — 
19,30.
fl Circul București (1101 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova* — 
10; 16.

DE LA DIRECȚIA 
DRUMURILOR

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor ' 
aduce la cunoștința participanților la 
traficul rutier că circulația pe Trans- 
făgărăsan în zona tunelului de la 
Bîlea-lac se desfășoară după urmă
torul program : simbăta. între ore
le 6—7 si 12—24 ; duminica si în săr
bătorile legale între orele 0—24 ; lu
nea intre orele 0—13 și 18—19 ; de 
marți pină vineri inclusiv. între 
orele 6—7. 12—13 si 18—19.

în restul intervalurilor, circulația 
rutieră este închisă.

Procurarea fără diferență de 
preț a obligațiunilor C.E.C. cu 

cîștiguri
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni informează că pînă la data de 
10 iulie a.o.,< inclusiv, obligațiunile 
C.E.C. cu ciștiguri se pot procura la 
valoarea lor nominală, fără diferen
ță de preț.

Obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se 
pot procura in numărul dorit, de la 
oricare unitate a Casei de Economii 
și Consemnațiuni ori de la unitățile 
poștale.

După cum este cunoscut, posesorii 
de obligațiuni C.E.C. beneficiază de 
importante cîștiguri in bani cu va
lori cuprinse între 50 000 de lei și 
800 de lei, care se acordă în fiecare 
lună, prin trageri la sorți.

Tragerea la sorți pentru luna în 
curs va avea loo în Capitală, la data 
de 31 iulie a.c., ora 13,30 în sala 
Casei de cultură din str. Zalomit 
nr. 6.

Lista oficială cu rezultatele trage
rii la sorți se va publica în presa 
centrală.

în urmă cu cîteva zile s-au în
cheiat lucrările celui de-al IX-lea 
Congres mondial de cardiologie care 
a avut loc la Moscova. Prof. dr. do
cent ROMAN VLAICU, prorector al 
Institutului medico-farmaceutic din 
Cluj-Napoca, prezent, împreună cu 
alți 15 specialiști din țară, la această 
manifestare științifică de prestigiu, 
ne-a înfățișat unele concluzii de in
teres general.

— Mi se pare semnificativ prin ac
tualitatea lui, prin ancorarea in reali
tățile prezentului, cuvîntul de des
chidere al directorului general al Or
ganizației Mondiale a Sănătății. Re- 
ferindu-se la rolul cardiologilor, dr. 
Mahler spunea că specialiștii care se 
ocupă de inima oamenilor, pentru a 
o menține sănătoasă, să se gîndească 
și la „inima omenirii" și, prin in
fluenta lor pro
fesională. să încu
rajeze programele 
pentru sănătate, 
dar și cele pen
tru pace, să fie 
stimulatorii ini
mii și în același
timp stimulatori ai păcii. într-adevăr. 
nici unul din cei peste 4 000 de car
diologi veniți din 79 de țări nu s-au 
îndoit că sănătatea, mai ales a ini
mii. poate fi asigurată numai în 
condiții de pace.

— Ce a adus nou actualul congres 
mondial față de cel precedent ?

— în cele peste 1 000 de lucrări 
științifice prezentate sau afișate s-au 
discutat probleme esențiale ale boli
lor cardiovasculare, cu accent pe cu
noașterea mecanismelor intime, evi- 
dențiindu-se rolul factorului genetic 
și mai ales al sistemului nervos în 
producerea și evoluția acestor sufe
rințe.

Alt domeniu nou în care s-au adus 
date interesante se referă la răspun
sul de apărare al organismului (imu- 
nolpgie) față de .diferiți factori de 
mediu — infecțiile, drogurile, toxi
cele, inclusiv medicamentele, alimen
tația nerațională etc. In toate țările 
s-a ajuns la o cunoaștere mai bună 
a structurilor electron-microscopice 
Ia nivelul subcelular, biochimic și în 
special enzimatic. în această ordine 
de idei putem considera, ca o priori
tate a științei medicale românești co
municată în cadrul acestui congres, 
contribuția specialiștilor români la 
elucidarea mecanismului imunologic 
în producerea aterosclerozei. Pentru 
prima dată s-a reușit decelarea unor 
modificări ale acestui mecanism de 
apariție a aterosclerozei, încă de la 
naștere.

— în ce mod vor contribui aceste 
rezultate noi la modernizarea mijloa
celor de investigație și de tratament ?

— Este un beneficiu enorm pentru 
sănătate, pentru păstrarea ei, dar și 
pentru posibilitățile de intervenție 
directă chiar și în cazul infarctului 
de miocard. Noutățile nu ne-au sur
prins pentru că și rezultatele comuni
cate de noi se înscriu pe această 
linie, unele din metodele de inter
venție directă .le practicăm și în cli- 
nicile clujene de specialitate. S-a 
conturat mai bine necesitatea de a 
se apela la metode de investigare și 
diagnostic moderne (cum este și eco-

grafia), care să ofere date mai pre
cise, apoi la modele de tratament 
care determină o evoluție mai scurtă 
a bolii și cu urmări mai puțin severe 
în cazul accidentului cerebral vascu
lar sau al infarctului de miocard.

Legat de prevenirea bolilor cardio
vasculare și de readucere a bolnavii® 
Iul cît mai repede la o viată nor
mală, ca o notă generală aș mențio
na comunicarea unor date și rezul
tate optimiste obținute în diferite 
țări și la noi pe un număr mare de 
bolnavi.

— Optimismul cardiologilor din di
ferite țări se justifică și prin unele 
căi noi de prevenire a bolilor cardio
vasculare ?

— O serie de rezultate pozitive 
prezentate de responsabilii de pro

grame din cadrul 
O.M.S., programe 
care însumează 
datele unor stu
dii internaționale, 
demonstrează o 
tendință de scă
dere a frecvenței

bolilor cardiovasculare și a mortali
tății datorate acestor boli, ca urmare 
a înlăturării factorilor de risc. Acești 
factori sînt binecunoscuți : su-
pragreutatea. hipertensiunea ar
terială, fumatul, corelate cu lipsa 
de mișcare etc. ; în jurul lor s-au 
întreprins de mult timp acțiuni de 
cunoaștere la nivelul întregii popu
lații. Dar s-a subliniat necesitatea ca 
să fie luată în observație întreaga 
populație, ceea ce nu este posibil in 
unele țări unde nu există cadrele me
dicale de specialitate și dotarea co
respunzătoare.

— Ce rol joacă medicamentele în 
prevenirea unor complicații cardio
vasculare ?

— S-a demonstrat pe grupe mari 
de populație că acele persoane care 
prezintă 3—4 factori de risc sînt mai 
vulnerabile, dar dacă li s-a atras a- 
tenția asupra pericolului la care se 
expun, foarte mulți au eliminat a- 
cești factori. Și un lucru deosebit de 
semnificativ : fără’ nici o medicație, 
numai prin dorința și voința celui 
avizat de a-și schimba modul de via
ță, toți cei care au înțeles și și-au 
însușit acest punct de vedere funda
mentat științific și-au prelungit sub
stanțial viața. S-a demonstrat, tot pe 
grupe mari de populație, că cei care 
se tratează cu medicamente, dar iși 
mențin obiceiurile care duc la apari
ția unor fenomene de boală — supra- 
greutate, fumat, sedentarism etc. — 
sînt mai expuși decit cei care nu fac 
tratament ; ceea ce demonstrează 
incă o dată că medicația singură nu 
poate rezolva prevenirea agravării 
bolii sau a complicațiilor ei (acci
dentul cerebral vascular, infarctul de 
miocard). Și în acest domeniu contri- 
bu'țiile școlii medicale din țara noas
tră sînt de natură să ofere un spor 
de cunoaștere la tezaurul științei 
mondiale care vizează omul, sănăta
tea lui.

Convorbire consemnată ds 
Elena MANTU

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 4 

Iulie, ora 21 — 7 iulie, ora 21. In țară : 
Vremea va fi caldă mai ales în sudul 
țării. Cerul va fi variabil. Averse izola
te de ploaie și descărcări electrice se 
vor produce în nordul țării și în zonele 
de deal și de munte. Vintul va sufla

slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 10 și 20 de 
grade, izolat mai coborite în primele 
nopți, cele maxime, ziua, vor urca în
tre 24 și 34 de grade. In București : 
Vreme frumoasă șl călduroasă, cu cer 
variabil, mai senin noaptea. Vîn- 
tul va sufla în general slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 14 
și 17 grade, cele maxime între 30 și 33 
de grade. (Cornellu Pop, meteorolog de 
serviciu).

Tragica 
indiferența...

Fusese la antrenament, la polo. A venit 
în fugă la masă, a mîncat în goană si s-a 
rugat de mama lui să-1 lase la cinema. 
Voia să vadă „Cactus Jack". Primind per
misiunea părintească, a plecat tot așa. val- 
virtej. L-au găsit peste nici o jumătate de 
oră cu biletul de cinematograf încleștat în 
pumn. Poate că de trăit a mai trăit doar 
cîteva minute. Cit să ajungă, pe scări, să
rind cite două-trei trepte, de la etajul nouă 
la etajul doi. Ascensorul era stricat de 
vreo două zile. Acolo, la etajul doi. pentru 
motive neelucidate, s-a urcat în lift. Fiind 
în cabină (repetăm : în cabina ascensoru
lui stricat), aceasta s-a pus in mișcare. 
Mai mult ca sigur — cu viteză ; a tîșnit 
în sus. Voind să sară din mers, băiatul a 
fost prins intre cabină si planșeul clădirii. 
Cu biletul de film si un tichet I.T.B. in 
pumnul foarte strins.

întreprinderea „Ascensorul", care asigură 
întreținerea instalațiilor de acest fel din 
Capitală, n-a Înregistrat în cei 30 de ani 
de existentă nici un accident grav care 
să-i fie imputabil. Actele procesului. în
cheiat recent, inclusiv punctul de vedere 
al unui expert foarte autorizat confirmă o 
realitate : sistemul de securitate al liftu
rilor e atît de complex, cu atit de nume
roase măsuri de siguranță care se dublea
ză una ne alta, incit, la o exploatare co
rectă, nu se poate întîmpla vreun acci
dent fatal. Cu condiția ca orice defecțiune 
să fie semnalată întreprinderii competente 
si să fie remediată de meseriașii acesteia. 
Diletantismul, orice „intervenție" a vreunui

„amator" pot avea consecințe din cele mai 
tragice.

Asa s-a întîmplat si în cazul accidentu
lui descris, de la scara A a blocului de 
De strada Luntrei nr. 2—4. Exact la ora 
la care băiatul se grăbea spre film, un 
locatar. Stoica Lucian, considerîndu-se 
„expert în toate", s-a apucat de unul sin
gur să... repare liftul. Era de meserie 
electronist, ceea ce nu l-a scutit să lucre
ze prost. încâlcind regulile elementare de 
nrecautie. aspecte tehnice bine cunoscute 
oamenilor cu adevărat de meserie. Acci
dentarea adolescentului a survenit în tim- 
nul si din cauza imixtiunii acestui locatar 
prea întreprinzător.

Lăsînd vinovatului cuvenita condamnare 
penală, plus răspunderea de neșters a unei 
vieți tinere curmate prin iresponsabilitatea 
sa. ne-am întrebat totuși : dar... de ce n-a 
fost.reparat ascensorul la timp?! Eram 
gata să reproșăm întreprinderii „Ascenso
rul" tergiversarea reparației. Verificind, 
am constatat că nu e deloc așa. Eviden
tele întreprinderii, confirmate de declara
țiile martorilor audiati Ia proces, probea
ză ! că liftul rămăsese scos din funcțiune 
pur . si simplu pentru că nimeni nu a sem
nalat defecțiunea.

— Telefonul nostru e ușor de format : i 
023 — ne spunea tovarășul director al în
treprinderii „Ascensorul", Constantin State. 
De multe ori însă locatarii lasă unul pe 
altul grija de a ne anunța. Avem un dis
pecerat. care preia zi si noapte semnală
rile. avem echipaje de intervenție cu mij
loace de transport adecvate, avem înre
gistrate în memoria unui calculator fișele 
tuturor celor 10 000 de ascensoare de care 
răsnundem. întreținem o disciplină si co
rectitudine ferme in colectivul nostru de 
muncă. Un singur lucru n-avem : cum să 
știm, neanuntati. unde s-a stricat liftul...

Informația este utilă si merită reținută. 
Ea completează si diagnosticul moral al

tragicei întimplări de pe strada Luntrei. 
Nesocotința imprudentului meșter de oca
zie s-a aliat în chip nefast cu indiferenta 
atitor locatari, dintre care nu s-a găsit ni
meni să dea acel simplu telefon, in care 
erau toti interesați.

Fier vechi 
sau mentalități 

învechite ?
Se decisese, prin act semnat de direc

torul general al centralei industriale de re
sort. ca una din liniile principale de fabri
cație ale întreprinderii de osii si boghiuri 
din Bals (întreprindere de care depinde 
producția tuturor uzinelor de vagoane) să 
intre în reparație capitală. Pentru ca trea
ba să fie executată urgent și bine, recon- 
ditionarea utilajelor a fost încredințată 
mai multor unități de bază ale centralei.

Asa se face că trei vagoane cu mașină
rii de la Bals au sosit într-o noapte și în 
gara Cătelu. cu destinația întreprinderea 
„23 August". Doar unul din aceste vagoa
ne a ajuns la secția unde trebuia. Cele
lalte două au fost date... la retopit ! Avize 
de expediție, scrisori de trăsură, registrul 
de urmărire a încărcării-descărcării va
goanelor (registrul „veghetor"), fișe de 
urmărire a vagoanelor, registrul de pre
dare a serviciului, procese verbale de re
cepție... Forme peste forme si hîrțoage 
peste hîrțoage. purtate de la un om la 
altul și dintr-o mină în alta, n-au putut 
opri încărcătura celor două vagoane din 
drumul ei fatal spre gura cuptoarelor. A 
fost de ajuns ca un magaziner distrat 
(Fetra Veronel), sugîndu-si plaivazul, să

uite ce scrisese cu cîteva rînduri mai 
înainte, pentru ca o ștafetă lungă de inși 
indiferenți si lipsiți de scrupulozitate pro
fesională să amplifice greșeala. A fost 
destul ca. motăind. cineva să mîzgălească 
două litere — „FV“ — și apoi să tragă, 
să tot tragă ghilimele de repetiție, ca alți 
cinci gură cască să nu vadă că în vagoa
ne sînt strunguri, sînt utilaje întregi, nu 
fier vechi. Vagoanele si încărcătura lor au 
parcurs o întreagă filieră. Pe parcursul ei. 
fiecare participant a adăugat la „mica- 
greșeală" propria contribuție de superfi
cialitate : unul a copiat mecanic eroarea, 
altul a uitat propria însemnare de atrage
re a atenției, altul a acceptat vagoanele 
fără acte, altul a contrafăcut acte în locul 
celor care lipseau, dar nimeni n-a stri
gat : „fraților — astea sînt piese încă 
bune !“

Dar nu pentru neglijenta ca atare rela
tăm. acum, acest caz. Să presupunem că 
utilajele ar fi fost si mai vechi, n-ar fi 
venit pentru reparație ci chiar pentru to
pit. Este posibil ca. vorbind atît de mult 
desnre recuperări si reconditionări. nimeni 
dintr-o uzină atit de prestigioasă și cu 
atîti meșteri buni să nu treacă din cînd 
în cînd printre fiarele vechi ? Ca să vadă 
ce se mai poate valorifica altfel decit in 
flăcări ?

Iată drept răspuns citate exacte din de
clarația unui martor avizat, maistru prin
cipal la baza de sarjare a turnătoriei de 
otel :

— Eu personal nu verific materialele 
venite în baza de sarjare. considerînd că 
totul este fier vechi (...) Eu. Popa Ion. nu 
cunosc să fi venit vreodată un membru 
al comisiei de recepție să vadă ce mate
riale spargem sau debităm.

Articolele publicate ne tema asa-ziselor 
„me-re-re-uri" nu sint o invenție a pre
sei. ci expresia unei importante sarcini 
trasate de partid si corespunzătoare inte

reselor economiei naționale. Acolo unde 
utilaje încă bune merg cu vagonul spre 
otelărie înseamnă că, pe lingă niște acari 
somnolenti. există si „specialiști luminați" 
care n-au înțeles incă această sarcină.

Din caietul 
grefierului

„Reclamantul declară că. deși s-a eva
cuat studioul, nu consideră restabilită si
tuația anterioară, intrucît pe hol se mai 
găsesc si alte lucruri aduse dună prima 
constatare si anume : una masă. 3 fotolii, 
3 scaune, un frigider, un ceas cu cuc".

(Miza procesului nr. 6515/80 purtat la 
Judecătoria sectorului 5)

„S-au găsit persoane rău binevoitoare 
care l-au acuzat pe nedrept pe S. V. El 
nu a calomniat-o in nici un fel ne partea 
vătămată, iar înmormîntarea a decurs în 
bune condițiuni".

(Din declarațiile depuse la dosarul 
6575/81 al Judecătoriei sectorului 3)

„în seara zilei de 24 decembrie, soțul 
meu. cu care mă aflu în divorț, a venit 
acasă cerîndu-mi să-i mai dau niște obiec
te. printre care si oala sub presiune. Cum 
aceasta era pe foc si îmi este foarte ne
cesară pentru a putea prepara mai rece
de mincare, am «îndrăznit» să-1 refuz. 
Acest refuz îl aștepta el de fapt pentru a 
mă lovi cu sălbăticie și a mă arde cu ți
gara pe care tocmai o fuma".

(Din acțiunea 1904/81 depusă la Ju
decătoria sectorului 2)

Sergiu ANDON
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Excelenței Sale Domnului general de divizie (r) 
REYNALDO BENITO ANTONIO BIGNONE 

Președintele Națiunii Argentiniene
BUENOS AIRES

Cu prilejul desemnării dumneavoastră in înalta funcție de președinte 
al națiunii argentiene. vă adresez felicitări cordiale, succes în îndeplinirea 
acestei importante misiuni. împreună cu cele mai bune urări pentru prospe
ritatea si pacea poporului argentinian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie si cooperare existente 
între Republica Socialistă România și Republica Argentina vor cunoaște o 
continuă dezvoltare, în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

' Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

Cronica
Simbătă, tovarășul Ion Coman, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a 
avut convorbiri cu delegația M.P.L.A.
— Partidul Muncii din Angola, con
dusă de tovarășul Alexandre Rodri
gues Kito, membru al Biroului Po
litic. coordonator al Comisiei Cen
trale de Control a M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, care, la invitația 
C.C. al F.C.R., face o vizită in tara 
noastră.

Cu acest prilej s-a procedat Ia o 
informare reciprocă privind activita
tea si preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român si Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei
— Partidul Muncii, exprimîndu-se 
dorința de a se dezvolta si adinei si 
in viitor bunele relații si solidari
tatea dintre cele două partide. în 
spiritul stimei si respectului re
ciproc. în interesul popoarelor român 
si angolez, al cauzei păcii, secu
rității si independentei naționale, 
progresului si colaborării între na
țiuni. Au fost abordate unele aspec
te ale vieții politice internaționale.

La convorbiri, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat tovarășii Ioachim Moga, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-ad- 
.iunct de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Valeriu Pop. șef sector la 
C.C. al P.C.R.

★
-a București s-au încheiat, sîm- 

bătă. convorbirile oficiale între mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. Stefan 
Andrei, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Indonezia. Mo- 
chtar Kusumaatmadja, aflat în vizită 
oficială în tara noastră.

La convorbiri a fost de fată Mo-

Adunare festivă la Academia „Ștefan Gheorghir
Simbătă, la Academia „Ștefan 

Gheorghiu" a avut loc adunarea fes
tivă consacrată încheierii cursurilor 
promoției 1982 a Institutului pentru 
pregătirea cadrelor in problemele 
conducerii social-politice și a Facul
tății de ziaristică.

La adunare a fost prezent tovară
șul Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

Absolvenții care au luat cuvîntul 
au exprimat, în numele colegilor lor. 
sentimentele de adîncă recunoștință 
pentru grija și atenția deosebită pe 
care conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceausescu, le acor
dă formării activiștilor dS. particl.'asi- 
gurindu-le cele mai bune condiții 
pentru însușirea și aprofundarea cu
noștințelor teoretice si practice nece
sare activității lor viitoare, pentru o 
temeinică pregătire. Totodată, ei s-au 
angajat ca la locurile lor de muncă 
să acționeze cu maximă responsabi
litate revoluționară și devotament 
pentru a înfăptui sarcinile trasate de 
partid.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participanta la adunarea festi
vă au adresat secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care se 
spune, printre altqle : „Cu deosebită 
dragoste și devotament pentru partid, 
pentru scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România — vă în
credințăm. mult stimate tovarășe se
cretar general, că țelul nostru suprem 
este slujirea fără preget a partidu
lui si poporului, dăruirea întregii 
noastre energii și capacități de mun
că îndeplinirii sarcinilor ce ne vor 
fi încredințate, ducindu-ne acolo 
unde partidul are nevoie, aducin-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATUL MONDIAL
® Eliminările Argentinei, cam

pioană mondială (1—3 cu Brazilia), 
și Spaniei, gazda turneului final 
(1—2 cu R.F. Germania), precum și 
cd*'firmarea valorii formației Bra
zii: ai și revenirea echipei R.F. Ger
mania — acestea sînt principalele 
elemente relevate in comentariile 
trimișilor agențiilor internaționale 
de presă referitoare la ziua de vi
neri.

„în fata unei reprezentative a 
Argentinei decise să-și vindă scump 
pielea. Brazilia a entuziasmat prin 
fotbalul său ofensiv, prin jocul co
lectiv. tehnica individuală incom
parabilă. dar. pe lingă aceste cali
tăți (dintotdeauna ale fotbaliștilor 
brazilieni), a demonstrat că ane si 
apărători de mare talent. Alternînd 
inteligent un marcaj de zonă cu 
intercepții excelente. apărătorii 
brazilieni au redus la tăcere forma
ția Argentinei" — remarcă agenția 
France Prasse sub titlul „Maradona 
nu este Pele". „Consacrat la 21 de 
ani ca noua stea a fotbalului mon
dial. Maradona a venit în Spania să 
confirme zvonurile venite din Ame
rica de Sud, care făceau din el un 
nou Pele. Neconvingător nici pînă 
la acest ultim meci. Maradona a în
cheiat campionatul în mod nedemn

zilei
hamad Isnaeni. ambasadorul Repu
blicii Indonezia la București.

★
în cadrul manifestărilor consacra

te centenarului nașterii lui Nicolae 
Titulescu. simbătă dimineața, a avut 
loc la sediul Asociației de Drept In
ternational si Relații Internationale 
A. D. I. R. I. o masă rotundă în ca
drul căreia istoricul francez Jacques 
de Launay a prezentat expunerea in
titulată ..Titulescu si Europa".

Au participat cadre didactice uni
versitare. cercetători în domeniul re
lațiilor internaționale, istorici, zia
riști.

Au fost prezent! reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

★
La cea de-a XlII-a ediție a Olim

piadei internaționale de fizică, ce 
s-a desfășurat recent la Malente 
(R. F. Germania), tara noastră a fost 
reprezentată cu succes de o echipă 
de 5 elevi, care au obținut, cu toții, 
premii. Pe primul loc s-a situat 
Adrian Devenyi, de la liceul „N. Băl- 
cescu“ din București; Premiul IT a 
fost obtinut de elevii Ovidiu Rădu- 
lescu, de la liceul ..I. Maiorescu" din 
Giurgiu, Eleodor Nichita. de la li
ceul „B. P. Hasdeu“ din Buzău, și 
Dragoș Serseni, de la liceul Mircea 
cel Bătrîn“ din Constanta, iar pre
miul III de elevul Marcel Roșu, de 
la liceul „N. Bălcescu" din Bucu
rești.

în baza punctajului înregistrat de 
întreaga echipă. România se situ
ează pe locul III. după U.R.S.S. și 
R. P. Polonă. înaintea multor țări 
europene cu școli cu tradiție în do
meniul fizicii, ceea ce constituie o 
remarcabilă performantă pentru în- 
vătâmintul românesc. (Agerpres) 

du-ne contribuția la înfăptuirea o- 
biectivelor actualului cincinal al cali
tății și eficientei. în aceste clipe 
solemne, ne angajăm să acționăm cu 
fermitate și spirit revoluționar pen
tru a da viată hotăririlor adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului, sarcinilor ce ne revin din do
cumentele plenarei lărgite a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie, obiectivelor ri
dicării societății românești pe noi 
culmi de progres și civilizație".

★
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

a avut loc festivitatea de închidere a 
cursului de pregătire a unor cadre 
din Republica Democratică Somalia. 
Cursanții, care au luat cunoștință de 
politica internă și-externă- a partidu
lui și statului nostru,' de realitățile 
României socialiste, au dat o înaltă 
apreciere activității și experienței 
Partidului Comunist Român în con
ducerea procesului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, aportului său la rezolvarea ma
rilor probleme ale contemporaneită
ții, prodigioasei activități teoretice și 
practice desfășurate de către secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Participanți au apreciat că pregă
tirea în academie de cadre din țări 
în curs de dezvoltare reprezintă o 
expresie a politicii P.C.R. și a statu
lui român de solidaritate activă, de 
colaborare și de prietenie cu popoa
rele acestor țări, cu forțele progre
siste, democratice și antiimperialiste 
de pretutindeni. Ei au adus vii mul
țumiri pentru grija și ospitalitatea de 
care s-au bucurat pe tot timpul șe
derii lor în tara noastră.

Din partea conducerii academiei, a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Ba- 
drus. prorector al academiei.

(Agerpres)

de un jucător de clasa lui. lovindu-1 
pe Batista in mod intenționaf".

„Voința de a învinge a vest-ger- 
manilor — subliniază, de asemenea, 
A.F.P. — jocul lor ofensiv și rapid 
au făcut ca. pentru prima oară după 
1970. țara organizatoare să nu reu
șească să se califice în semifinale. 
Spania a ratat această calificare in 
condițiile în care F.I.F.A. o plasase 
ideal pentru a reuși — grupă ușoa
ră. primele trei meciuri pe același 
stadion și la aceeași oră — iar ar
bitrii au ajutat-o în așa măsură 
îneît cotidianul spaniol „El Pais" 
afirma : „Pînă acum, cei mai buni 
atacanți ai noștri au fost arbitrii"...

• Luis Cesar Menotti (antrenorul
Argentinei) : „Arbitrul a avut
dreptate eliminîndu-l pe Marado
na... Meciul a fost disputat într-un 
spirit de sportivitate, specific sti
lului sud-american. foarte departe 
de jocul practicat de europeni, și in 
special de italieni. N-am avut de
loc șansă în acest campionat. Dar 
nici n-am dezamăgit".
• Delegația braziliană l-a sărbă

torit pe fostul internațional Vava, 
în prezent adjunctul antrenorului 
Tele Santana, cu prilejul aniversării 
a 24 de ani de la cucerirea titlului 
mondial de către echipa Braziliei

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă de felicitare primului 
ministru al Mauritius. Aneerood 
Jugnauth, cu prilejul învestirii sale 
în această funcție, prin care ii adre
sează calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate, fericire și

COTIDIAN.
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
■ In cartierul „Episcopiei" din 

municipiul Buzău, la parterul blocu
lui H-3, funcționează un centru de 
primire a comenzilor pentru vopsi- 
torie, boiangerie și curățătorie chi
mică. „Funcționează" este un fel 
de-a spune, fiindcă gestionara de aici 
închide și deschide unitatea după 
cum crede de cuviință. Să vedem ce 
„cred" mai marii cooperativei.

B întreprinderea de izolatori de 
joasă tensiune „Electro-Covasna" 
din Tg. Secuiesc înregistra anual 
mari pierderi de materiale conside
rate irecuperabile. Dar specialiștii 
întreprinderii au găsit o soluție in
genioasă: prin folosirea unui liant 
special pentru cioburile de cerami
că, ei realizează acum un mate
rial de construcție ideal pentru tu
buri de canalizare, jgheaburi și 
plăci cu proprietăți fizico-chimice 
deosebite necesare în industria chi
mică.

■ Mult s-au mai bucurat locuitorii 
apartamentelor din ansamblul 465 
„Flacăra" din Călărași că vor be
neficia de încălzirea apei menajere 
cu ajutorul unor instalații solare. 
Suporturile pentru instalații au fost 
aduse, dar nu s-au montat. „Bucu
ria" respectivilor locatari durează de 
anul trecut, de cînd tot așteaptă
un strop de apă caldă.

B 40 de noi modele de încăl
țăminte pentru sezonul estival au 
fost introduse in fabricație la în
treprinderea de încălțăminte din o- 
rașul Huși. Concomitent cu preo
cuparea pentru înnoirea și diver
sificarea producției, în atenția co
lectivului de aici se află cu prio
ritate economisirea și utilizarea ju
dicioasă a materiei prime șî ma
terialelor.

B Iri cadrul magazinului „Cămi
nul" din Brașov s-a înființat un cen

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoală.
8,40 Omul și sănătatea.
9,00 De strajft' patriei
9,30 Bucuriile muzicii. Istoria capodo

perelor. Intilnire cu Antonio Vi
valdi (I)

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13.00 Telex
13,05 Album duminical .
17,05 Reportaj pe glob. S.U.A. de la 

Atlantic la Pacific. Reportaj pro
gramat cu prilejul zilei naționale 
a Statelor Unite ale Americii

17.30 Teatru în serial. „Mușatinii". După 
trilogia lui Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea. Scenariul și regia : Sora- 
na Coroamă-Stanca. Episodul 1 : 
Cîntecul fetelor

18.30 Micul ecran pentru cei mici.
19,00 Telejurnal
19.30 Deschizător de drumuri noi — 

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Ani de istorie 
nouă, revoluționară

19,50 „Cîntarea României".
20.45 Film artistic : O simplă problemă 

de timp. Coproducție internaționa
lă. Premieră TV. Cu : Franțoise 
Rosay, Bruno Pradal, Philippe 
Clay, Daniel Ceccaldi. Annie Du- 
perey, Oliver Hussenot. Regia : 
Jean Dellanoy

22.15 Telejurnal
22.30 Studioul muzicii ușoare

DE FOTBAL
din Suedia — 1958. La acel turneu 
final, marcat de debutul lui Pele 
in „Cupa Mondială", Vava, pe pos
tul de atacant central, a fost unul 
dintre principalii artizani ai vic
toriei.
• în urma meciului cu Austria, 

doi dintre jucătorii echipei Irlandei 
de Nord au devenit indisponibili. 
Este vorba de portarul Jim Platt, 
care acuză dureri dorsale, si de a- 
tacantul Whiteside, accidentat în 
timpul jocului și înlocuit în min. 67 
de Brotherston. Pentru partida de
cisivă cu Franța, antrenorul Billy 
Bigham speră sâ-1 recupereze pe 
portarul titular Jennings, iar ca so
luție limită este preconizată utliza- 
rea celui de-al treilea golkeaper al 
lotului. George Dunlop.

• Brazilienii Eder și Junior speră 
să reușească la acest „El Mundial" 
așa numitul „Gol olimpic", exersat 
de ei ore în șir la antrenamente. 
Este vorba de golul înscris direct 
din corner, pe cit de rar întîlnit în 
jocuri oficiale, pe atit de specta
culos. Să vedem...

• Meciul R.F. Germania — Anglia 
a fost marcat și de unele Incidente 
între suporterii celor două formații, 
incidente soldate cu expulzarea din 

deplin succes în îndeplinirea înaltei 
misiuni încredințate.

în telegramă se exprimă convin
gerea că- relațiile de prietenie si co
laborare dintre România si Mauri
tius se vor dezvolta în continuare, 
in interesul celor două țări si po
poare, al cauzei păcii, cooperării și 
înțelegerii internaționale.

tru de documentare pentru decora- 
țiuni interioare. Specialiști in ma
terie oferă celor interesați sfaturi și 
sugestii privind mobilarea și decora
rea apartamentelor.

B La Hunedoara exista pînă nu 
de mult un parc care este pe cale 
să se transforme acum intr-un 
maidan. Florile și gardul viu au 
dispărut, din bănci nu a mai rămas 
aproape nimic, iar gazonul verde a 
fost transformat în terenuri de fotbal. 
Cine dictează împotriva nepăsării o 
lovitură de pedeapsă și, mai ales, 
cine o execută, pentru ca parcul să 
redevină ce a fost pînă de curînd?

B Pe parcursul ultimului an, 
Biroul de turism pentru tineret 
Brăila a organizat circa 900 de ac
țiuni turistice, la care au participat 
peste 55 000 de tineri. In cei 10 ani 
care au trecut de la înființarea sa, 
B.T.T. Brăila a asigurat excursii 
pentru 500 000 de tineri.

■ Noul complex pentru activități 
sportive dat în folosință la Liceul 
„Unirea" din Cluj-Napoca are un 
caracter multifuncțional : el poate 
găzdui, la nivel competițional, 
jocuri de baschet, volei, tenis de 
cîmp și altele. Aparatura și tabele
le electronice de afișaj din dotare 
au fost realizate în atelierul- 
școală.

B In organizarea Direcției sanita
re județene și a Uniunii societăților 
de științe medicale - filiala Teleor
man, la Alexandria a avut loc o con
sfătuire interjudețeană de dermato
logie. Au participat numeroși medici 
de la spitale și clinici din țară, 
autori ai unor valoroase cercetări 
de specialitate.

B Frumosul oraș-stațiune Vatra 
Dornei a fost conectat la sistemul 
telefonic interurban automat. Prefi
xul - 988.

PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prînz
14.30 Clubul tineretului
13.15 Ritmuri tinerești. Muzică ușoară
15.40 Teatru TV : De ziua domniței, de 

Ion Mărgineanu
16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV.
19,00 Telejurnal
19.30 Telerama ....... .. . .
20,00 Serat.! muzicală TV (continuare)
21.20 Pe drumuri de lumină. Reportaj
21.40 Muzică de jaz
22.15 Telejurnal
22.30 Varietăți muzical-coregrafice

LUNI, 5 IULIE
PROGRAMUL 1

14.45 Telex
14,50 Reportaj pe glob — Venezuela
15,10 Emisiune in limba maghiară
20,00 Telejurnal
20,25 Orizont tehnico-științific.
20.45 Teatru în serial : „Jocul îelelor" 

de Camil Petrescu, Premieră TV. 
Partea a IlI-a

21.45 Cadran mondial.
22,00 Studiou de balet contemporan
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului.
15.30 Melodii populare
16.00 La început de săptămlnă
20,00 Telejurnal
20,25 Treptele afirmării.
21,00 Moștenire pentru viitor
21,45 Anunțuri șl muzică
21,55 Muzică de cameră.
22,20 Telejurnalx

Spania a 16, britanici și a 10 vest- 
germani.

• Valul de căldură ce s-a abătut 
asupra Europei afectează desigur si 
Peninsula Iberică, unde și anul tre
cut au fost înregistrate temperaturi 
foarte mari. înaintea meciului Ir
landa de Nord — Austria, termome
trul arăta 42 de grade la umbră, 
dar recordul rămîne cel înregistrat 
săptămîna trecută la Sevilla — 47 
de grade la umbră.

• Echipa Irlanei de Nord rămîne 
una din atracțiile actualului cam
pionat mondial, deși înainte de start 
nimeni nu credea în șansa lor — 
nici cei mai fanatici suporteri, și 
nici conducerea formației, care pro
iectase întoarcerea la Belfast pe 
ziua de 27 iunie. Șl iată că Irlanda 
de Nord, neînvinsă după cinci par
tide. iși joacă acum șansa de a se 
califica in semifinale. Curioasă este 
și explicația acestei comportări, 
dată de Martin O’Neill, căpitanul 
echipei. Acesta susține că nenumă
ratele înfrîngeri suferite în jocurile 
de pregătire nu numai că nu au 
avut nici un efect negativ asupra 
moralului jucătorilor, dar i-au am
biționat, iar rezultatele s-au văzut.
• Azi, duminică, sînt programate 

partidele Irlanda de Nord — Franța 
(ora 18,15) și U.R.S.S. — Polonia 
(ora 22).

CRONICA LUNII IUNI

Atenția opiniei publice a fost po
larizată în cursul lunii iunie de 
evenimente politice deosebite, ce se 
vor înscrie ca momente de referință 
în viata partidului si a tării cu largi 
implicații asupra ritmului edificării 
noastre socialiste.

Pe primul plan se înscrie astfel 
PLENARA LĂRGITĂ A C.C. AL 
P.C.R., căre, prin magistrala EXPU
NERE A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, a înarmat membrii 
partidului, pe toți oamenii muncii, 
întregul popor cu un document pro
gramatic de excepțională însemnă
tate teoretică si practică, definind cu 
clarviziune științifică principiile ac- 
tivitătii generale de edificare a noii 
orinduiri. căile și ■ modalitățile de 
perfecționare a activității economice, 
sociale, politico-ideologice si cultu
ral-educative. Indubitabil, prin ma
rea bogăție. însemnătatea si origina
litatea ideilor, profunzimea analizei 
și cutezanța novatoare a tezelor 
cuprinse, expunerea se impune drept 
un remarcabil aport creator la dez
voltarea socialismului științific, a te
zaurului gîndirii revoluționare con
temporane, la afirmarea convingă
toare a superiorității de esență a 
orinduirii noastre socialiste.

Profundul spirit înnoitor al expu
nerii. îmbinînd rigurozitatea științi
fică cu larga deschidere spre nou, 
viziunea unitară ce o degajă asupra 
operei de făurire a prezentului socia
list si de configurare a viitorului co
munist aî patriei reliefează o dată 
mai mult capacitatea secretarului 
general al partidului de a aplica 
creator adevărurile generale si legi
tățile obiective ale dezvoltării sociale 
la condițiile specifice României. Ex
punerea evidențiază din nou rolul de
terminant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in elaborarea politicii in
terne si externe a partidului si sta
tului. in stabilirea obiectivelor fun
damentale ale dezvoltării tării. în 
acțiunea de făurire a omului nou. 
însuflețit de o conștiință înaintată, 
în mobilizarea forțelor si energiilor 
nestăvilite ale națiunii pentru reali
zarea obiectivelor înscrise în Pro
gramul partidului.

Tocmai înalta ei valoare politică 
si ideologică pentru etapa actuală a 
dezvoltării economico-sociale a tării 
a determinat plenara să hotărască 
studierea si larga dezbatere a expu
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în toate organizațiile de partid, in 
organizațiile de masă si obștești. în 
toate organismele economice si so
cial-politice, urmînd a fi supusă 
Conferinței Naționale a partidului 
spre dezbatere si adoptare ca docu
ment programatic al P.C.R.. ca pro
gram de luptă si muncă al întregu
lui pdpor.

In directă legătură cu sfera de 
idei abordată de plenara C.C. al 
P.C.R. s-au desfășurat lucrările celui 
de-al doilea CONGRES AL EDUCA
ȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SO
CIALISTE, moment de covîrsitoare 
însemnătate în opera de transforma
re revoluționară a societății si. da 
formare a omului nou. constructor 
conștient al celei mai drepte si îna
intate orinduiri sociale.

Semnificația majoră a lucrărilor 
congresului o constituie neîndoiel
nic manifestarea vibrantă a unității 
si coeziunii de nezdruncinat a între
gului popor in jurul partidului, a 
secretarului său general, adeziunea 
deplină a întregului front de educa
ție politică si cultură fată de orien
tările de largă perspectivă cuprinse 
în expunerea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. De deosebită im
portantă este. în același timp, faptul 
că în spiritul acestei expuneri, al 
ideilor enunțate în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la în
cheierea lucrărilor congresului, ca si 
in salutul adresat, in numele con
ducerii partidului si statului, de to
varășa Elena Ceaușescu a fost pre
cizat cu claritate un amplu program 
politico-ideologic si cultural-educa- 
tiv. Prin definirea riguroasă a orien
tărilor si sarcinilor concrete ce revin 
tuturor compartimentelor activității 
ideologice, științifice, culturale, ar
tistice. educative — acest program 
creează condiții propice unirii tutu
ror forțelor frontului ideologic in 
realizarea unui salt calitativ in do
meniul educației politice si al cul
turii socialiste pentru formarea la 
fiecare om al muncii a unei înalte 
conștiințe socialiste, a sentimentului 
responsabilității fată de obligațiile 
încredințate de societate, a devota
mentului si spiritului de sacrificiu 
fată de interesele supreme ale na
țiunii.

Aceeași puternică manifestare a 
unității Întregului popor în jurul 
partidului, a secretarului său gene
ral. expresie a hotărîrii ferme a tu
turor fiilor tării de a înfăptui nea
bătut hotăririle Congresului al 
XII-lea al P.C.R., a caracterizat 
deopotrivă atmosfera de vibrant 
entuziasm în care s-au desfășurat 
VIZITELE DE LUCRU ALE TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN JUDEȚELE BIHOR Șl ARAD.

Preocuparea statornică a conduce
rii partidului, vădită cu prilejul a- 
cestor vizite, de a urmări îndeaproa
pe modul de înfăptuire a hotăririlor 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului s-a concretizat, dealtfel. în 
cursul lunii iunie si in tematica abor
dată la ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL 
P.C.R., care a adoptat măsuri referi
toare la reducerea consumului de pro
duse petroliere în producerea ener

giei termice. încenind din semestrul 
doi al acestui an si in perioada 1983— 
1985. de promovare a unei politici fer
me de gospodărire rațională a tuturor 
resurselor energetice, de economisire 
strictă a combustibililor si energiei 
in toate sectoarele de activitate, de 
îmbunătățire a structurii producției 
industriale. Aceste măsuri și-au găsit 
concretizare in prevederile decretu
lui adoptat în acest sens de Consi
liul de Stat.

In contextul preocupărilor vizind 
continua dezvoltare a democrației 
noastre socialiste au fost dezbătute 
propunerile privind pregătirea si 
desfășurarea alegerilor generale de 
deputati in consiliile populare mu
nicipale. ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comunale, 
alegeri ce vor avea loc în noiem
brie 1982, prilej de evidențiere a ma
rilor posibilități de muncă si crea
ție. de gindire si inițiativă colecti
vă. spre binele societății si al fiecă
rui om al muncii, al progresului 
multilateral al patriei socialiste.

★
Pe planul politicii internaționale a 

României, luna iunie a fost marcată 
de istoricele Inițiative ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru pace și 
dezarmare, care au determinat o vi
guroasă mobilizare a întregii noastre 
națiuni în vederea promovării aces
tor mari deziderate.

Strălucita EXPUNERE PRO
GRAMATICĂ A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA PLE
NARA LĂRGITĂ A C.C. AL P.C.R., 
cuvîntarea la Congresul educației 
politice si culturii socialiste, alte cu- 
vîntări rostite cu prilejul vizitelor 
peste hotare si la marile adunări 
populare de la Oradea și Arad au 
cuprins, in baza analizei științifice a 
situației internaționale actuale, a- 
orecieri. orientări și poziții de cea 
mai mare însemnătate în problemele 
arzătoare ale contemporaneității — 
fiind evidențiată. ca o concluzie do
minantă, ideea că în aceste împreju
rări complexe este necesară mai mult 
ca oricînd unirea eforturilor popoare
lor șl statelor pentru a se pune capăt 
încordării internaționale, a opri 
cursul spre confruntare si război, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destinderi? independentă și 
pace.

Tocmai în aceste direcții au acțio
nat ferm și consecvent România, 
președintele Nicolae Ceaușescu și in 
cursul acestei luni. VIZITELE OFI
CIALE EFECTUATE DE PRE
ȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN IRAK ȘI IORDANIA, convorbi
rile purtate cu conducătorii acestor 
state, Saddam Hussein și. respectiv, 
regele Hussein Ibn Talal, s-au în
cheiat cu rezultate deosebit de fruc
tuoase pentru prezentul si viitorul 
relațiilor de prietenie si colaborare 
dintre România si aceste țări. înțe
legerile realizate, acordurile încheia
te în domeniul schimburilor comer
ciale si cooperării economice si-teh
nice conferă relațiilor bilaterale o 
bază stabilă, de durată. în avantaj 
reciproc, servesc cauzei generale a 
păcii în Orientul Mijlociu. în Euro
pa si în întreaga lume.

Un alt eveniment important al 
acestei luni l-a constituit vizita în 
România, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a delegației de 
partid și de stat a R. P. Polone, 
condusă de tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Miniștri și al Consiliului Militar 
pentru Salvare Națională. Noul dia
log la nivel înalt româno-polon a 
reliefat hotărîrea comună de a întări 
si mai mult tradiționalele raporturi 
de prietenie si colaborare dintre 
partidele, statele și popoarele noas
tre, corespunzător intereselor con
strucției socialiste în cele două țări, 
cauzei generale a socialismului și pă
cii. în cursul convorbirilor au fost 
adresate mulțumiri pentru sprijinul 
acordat de România în această pe
rioadă grea pentru Polonia și s-a re
afirmat încrederea partidului și po
porului nostru că partidul și poporul 
polonez dispun de capacitatea nece
sară pentru a rezolva, fără amestec 
din afară, problemele legate de nor
malizarea situației și dezvoltarea în 
continuare a Poloniei pe calea so
cialismului.

INTENSA ACTIVITATE DE CON
TACTE A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU a inclus în această lună 
primirea unor persoane oficiale și 
delegații, cum au fost șefii delega
țiilor participante la lucrările reuni
unii de cooperare balcanică multila
terală în domeniul energiei si ma
teriilor prime energetice, delegația 
Partidului Unit al Independenței 
Naționale din Zambia — UNIP, de
legația Senatului iordanian, delega
ția Fartidului Social-Democrat din 
Finlanda, viceprim-ministrul egip
tean, Mohammed Abdel Fattah Ibra
him, și fostul președinte al State
lor Unite Nixon. Convorbirile au 
prilejuit afirmarea dorinței comune 
de a dezvolta relațiile dintre Româ
nia si țările respective, de a conlu
cra ne arena mondială pentru solu
tionarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale. Interlocutorii 
au dat o înaltă apreciere activității 
tovarășului Ceaușescu, subliniind — 
asa cum a făcut, de pildă. Richard 
Nixon — că președintele României, 
„prin înțelegerea atit de profundă 
a marilor probleme ale lumii, poate 
contribui si contribuie la soluțio
narea problemelor globale cele mai 
arzătoare ale omenirii". Dealtfel, 
meritele excepționale ale tovarășului

Nicolae Ceaușescu pentru cauza pă
cii și progresului omenirii și-au do- 
bindit o nouă recunoaștere intema- 
•țională prin conferirea înaltei dis
tincții „OM AL ANULUI 1981" de 
către organizația internațională pen
tru pacea mondială „Adunarea pen
tru integrare națională din India".

Problema fundamentală a epocii 
noastre — OPRIREA CURSEI 
ÎNARMĂRILOR ȘI TRECEREA LA 
DEZARMARE, ÎN PRIMUL RÎND 
LA DEZARMARE NUCLEARA — 
a format în luna încheiată obiectul 
dezbaterilor sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, deschisă la 7 iunie la 
New York.

Atenția deosebită acordată acestei 
sesiuni de către tara noastră a fost 
evidențiată de inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. anunțată la ple
nara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie, de 
a da — in preajma si în timpul des
fășurării acestei sesiuni — un nou 
imbold acțiunilor de masă din tara 
noastră in sprijinul dezarmării. Răs- 
punzind cu însuflețire acestei initia
tive. cetățenii patriei au participat 
la ample și viguroase manifestări — 
mitinguri, adunări populare, marșuri 
ale păcii — în cadrul cărora au rostit 
un NU 1 hotărit războiului si înar
mărilor. un DA 1 categoric dezarmă
rii. destinderii, păcii. Cele 18 mi
lioane de semnături pe APELUL 
POPORULUI ROMAN ADRESAT 
SESIUNII SPECIALE A O.N.U. au 
dat expresie hotărîrii nestrămutate 
a României de a acționa. în strînsă 
solidaritate cu toate forțele iubitoa
re de pace, pentru a determina a- 
doptarea de hotăriri concrete in ve
derea trecerii la dezarmare.

Din împuternicirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și în baza man
datului Marii Adunări Naționale, 
ministrul român al afacerilor exter
ne a prezentat la sesiunea specială 
„POZIȚIA SI PROPUNERILE 
ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA 
DEZARMARE". Aceste propuneri 
formează un amplu, cuprinzător și 
unitar program de acțiune, inclu- 
zind măsuri concrete pornind de la 
ceea ce este cel mai urgent acum — 
oprirea cursei înarmărilor — si ina- 
intînd treptat, pas cu pas, spre telul 
lichidării armelor nucleare si altor 
arme de exterminare în masă, al 
realizării dezarmării generale. Glasul 
României la această sesiune a 
O.N.U. s-a făcut auzit și prin in
tervenția făcută de reprezentantul 
Comitetului national român „OAME
NII DE ȘTIINȚA ȘI PACEA".

Tot pe planul problemei dezarmă
rii menționăm că la Geneva au fost 
reluate negocierile sovieto-americane 
cu privire la limitarea armamentului 
nuclear în Europa și au început cele 
privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice. România a 
salutat aceste negocieri, exprimîn- 
du-si speranța că ele vor da rezul
tatele așteptate de popoare.

' Eforturile în vederea asigurării 
păcii și înfăptuirii dezarmării sint 
cu atit mai imperioase cu cit. în 
cursul lunii iunie, omenirea a fost 
martora unor noi evenimente grave, 
provocate de recurgerea la calea 
militară în locul căii tratativelor 
pentru solutionarea problemelor li
tigioase. Conflictul dintre Argentina 
si Anglia in legătură cu insulele 
Malvine (Falkland), soldat cu grele 
pierderi umane și materiale de am
bele părți, s-a Încheiat ; dar nu s-âr 
putea spune că problemele de fond 
si-ar fi găsit o soluționare efectivă 
si general acceptată.

O profundă îngrijorare a trezit în
cordarea extremă provocată de 
acțiunile militare întreprinse de 
trupele israeliene in Liban și contra 
palestinienilor, soldate cu grave pa
gube materiale, mari distrugeri și 
pierderi de vieți omenești. România, 
atit cu prilejul vizitelor tovarășului 
Njcolae Ceaușescu în Irak și Iordania, 
care au avut loc în plină desfășurare 
a acestor evenimente tragice, cit și in 
toate luările de poziție din acest 
răstimp, inclusiv de la tribuna 
O.N.U., s-a pronunțat cu hotărîre 
pentru oprirea acțiunilor militare în 
Liban, pentru soluționarea proble
melor din Orientul Mijlociu pe ca
lea tratativelor politice, cu partici- 
narea tuturor celor interesați, inclu
siv a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, în vederea realizării unei 
păci globale, care să ducă la retra
gerea Israelului • din teritoriile arabe 
ocupate în războiul din 1967. la so
luționarea problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului la auto
determinare și la constituirea unui 
stat palestinian independent, la re
cunoașterea și asigurarea integrită
ții și independentei statului israe- 
lian. Tara noastră se pronunță ferm 
pentru respectarea riguroasă a su
veranității. integrității teritoriale, 
unității si independentei Libanului.

★
Evenimentele lunii încheiate de

monstrează cu putere justețea, vi
talitatea si rodnicia politicii interne 
si externe a României, care, inau
gurată de istoricul Congres al IX-lea 
al partidului și promovată cu con
secvență de-a lungul întregii pe
rioade care a trecut de atunci — pe 
drept cuvint denumită „epoca 
Ceaușescu" —a fost încununată de 
mari împliniri în construcția socia
listă si in afirmarea tării noastre ca 
factor activ de pace pe arena mon
dială în creșterea prestigiului inter
national al României.

Tudor OLARU 
Ion FÎNTÎNARU

• RECICLAREA HIR
TIEI. Un cunoscut publicist 
francez, Philippe Boucher, este 
autorul interesantei lucrări „Spe
ranța arborilor", în care, por
nind de la penuria de hîrtie 
resimțită tot mai puternic în 
întreaga lume, face o documen
tată pledoarie în sprijinul folo
sirii cit mai largi in activitatea 
editorială a hîrtiei reciclate. Ba- 
zindu-se pe date și cifre concre
te, pe declarațiile unor experți, 
recurgînd la ample explicații 
tehnice, el arată avantajele fo
losirii hirtiei reciclate, respectiv 
a hirtiei obținute prin reintro
ducerea în circuitul productiv a 
maculaturii. „Folosirea hîrtiei 
reciclate, serie Boucher, este o 
problemă de educație, o proble
mă de schimbare a mentalității

greșite că această hîrtie nu per
mite lucrări tipografice de cali
tate. în același timp este și o 
chestiune de morală. A utiliza 
hîrtia reciclată înseamnă, în ul
timă instanță, a opta pentru o 
societate mai econoamă, cu re
sursele naturale limitate ale Ter- 
rei. o societate care se preocupă 
mai mult de respectarea echili
brului ecologic, spre binele ge
neral". Inutil de a mai adăuga 
că. îmbinînd fanta cu vorba, car
tea lui Boucher este tipărită pe 
hîrtie reciclată. «

• NOUTĂȚI ÎN TEH
NICA DIAPOZITIVELOR. 
Cunoscuta firmă „Polaroid", in- 
ventatoarea aparatului fotografic 
cu developare instantanee, a rea
lizat o nouă premieră, de data 

aceasta in domeniul diapozitive
lor. Este vorba de o peliculă 
specială care poate fi folosită la 
orice aparat fotografic obișnuit. 
După înregistrarea imaginilor 
dorite, pelicula este introdusă 
într-un dispozitiv anume, adău- 
gindu-se conținutul unui săculeț 
cu un produs chimic special. 
După cîteva secunde, prin apă
sarea unui buton, dispozitivul e- 
liberează. unul cite unul, diapo
zitivele gata de a fi proiectate.

• „BIOGRAFIA" 
UNUI METEORIT. Specia
liștii sovietici au reușit să sta
bilească faptul că vîrsta meteo
ritului Tarev. căzut pe terito
riul Uniunii Sovietice în anul 
1922. cel mai mare din cite se 
cunoaște că ar fi căzut pe a- 
cest teritoriu, este de trei mi

liarde de ani. Locul căderii me
teoritului a fost descoperit abia 
în anul 1968. întrucît nu exis
tă martori oculari care să a- 
teste această dată, momentul 
impactului a fost stabilit de spe
cialiști cu aiutorul metodelor 
geochimice. Resturile meteoritu
lui Țarev se compun din 30 de 
fragmente cu greutatea totală de 
peste o tonă. Se apreciază că, 
în momentul pătrunderii în 
atmosferă, el s-a fragmentat și 
a ajuns pe Pămînt sub forma 
unei „ploi de pietre", pe supra
fața de 40 de kilometri pătrați. 
Meteoritul Țarev se distinge 
prin marele număr de urme de 

impact, mărturii ale drumului 
său cosmic, si prin aceasta se 
aseamănă cu mostrele de rocă 
selenară aduse pe Pămînt de 
stafiile automate selenare ..Lu- 
na-16“. „Luna-20“. „Luna-24“.

• TELEVIZOR DE
MINA. Cunoscuta firmă nipo
nă „Seiko" a pus in comerț pri
mul ceas de mină din lume pre
văzut cu ecran TV. Ecranul, cu 
diagonala de 3 cm, este prevăzut 
cu cristale lichide — aidoma 
ceasurilor obișnuite cu afișaj di
gital — și poate recepționa atît 
emisiunile TV, cit si emisiuni

le radio ne unde ultrascurte. 
Recepția sunetului se face cu a- 
jutorul unor căști minuscule. 
Prețul este deocamdată ridicat, 
peste 100 000 yeni (circa 400 de 
dolari),' dar se scontează că in 
curînd, prin perfecționările ce 
vor fi aduse, achiziționarea unui 
televizor de... mină nu va mai 
constitui o problemă, fiind tot 
atit de lesnicioasă ca a unui 
banal ceas electronic.

• „CONTABIL" AU
TOMAT. Specialiștii francezi 
au realizat un nou tip de com
puter in măsură să înlocuiască 
cu succes personalul contabil al 
magazinelor comerciale. Plata la 
magazinele care vor folosi noul 
sistem se va face direct la bancă 
cu aiutorul unor cărți de credit 
speciale. Vînzătorul transmite u

nui ordinator central cu care 
este prevăzută banca numărul 
cărții de credit a clientului, com
puterul central verifică solvabi
litatea acestuia și trece în con
tul comerciantului sumele res
pective.

• BICICLETĂ CU AX 
CARDANIC.In R F G- « ln- 
început producția unei biciclete 
care prezintă trei deosebiri față 
de cea clasică : transmisia cu 
lanț este înlocuită printr-un ax 
cardanic. rotile sînt turnate 
dintr-un aliaj de aluminiu îm
preună cu spițele, iar roata din 
soațe este prevăzută cu amorti- 
zoare. Totodată bicicleta are 
rulmenți cu ungere „veșnică", 
folosindu-se. în acest scoo. li
tiu.



SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII:

AVERTISMENTUL CATEGORIC
AL OAMENILOR DE ȘTIINȚA

Un manifest pentru pace al laureaților 
Premiului Nobel

ZIUA INDEPENDENȚEI STATELOR UNITE

ALE AMERICII

încă din prima zi, participanții la 
sesiunea specială a O.N.U. consa
crată dezarmării au avut nenumă
rate dovezi că se află la o reuniune 
cu adevărat „specială" — prin ca
racterul imperativ al răspunsurilor 
pe care trebuie să le ofere unei 
probleme cruciale a zilelor noastre 
și, deopotrivă, prin forța cu care 
opinia publică, popoarele de pe. în
treaga planetă și-au făcut cunos
cute voința, aspirațiile de pace.

Amploarea mondială a acestei 
mișcări s-a conturat și mai clar 
însă pe parcursul sesiunii, cînd de 
peste mări și țări au venit repre
zentanți a zeci de organizații negu
vernamentale, militanți pentru pace 
de cele mai diferite convingeri, cînd 
pe adresa O.N.U. au început să so
sească apeluri purtînd zeci și sute 
de milioane de semnături, mii și 
mii de telegrame și moțiuni din 
toate colțurile lumii.

Un loc distinct în acest tablou 
general l-a ocupat prezența oame
nilor de știință — o prezență nemij
locită, prin cei veniți să reprezinte 
largi cercuri științifice din diferite 
țări, dar și prin opiniile transmise 
sesiunii pe diverse canale. Un fapt 
deosebit de semnificativ : standuri
le cu publicații din apropierea săli
lor de ședințe au devenit puncte de 
cea mai mare atracție în incinta 
O.N.U. Sutele de apeluri adresate 
participanților la sesiune sînt întă
rite. argumentate de studiile de 
înaltă autoritate ale unor cunoscuți 
savanți, care, punînd în atenție 
riscurile la care se expune omeni
rea ca urmare a acumulării unor 
uriașe cantități de arme de distru
gere în masă, formulează, în același 
timp, propuneri de larg interes pri
vind căile de depășire a acestei si- 
tuații-limită.

Un asemenea studiu este cel ela
borat de Institutul Națiunilor Unite 
pentru cercetări în domeniul dezar
mării, intitulat „RISCURILE UNUI 
RĂZBOI NUCLEAR NEINTENȚIO
NAT".

Lucrare de amplă investigație, 
avînd la bază bogate informații 
furnizate de diverse institute de 
cercetări, cartea reprezintă un ve
ritabil semnal de alarmă destinat să 
sensibilizeze factorii de răspun
dere ai statelor asupra riscu
lui unei decizii grave, fatale, dato
rate unei neînțelegeri, unei greșeli 
de interpretare ce ar interveni in 

^condiții de criză internațională.

încă de cînd a apărut pe ecrane, 
filmul „Dr. Strangelove" (film de 
anticipație prin anii ’60. care pro
iecta perspectiva sfirșitului lumii 
din cauza unui holocaust nuclear)
— scriu în prefață autorii studiului
— oamenii se tem că într-o zi un 
militar cu mințile rătăcite ar putea 
să apese pe buton, că sistemul 
de supraveghere electronică s-ar 
putea activa automat în clipa în 
care pe ecran ar apărea... fie si un 
cîrd de gîște în zbor, care poate fi 
confundat cu o salvă de rachete! 
Fără a subestima pericolul unui 
posibil accident nuclear, toată aten
ția trebuie să fie îndreptată spre 
riscuri mult mai mari, cu consecințe 
greu de imaginat. Și autorii studiu

De la trimisul nostru

lui își propun să demonstreze că 
ceea ce se impune luat în primul 
rînd în considerație este nu un 
război nuclear accidental, ci riscul 
unui război declanșat pe baza unei 
false presupuneri, a unei judecăți 
pripite, a unui calcul eronat al per- 

. soanelor autorizate să decidă asu
pra folosirii armelor nucleare.

Iar aceasta se poate întîmpla nu
mai într-o situație de acută criză 
internațională. Care sint, după au
torii lucrării, principalele surse de 
criză? Răspunsul este întreit: cursa 
înarmărilor, dezvoltarea doctrinelor 
strategice și proliferarea nucleară, 
recurgerea la forță.

în ce privește cursa înarmărilor, 
se arată în continuare, faptele de
monstrează că progresele tehnologi
ce sint cele care, departe de a oferi 
mai multă securitate, măresc vul
nerabilitatea și de o parte și de cea
laltă, schimbările calitative dove- 
dindu-se mai importante decît cele 
cantitative.

La rîndul' ei, dezvoltarea doctrine
lor strategice este generatoare de 
mari riscuri prin supralicitarea pă
rerii că armele nucleare ar fi un 
factor de descurajare, părere ce a 
permis lansarea ideii privind avan
tajele „primei lovituri" sau 
„războiului nuclear limitat".

în mod deosebit sînt relevate 
ricolele mari pe care le creează 
crudescența politicii de forță. 
ciuda' amenințării unui dezastru nu

ale
pe
re- 
în

clear — scriu autorii studiului — 
frecvența crizelor nu este în 
descreștere în era nucleară, ci. dim
potrivă, acest risc este mult mai 
serios dacă armele nucleare servesc 
ele însele ca demonstrații de forță. 
Or, este știut că în mai multe rîn- 
duri în ultimii ani rachetele nu
cleare au fost puse în diferite sta
dii de alertă : desfășurarea de 
bombardiere strategice, desfășura
rea de arme nucleare tactice în zo
nele de criză, trimiterea de subma
rine nucleare, misiuni de patrulare 
etc. în asemenea situații de pu
ternică tensiune, se relevă în studiu, 
cînd fiecare încearcă, prin diferite 
mijloace, să-l „testeze" pe celă
lalt, riscurile de război cresc foarte 
mult, tocmai din cauza unei posibile 
neînțelegeri 
oponentului.

Concluziile 
zate intr-un i 
baza analizei 
oferă spre examinare un șir de mă
suri menite să ducă la eliminarea 
pericolului de război. Un loc im
portant se acordă măsurilor de 
creștere a .încrederii, evidențiin- 
du-se rolul negocierilor, al mijloa
celor politice în soluționarea pro
blemei litigioase. Sînt prezentate, 
totodată, propuneri concrete desti
nate să conducă la o reducere trep
tată a armamentelor — prin asigu
rarea unui echilibru la niveluri cit 
mai joase — toate acestea facilitînd. 
înaintarea spre îndeplinirea obiec
tivului dezarmării generale.

Sint concluzii ce se înscriu pe a- 
celași plan al preocupărilor unui 
mare număr de țări de a se depăși 
faza constatărilor și a declarațiilor 
de intenții și de a se trece la ac
țiuni concrete de dezarmare. Adău- 
gîndu-se altor studii similare, re
zultat al unor profunde cercetări și 
analize, lucrarea citată vine să evi
dențieze o dată mai mult impor
tanța propunerilor României, pre
zentate în plenara sesiunii, privind 
răspunderea și rolul de prim, plan 
ce revin oamenilor de știință. Toc- • 
mai pentru că sînt cei mai în mă
sură să cunoască capacitatea dis
tructivă a armamentelor moderne, 
consecințele catastrofale ale unui 
război nuclear, trebuie acordată 
toată atenția avertismentelor lor.

BONN 3 (Agerpres). - Participan
ții la tradiționala reuniune anuală de 
la Lindau a laureaților Premiului No
bel, care s-a încheiat recent, au a- 
doptat un manifest pentru pace în 
care își exprimă îngrijorarea față de 
dezvoltarea și experimentarea armelor 
nucleare și indignarea în fața fap
tului că anumite personalități poli
tice și militare vorbesc despre posi
bilitatea unui așa-zis război nuclear 
„limitat". „Un asemenea război ar 
face sute de milioane de victime, iar 
consecințele lui le-ar depăși cu mult 
pe cele ale bombardamentelor ato
mice de la Hiroshima și Nagasaki".

Oamenii de știință participant! la 
reuniune au subliniat necesitatea im
perioasă a unor măsuri concrete de 
oprire a cursei înarmărilor și de a- 
sigurare a păcii. „Pentru a nu îm
piedica un succes al tratativelor de 
dezarmare prin politica faptului îm
plinit, se relevă în manifest, trebuie 
să nu se mai producă și să nu mai 
fie staționate arme de distrugere în 
masă chiar din acest moment, iar ca 
primă măsură de stabilire a încre
derii statele posesoare de arme nu
cleare să renunțe public la a folosi 
primele aceste arme" - se subliniază 
în manifest.

cursei înarmărilorImperativul stăvilirii
— subliniat de președintele P.M.S.D. din Suedia

Excelenței Sale Domnului RONALD REAGAN
Președintele Statelor Unite ale America

CASA ALBĂ — WASHINGTON D.C.
Stimate domnule președinte.
La aniversarea Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, am deo

sebita plăcere ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă feli
cit și să vă adresez cele mai bune urări dumneavoastră și poporului ame
rican prieten.

Relațiile dintre țările noastre, întemeiate pe principiile înscrise în 
documentele comune româno-americane, au cunoscut în ultimii ani o dez
voltare însemnată.

Exprim convingerea că vom acționa împreună și in viitor pentru ampli
ficarea relațiilor româno-americane, pe baza egalității în drepturi, interesului 
și avantajului reciproc, pentru intensificarea conlucrării noastre pe plan 
internațional, spre binele popoarelor noastre, al politicii de pace, destindere, 
respect al independenței naționale și colaborării între toate națiunile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

exacte a intențiilor

studiului sint sinteti- 
ultim capitol, care, pe 

i factorilor de risc,

Dumitru ȚINU

Evoluția situației din Liban
© Consultări ale președintelui Elias Sarkis © Convorbiri 

siriano-libiene
BEIRUT. — Președintele Libanu

lui. Elias Sarkis, a avut, vineri, o 
întrevedere cu primul ministru. 
Shafic Al-Wazzan. care l-a informat 
asupra rezultatelor întrevederilor pe 
care le-a avut cu conducătorii Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei — a anunțat, potrivit agenției 
M.E.N., postul de radio Beirut. La 
întrevedere au participat Fuad 
Boutros, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe, și Bechir Ge- 
tnayel, comandantul „Forțelor Liba
neze".

în cursul întrevederii au fost dis
cutate ultimele evoluții ale situației 
din Liban și rezultatul eforturilor 
desfășurate de diferite părți intere
sate în ajungerea la o soluție pașni
că și globală a crizei libaneze.

Agenția France Fresse menționea
ză că trupele israeliene au conti
nuat să desfășoare un adevărat 
„război al nervilor" împotriva popu
lației din Beirutul de vest, lansînd 
manifeste si rachete luminoase din 
avion. Agenția Associated Press re
latează că mai multe tancuri si ve
hicule blindate israeliene au pătruns 
în cartierele din estul Beirutului si 
au blocat punctele-de. trecere între

cele două părți ale capitalei locuite 
de creștini si musulmani.

O unitate a forțelor comune pales
tiniene libanezo-progresiste a inter
ceptat, Vineri, o patrulă israeliană 
în regiunea castelului Beaufort din 
sudul Libanului — a anunțat un co
municat al Comandamentului mili
tar palestinian, citat de agenția 
W.A.F.A. A urmat un schimb de 
focuri cu arme automate și rachete 
care a provocat moartea a 30 de 
militari israelieni.

Cel puțin 910 000 de mame și copii 
au nevoie de ajutor medical, ali
mente și adăpost în Liban după in
vazia israeliană. a declarat un pur
tător de cuvint al Fondului O.N.U. 
pentru Copii (UNICEF).

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad, l-a primit pe ma
iorul Abdel Salam Jalud. din Ja- 
mahiria Libiană, care face o vizită 
oficială la Damasc, relatează agen
ția. Q.N.A. în cursul convorbirilor 
care au avut loc cu acest prilej au 
fost discutate ultimele evoluții ale 
situației din Orientul Mijlociu și 
îndeosebi din Liban, menționează 
agenția.

STOCKHOLM 3 (Agerpres). - Toa
te doctrinele care se bazează pe po
sibilitatea ducerii unui război nuclear 
și pe obținerea unei victorii în e- 
ventualitatea declanșării acestuia sînt 
deosebit de periculoase și lipsite de 
rațiune. Războiul nuclear va consti
tui pentru umanitate o asemenea ca
tastrofă Incit însăși noțiunea de „vic
torie" își pierde orice sens — a de
clarat Olof Palme, președintele Parti
dului Muncitoresc Social-Democrat, 
fost prim-ministru al Suediei, în cu- 
vîntarea rostită la Congresul Uniu
nii centrale a sindicatului funcționa
rilor din Suedia.

In era nucleară, a subliniat el, nici 
un stat nu-și poate asigura secu
ritatea pe seama realizării unei su
periorități militare. Securitatea inter
națională poate fi înfăptuită nu prin 
reglementarea problemelor internațio

nale cu ajutorul mijloacelor de in
timidare și a cursei înarmărilor, ci 
numai pe baza colaborării statelor 
și elaborării unor măsuri colective de 
securitate. Instrumentul cel mai im
portant și mai eficient în direcția 
realizării acestui scop este Organi
zația Națiunilor Unite.

Evocînd situația din Europa, vor
bitorul a evidențiat necesitatea re
luării procesului de destindere și 
colaborare între statele europene.

Totodată, vorbitorul a subliniat ac
tualitatea stringentă a frînării 
cursei înarmărilor și reducerii cheltu
ielilor în scopuri militare în lume. Un 
rol deosebit în realizarea țelurilor no
bile ale păcii revine mișcării parti
zanilor păci1 din diferite țări, mișca
re care unește tot mai multe forțe în 
jurul ei și capătă amploare în ultima 
vreme - a subliniat Olof Palme.

Azi, alegeri prezidențiale în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — Aproape 32 milioane de 
mexicani vor alege la 4 iulie noul 
președinte al tării.

Grație „deschiderii democratice" 
dorită de actualul președinte, Por
tillo. de această dată la funcția su
premă vor concura șapte candidați..

Comuniștii — arată agenția France 
Presse — persecutați, reprimați și 
încarcerați in Mexic in anii ’60. or
ganizează acum in mod liber adu
nări și marșuri publice, prezentîn- 
du-și candidatii pentru diverse 
funcții publice.

Marea majoritate a opiniei publi
ce mexicane este convinsă că Miguel 
de la Madrid (47 ani), fost ministru 
al planului și bugetului în cabinetul 
Portillo, va ciștiga alegerile, așa 
cum s-a întîmplat cu toti candidatii 
Partidului Revoluționar Mexican (de 
guvernământ) în ultimii cincizeci de 
ani. Ciștigătorul va guverna tara de 
la 1 decembrie 1982 pină la 1 de
cembrie 1988.

Scrutinul de la 4 iulie va mai per
mite reatribuirea a 400 mandate 
pentru Camera Federală a deputa- 
tilor și a 46 mandate pentru Senat.

Agențiile de presa
pe scurt

PRIMIRE LA FRAGA. Gustav
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 

IR.S. Cehoslovace, l-a primit pe 
șeicul Sabah Al Ahmad Al Sabah, 
ministrul de externe al Kuweitului, 
care întreprinde o vizită oficială în 
Cehoslovacia. După cum relatează 
agenția C.T.K., au fost abordate 
unele aspecte ale relațiilor dintre 

Icele două țări, ca și probleme in
ternaționale de interes comun. Păr
țile au subliniat necesitatea de a 
se rezolva toate problemele litigioa
se prin mijloace politice și, în con- 

I text, a fost condamnată agresiunea
Israelului împotriva Libanului. A 

Ifost exprimat sprijinul fată de 
dreptul poporului palestinian de a 
avea un stat independent și suve- 

Iran propriu.
REORGANIZAREA GUVERNU

LUI GREC. Primul ministru, An- 
I dreas Papandreu, a procedat sîm-

bătă la o restructurare a guvernu
lui, avînd drept scop, cum a decla
rat el, îmbunătățirea structurilor și 
a eficientei în sectorul economic, 
ca urmare a dificultăților întîmpi- 
nate de Grecia în acest domeniu, 
în noua structură, Ministerul Coor
donării a fost desființat, în locul 
său fiind creat un Minister al Eco
nomiei Naționale. Au fost create 
Ministerul Energiei și Resurselor 
Naturale, Ministerul Cercetării și 
Tehnologiei și Ministerul Asigură
rilor Sociale. Andreas Papandreu, 
prim-ministru, păstrează în conti
nuare și portofoliul apărării. De 
asemenea, în noul guvern își men
țin portofoliile majoritatea celor
lalți membri ai vechiului cabinet, 
între care ministrul de externe, 
Ioannis Haralambopoulos.

înscrie în cadrul N.A.T.O., la care 
Spania a aderat la 30 mai și care 
prevede prezenta a aproximativ 
10 000 militari americani la patru 
baze de pe teritoriul spaniol. Âcor- | 
dul interzice stocarea sau desfășu
rarea de armament nuclear în Spa- I 
nia, precum și survolarea teritoriu
lui acestei țări făraTăutorizatia ex- 1 
presă a guvernului național. ,

NOUL GUVERN ARGENTINIAN |
a depus jurământul în fata pre
ședintelui țării, generalul în retra- 1 
gere Reynaldo Bignone. In actuala 
formație guvernamentală, funcția 
de ministru de interne a revenit [ 
generalului de divizie Llamil Res
ton, conducerea departamentului 1
relațiilor externe lui Juan Ramon ■
Aguirre,

PATRU MINERI UCIȘI DE PO
LIȚIA SUD-AFRICANĂ. Patru mi- I 
neri de culoare au fost uciși, doi I 
grav răniți, iar alți 300 arestați, în 
urma intervenției brutale a politiei 
regimului rasist sud-african. sosită 
pentru a-i împrăștia pe greviștii 
din patru mine situate in provincia I 
Transvaal. Cei 13 500 de mineri ce
reau îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață.

La 4 iulie, poporul american săr
bătorește 206 ani de la proclamarea 
independentei Statelor Unite ale 
Americii. Este un prilej de trece
re în revistă a evenimentelor me
morabile din istoria țării, care au 
deschis drum afirmării S.U.A. ca 
una din țările cele mai puternic 
dezvoltate ale lumii. Prin eforturi 
susținute, prin hărnicie, inventivi
tate. spirit piractic. creator — tră
sături care caracterizează poporul 
american — într-o perioadă istori
că scurtă S.U.A. au înregistrat o 
puternică dezvoltare, definind în 
prezent un loc de prim rang în ce 
privește potențialul economic, in- 
dustrial-agrar si tehnico-stiintific.

Ideile păcii și conlucrării între 
popoare care i-au însuflețit pe au
torii „Declarației de independentă" 
de la 4 iulie 1776 au rămas adine 
înrădăcinate în sufletul poporului 
american, dornic de a trăi in în
țelegere și colaborare cu toate po
poarele. George Washington, pri
mul președinte al S.U.Â., arăta : 
„Respectați echitatea și dreptatea 
față de toate țările. Promovați pa
cea și armonia cu toți". Aceste în
demnuri au dus la recunoașterea de 
către Statele Unite. în urmă cu mai 
bine de un secol, a independenței 
de stat a României, cele două țări 
stabilind relații diplomatice, care, 
spre satisfacția ambelor părți, au 
cunoscut, în special în timpul din 
urmă, o evoluție pozitivă.

în această evoluție un rol deter
minant l-au avut contactele si în
tâlnirile la nivel înalt de la Bucu
rești și Washington . dintre pre
ședintele Nicolae Cea.ușescu și pre
ședinții Nixon, Ford. Carter, do
cumentele semnate de cele două 
țări. Sub impulsul fertil al acestor 
contacte, raporturile de colaborare 
româno-americane au înregistrat 
o traiectorie ascendentă. do
vadă elocventă că intre două state 
diferite ca orinduire social-politi- 
că, mărime, potențial economic și 
grad de dezvoltare pot să se sta
tornicească și să se dezvolte relații 
bune, reciproc avantajoase, atunci 
cind se pornește de ta principiile 
deplinei egalități in drșp.turi... și 
respectului reciproc, in conformi
tate cu cerințele coexistentei paș
nice — principii consemnate in do
cumentele comune.

Zilele trecute, cu prilejul primi
rii la Casa Albă a ambasadorului 
român, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
președintelui S.U.A.. Ronald Rea
gan, și doamnei Nancy Reagan cele 
mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate, 
pace și progres pentru poporul a-

merican., exprimîndu-se satisfacția 
că. pe baza principiilor de drept, 
consacrate prin înțelegerile româ
no-americane la nivel înalt, s-au 
realizat relații fructuoase în toate 
domeniile de activitate. în același 
spirit, mulțumind și rugind la rin- 
dul său să se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu cele mai bune 
urări de succes, prosperitate și pace, 
președintele Ronald Reagan a men
ționat că relațiile bilaterale cu 
România s-au dezvoltat atît de 
bine în ultimii an.i datorită în pri
mul rind aplicării principiilor res
pectului reciproc, recunoașterii su
veranității și independenței națio
nale. De ambele părți s-a exprimat 
încrederea că există in continuare 
multiple posibilități de extindere 
a colaborării, atît pe plan bilate
ral. cit si în sfera vieții internațioA. 
nale.

Bunele raporturi dintre Român. v 
și Statele Unite au fost evocate șt- 
în cursul recentei vizite in țară 
noastră a fostului președinte Ri
chard Nixon, prilej de reafirmare 
a dezideratului ca relațiile dintre 
cele două țări să se amplifice si să 
se întărească continuu. Relevind 
din nou că prima tară socialistă vi
zitată după cel de-al doilea război 
mondial de un președinte american 
a fost România, oaspetele a ținut 
să omagieze în mod deosebit per
sonalitatea politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. ârâtînd că da
torită înțelegerii pe care șeful sta
tului român o manifestă fată de 
problemele mondiale. România 
joacă un rol deosebit de important 
pe plan mondial.

O expresie elocventă a cursului 
ascendent al colaborării o consti
tuie relațiile economice, care 's-au 
dezvoltat continuu în ultimii ani. 
depășind sub raport valoric 1 mi
liard de dolari în ambele sensuri. 
Recenta sesiune a Comisiei econo
mice mixte româno-americane, 
care a avut loc la Washington, a 
pus încă o dată în evidentă dorința 
reciproc împărtășită de a se dez
volta jn continuare relațiile co
merciale si cooperarea dintre cele 
două țări, apreciindu-se contribu
ția în acest sens a existentei clau
zei națiunii celei mai favorizate.

Fără îndoială, că adîncirea si di
versificarea în continuare, pe o li
nie ascendentă, a colaborării ro
mâno-americane. pe temelii stabile 
și îh spiritul principiilor consacrate 
in documentele comune, corespund 
intereselor celor două popoare, in- 
scriindu-se, totodată, ca un aport 
important la cauza păcii, securită
ții, înțelegerii și colaborării intre 
națiuni.

ACORD DE COOPERARE MILI
TARĂ ÎNTRE SPANIA ȘI S.U.A. 
Noul acord valabil pe cinci ani seMișcarea pentru dezarmare a devenit o acțiune Ia scară mondială

SEMNIFICATIVE APRECIERI ALE -AGENȚIEI U.P.I.
® „Un fenomen social important care nu mai 

poate fi eludat". ® După ce a cuprins întreaga 
Europă, mișcarea pentru pace se răspîndește cu 
repeziciune peste ocean ® O deviză tot mai des 
auzită: „Eliberați lumea de armele nucleare".

Cunoscuta agenție United Press International transmite o. amplă relatare asupra 
dimensiunilor fără precedent pe care le-a dobîndit mișcarea pentru pace pe toate me
ridianele. subliniind că aceasta constituie unul din cele mai semnificative fenomene 
ale vremurilor noastre. Citind opiniile competente a numeroase personalități de vază ale 
vieții internaționale, agenția consideră că această vastă mișcare nu mai poate fi_ignoa-ată 
de nici un om politic lucid. Iată ce se arată, intre altele, în relatarea amintită.

înspăimântă un număr tot 
mai mare de oameni de 
ambele părți ale Atlanticu
lui. „Dacă țările N.A.T.O.

vor continua pe calea bătă
torită a sporirii armamen
telor nucleare, va apărea 
următoarea dilemă: Ori de

mocrația va eroda strate
gia nucleară, ori strategia 
nucleară va eroda demo
crația" — a spus el.

Fenomenul este cunoscut 
sub numele de „olandită", 
iar faptul că ea s-a răs- 
pîndit și de cealaltă parte 
a Atlanticului reprezintă un 
motiv de satisfacție pen
tru mișcarea pentru dezar
mare nucleară din Europa 
occidentală.

„N-aș spune că am fost 
surprins că ideile noastre 
s-au răspindit", declara 
Mient Jan Faber, secretar 
general al Consiliului inter- 
bisericesc ' olandez pentru 
pace, organism care a con
tribuit la răspîndirea miș
cării pentru dezarmare nu
cleară in întreaga Europă 
occidentală. „Dar faptul că 
aceasta a luat o amploare 
atît de mare într-o pe
rioadă atît de scurtă de 
timp în S.V.A. constituie o 
surpriză", a afirmat acesta.

Bruce Kent, preot ro- 
mano-catolic, conducător al 
Campaniei pentru dezar
mare nucleară din Marea 
Britanie (C.N.D.), a decla
rat că și el a fost surprins 
de măsura in caro, „febra" 
dezarmării cuprinde zone 
tot mai largi. „Bineînțeles 
că acest fapt ne bucură", o

spus el. In prezent organi
zatorii discută despre coor
donarea campaniilor pen
tru dezarmare de pe dife
rite continente, un repre
zentant al mișcării pentru 
pace din S.U.A. urmînd 
să-și aibă sediul permanent 
la Consiliul interbiseri- 
cesc de la Haga.

Deviza consiliului este 
„Eliberați lumea de armele 
nucleare, începînd cu Olan
da". Mișcarea își are rădă
cinile în principalele parti
de politice, sindicate _ și 
culte religioase din majori
tatea țărilor din Europa 
occidentală, a afirmat Fa
ber. La rîndul său, minis
trul apărării din R.F.G., 
Hans Apel, a vorbit la o 
intîlnire recentă a N.A.T.O. 
despre „necesitatea unei 
dezbateri largi cu partici
panții la mișcarea pentru 
pace", pe care, el a des
cris-o ca fiind un fenomen 
social important care nu 
mai poate fi eludat.

Asemenea lui Apel, mi
nistrul olandez al apărării, 
Hans Van Mierlo, a decla
rat recent colegilor săi din 
N.A.T.O. că această cam

panie antinucleară nu mai 
poate fi ignorată cind se 
discută proiecte legate de 
politica de apărare. El a 
afirmat că a existat ten
dința de „a nu ține seama 
de ea, considerînd-o drept 
boală olandeză". Dar răs
pîndirea ei in restul Euro
pei occidentale și dincolo 
de limitele continentului 
înseamnă că „nu mai poate 
fi numită o boală", arată el.

Un obiectiv tot mai mult 
susținut de participanții la 
campania pentru pace din 
Europa este crearea de 
orașe și regiuni denuclea- 
rizate. Consiliile distric
tuale din Țara Galilor au 
declarat teritoriul lor „pri
ma țară denuclearizată din 
lume". „Zonele denucleari- 
zate sînt simbolice", a re
cunoscut unul din organi
zatorii C.N.D. „Dar ele 
contribuie la înțelegerea de 
către oamenii simpli* din 
comunitățile în care trăiesc 
a realităților unui conflict 
nuclear".

Ministrul olandez al apă
rării, Van Mierlo, se în
treabă dacă Occidentul 
poate continua să-și bazeze 
apărarea pe o strategie care
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Botnița „Lupilor negri"
— „Deh, nebunii de-ale tinereții... Is necopți, cu timpul o să le vină 

mintea la cap...".
Cam așa sună, frecvent, scuza condescendentă, tolerantă.
Un tînăr - student și necopt - a pus o bombă la o petrecere 

populară, „sărbătoarea berii" : morți și răniți, cîteva sute. Alt necopt 
a dinamitat un tren, alții au atacat niște cămine de imigranți, tapetînd 
pereții cu zvastici și spărgind geamurile barăcilor și craniile locatarilor.

Numai că virusul încîrligat nu se fixează doar pe țesuturile tinere. 
Cîteodată, în locul celor necoapte le preferă pe cele răscoapte.

Cum e cazul cu „Lupii negri".
...Cînd prin Alsacia au început să se multiplice atentatele teroriste- 
caracter fascist, poliția s-a orientat spre tinerii necopți dinCU 

grupusculele de extremă dreaptă. Numai că cercetările au condus la 
o surpriză : tinerii iresponsabili, presupușii vlăjgani ciomăgași erau, de 
fapt, niște moșneguți — unul dintre șefi, Henri Baillis, aflîndu-se la 
frageda vîrstă a 75 de primăveri.

Moșuleții formaseră o organizație neonazistă, clandestină, pe care 
au botezat-o „Lupii negri" - inspirîndu-se de la „Wehrwolf", creată de 
Hitler la sfîrșitul războiului în intenția de a declanșa o guerilă împo
triva armatelor aliate (în legendele, pur ariene, „Wehrwolf"-ii erau 
niște oameni care se transformau în lupi și dezgropau cadavre spre a 
le devora ; deci, un fel de oameni-hienă, 
adecvat pentru uz neonazist). Nemaivorbind 
cîtă forță și vigoare respiră denumirea de 
fioroasa sălbăticiune, „lupul", avea gingiile 
colții și îi punea în paharul de pe noptieră...

Deoarece lupii acționează în haite, „Lupii negri" își antrenaseră în 
activitatea neonazistă și pe scumpele lor soțioare. Care au înlocuit re
țetele de budinci și dulcețuri prin formule de explozivi, reciclîndu-se 
cu pistoale și grenade în locul andrelelor de croșetat mănuși pentru 
nepoței. La procesul de la Mulhouse, una dintre „lupoaice", Eugenie 
Woerly, a declarat : „așa cum imi însoțeam soțul duminica la fotbal, 
am fost alături de el și în cazul atentatelor".

„Lupii negri" adunaseră arme (le țineau ascunse sub saltele), 
tipăreau și impărțeau (tacticos, bătrînește) manifeste ; în 1976 au 
incendiat muzeul lagărului de concentrare de la Struthof. La Stauffen, 
lingă Thann, au aruncat în aer, anul trecut, un monument de 325 de 
tone, repiezentînd o imensă cruce a Lorenei - simbol al luptei antihit
leriste a generalului De Gaulle ; populația, indignată, a ridicat, după 
cîteva luni, un nou monument - dar „Lupii negri" nu s-au lăsat și, în 
ciuda reumatismelor, l-au dinamitat din nou.

„Lupii" își dezvoltaseră relațiile internaționale cu grupări neonaziste 
din R.F.G. și aveau planuri mari - sperau să trezească din somnolență, 
cu atentatele lor, mișcările fasciste.

Căci, orice s-ar spune, există nu numai nebuniile tinereții, ci și ale... 
senilității.

Acum „Lupilor" sclerotici li s-a pus botniță.
In libertate sînt învățămintele. Care arată că lupul își schimbă 

părul (chiar cînd chelește), își schimbă cămașa (brună, neagră, verde) — 
dar nu-și schimbă năravul.

Deoarece virusul încîrligat nu are specificitate de vîrstă, chiar proli
ferează rapid - în anumite condiții : de criză, șomaj, dar mai ales de 
indiferență, de toleranță.

Cînd faptele sînt privite cu condescendență și bonomie, considerate 
ca „nebunii" pasagere ale unor necopți.

Uitîndu-se că veninul, bestialitatea și periculozitatea sa impun 
dezinfecția cea mai drastică, la etuvă, plus cauterizarea cu fierul roșu.

N. CORBU

adică un simbol foarte 
de virilitatea denumirii - 

„lup negru", chiar dacă 
știrbe ori seara își scotea
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