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-------------------- La zi în AGRICULTURĂ--------------------------

PRETUTINDENI, IN JUDEȚELE SI UNITĂȚILE UNDE LANURILE DE GRiU S-AU COPT
7 ? ■» f 

Accelerarea vitezei zilnice de recoltare
este acum principala sarcină!° Cerința practică a acestor zile este să se lucreze din zori și pînă seara Ia - seceriș, cu toate mijloacele mecanice și forțele umane® Este necesară o corelare judicioasă între strîngerea și transportul recoltei, pentru ca nimic să nu rămînă peste noapte în cîmp® După recoltare să se treacă de îndată Ia pregătirea terenului și însă-

De ce aceste diferențe între județe 
aflate în aceeași zona?

mînțarea culturilor fețele planificate
în sudul și sud-vestul tării, griul 

s-a copt pe mari suprafețe și, de 
aceea, in mompntul de fată cea mai 
importantă sarcină a mecanizatori
lor. cooperatorilor, specialiștilor, a 
tuturor locuitorilor de la sate este 
aceea de a strînge. transporta și 
pune ia adăpost recolta în timpul 

'cel mai scurt. Evidențiind însemnă
tatea acestei sarcini, recent, la 
ma-ri adunare populară din muni
cipiul Suceava, tovarășul Nico’ae 
Ceausescu a adresat oamenilor 
muncii din agricultură chemarea de 
a acționa cu toată hotărîrea pen
tru strîngerea rapidă și fără pier
deri a griului. Acestei chemări mo
bilizatoare trebuie să i se răspundă

duble pe supra-
pretutindeni prin fapte, iar faptele 
trebuie să însemne o largă partici
pare la muncă a forțelor umane de 
la sate, o folosire la întreaga capa
citate’ a mijloacelor mecanice din 
agricultură.

Corespunzător programului elabo
rat la indicația conducerii partidu
lui de către organele agricole cen
trale și locale, ținindu-se seama de 
forța mecanică existentă, in fie
care unitate agricolă secerișul griu
lui poate fi efectuat în 6—8. cel 
mult 10 zile. Esențial este însă ca 
zi de zi să fie realizată viteza de 
lucru prevăzută în f'ec-’re unitate
(Continuare în pag. a V-a)
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Județul
Suprafața Viteza zilnică cie 

lucru planificată 
(în hectare)

cultivată 
(în hectare)

recoi aia 
(în procente)

Dolj 121 300 32 14 000
Teleorman 107 275 31 13 000
Sector agricol
Ilfov 13 255 30 3 000
Olt 95 000 28 10 000
Buzău 58 600 24 7 000
Giurgiu 60 412 24 8 000
Călărași 74 423 21 14 000
Ialomița 70 314 13 12 000
Brăila 64 605 11 13 000
Tulcea 66 361 6 7 000
Constanța 112 447 3 20 000
Arad 87 609 2 9 000
Timiș 128 023 2 20 000

Datele înscrise în tabel prezintă situația recoltării griului în 
județele din zona I, în seara zilei de 5 iulie, precum și vitezele 
zilnice de lucru ce trebuie atinse pentru ca secerișul griului și or
zoaicei de primăvară să se încheie cit mai repede și fără pierderi.

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
9 ș

Ritmul inalt de construcție situează România printre primele țări din lume în ceea ce privește numărul de locuințe la 1 000 de locuitori'
CIFRE ȘI FAPTE PRIVIND CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE, ÎN PAGINA A II1-A

BOTOȘANI :

însemnai© economii 
de energie eHeoîrică
De la începutul anului și pînă 

în prezent, în județul Botoșani 
au fost economisiți 7 milioa
ne kWh energie electrică, ceea 
ce echivalează cu necesarul de 
consum al întreprinderii ..Elec
trocontact" oe timp de 6 luni. 
Obținerea acestei economii este 
efectul extinderii iluminatului 
natural in halele de producție, 
in unitățile comerciale și insti- 
tu‘;i. al măsurilor .stă-.t’‘n?-e de 
reducere a consumului de ener- 
":e ee't’ică la strictul necesar, 
în rindul consumatorilor in
dustriali. cele mai însemnate 
economii s-au înregistrat la în
treprinderile de confecții, de 
articole tehnice din cauciuc și 
de fire și fibre sintetice „Me
lasa" din Botoșani, ca și la ex
ploatările miniere din localită
țile Miorcani și Hudești. (Sil
vestri Ailcnei).

VASLUI:

O iraoisă fabrică
tED f urse Iurte

în cadrul acțiunii de conti
nuă dezvoltare a înt-eorinderii 
„Mecanica" din municipiul Vas
lui. a intrat în funcțiune fabri
ca de cuolaie si servomecanis- 
me. Buna colaborare dintre con
structor si beneficiar .se vădește 
și in stadiul înaintat al altei noi 
capacități — secția de prenliaie 
si modificatori Dentru turnăto
rii — care va intra in producție 
'în acest al doilea semestru al 
anului. (Petru Necula).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit 
marți, în stațiunea Neptu.n, delega
ția M.P.L.A. — Partidul Muncii din 
Angola, condusă de Alexandre Ro
drigues Kito. membru al Biroului 
Politic, coordonator al Comisiei Cen
trale de Control a M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, care face o vizită 
în țaira noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Coman. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a adresat mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pen
tru invitația de a vizita țara noastră 
și a înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea tovarășului 
Jose Eduardo dos Santos, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele R.P. Angola, un mesaj 
de prietenie.

Mulțumind pentru mesaj, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să adreseze tovarășului Jose 
Eduardo dos Santos salutul său 
călduros și cele mai bune urări, iar 
Partidului Muncii din Angola un 
salut tovărășesc din partea C.C. al

P.C.R., împreună cu cele mai bune 
urări poporului angolez de noi suc
cese în activitatea desfășurată pen
tru dezvoltarea economico-socială 
independentă a patyiei.

în cadrul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de vederi cu privire la 
activitatea și preocupările Partidului 
Comunist Român și Partidului Mun
cii din Angola, la stadiul relațiilor 
dintre România și Angola, precum și 
in legătură cu unele probleme inter
naționale actuale.

Au fost relevate cu satisfacție bu
nele relații de prietenie și colaborare 
statornicite intre partidele, țările și 
popoarele noastre. încă în perioada 
luptei de eliberare națională a An- 
golei, relații care au cunoscut ulterior 
o dezvoltare permanentă pe multiple 
planuri și s-a exprimat dorința 
aprofundării raporturilor în domeni
ile politic, economic, tehnico-știinti* 
fie și cultural, în folosul ambelor 
noastre popoare, al cauzei generale 
a păc i și socialismului.

Schimbul de vederi in probleme in
ternaționale a pus in evidentă preo
cuparea României și Angolei față de 
situația actuală din lume — tot mai 
complexă și contradictorie — subli- 
niindu-se necesitatea ca toate po
poarele, forțele progresiste, țările în

curs de dezvoltare, nealiniate să ac
ționeze pentru oprirea încordării re
lațiilor internaționale, pentru relua
rea și continuarea politicii de destin
dere. pace și respect al independen
tei popoarelor, pentru solutiona
rea tuturor problemelor litigioase pe 
cale politică, prin tratative, pentru 
adoptarea de măsuri concrete de 
dezarmare., și in primul rînd de 
dezarmare nucleară. In timpul con
vorbirii. a fost relevată importanta 
pe care o reprezintă întărirea conti
nuă a unității și solidarității tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare, precum 
și făurirea unei noi ordini economice 
internaționale.

în legătură cu problemele din sudul 
Africii s-a manifestat solidaritatea 
celor două partide și țări cu lupta 
pentru independentă a poporului din 
Namibia, hotărirea lor de a acționa 
pentru a-și aduce contribuția la re
zolvarea pe cale politică a probleme
lor acestei țări, la lupta împotriva 
imperialismului și colonialismului, a 
politicii de apartheid și opresiune ra
sială, pentru dreotul tuturor popoare
lor la independentă și dezvoltare 
liberă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie,

Priorități economice:a 

ȚĂRII - CANTITĂȚI SPORITE DE ȚIȚEI!
Acesta este angajamentul petroliștilor din Găești întemeiat pe măsurile 

energice întreprinse pînă acum pentru creșterea producției

După cum s-a anunțat, în ultima sa ședință, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat și aprobat 
Programul cu privire la creșterea producției de țiței pe 
perioada 1982-1985, peste prevederile actualului cincinal. 
Obiectivele acestui program, elaborat din inițiativa și la 
indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, urmăresc asigu
rarea - in actuala conjunctură economică mondială, mar
cată de o gravă criză petrolieră și energetică - într-o 
măsură sporită, din resurse interne, a necesităților de țiței 
ale economiei naționale, concomitent cu reducerea sub
stanțială a importurilor. Corespunzător programului amintit,

O vreme sau, mai precis, pînă la 
20 februarie a.c., graficul de pro
ducție al Schelei de extracție Găești 
a înregistrat restanțe în realizarea 
planului la țiței. în acea zi însă, 
pentru prima dată în acest an, a 
indicat realizarea sarcinii zilnice la 
extracția țițeiului. A fost momentul 
care a declanșat bătălia pentru re
cuperarea răminerilor în urmă. Cum 
s-a acționat ?

în primul rînd a fost aplicat un 
mare număr de măsuri tehnice, teh
nologice și organizatorice al căror 
rezultat l-a constituit sporirea rit
mului extracției de la o zi la alta, 
in ciuda timpului neprielnic. Petro
liștii de aici realizau, pe ger și pe 
viscol, ceea ce nu reușiseră altădată 
pe vreme frumoasă. Chiar șl cei 
care mai considerau câ principalul 
„vinovat" de nerealizarea integrală 
a planului este zăcămîntul s-au con
vins, în fata faptelor, că stă în 
puterea lor să extragă mai mult 
țiței.

Dar înainte de a ne referi la mo
dul concret în care au acționat pe
troliștii din această schelă, consi
derăm necesare cîteva precizări. 
Practic, așa cum afirmă specialiștii, 
zăcămîntul este definitiv conturat si 
nu mai prezintă „secrete". Pentru 
fiecare tonă de petrol extras în plus 
sînt însă necesare eforturi deosebi
te ; important este că s-a înrădăci
nat convingerea că sursele de creș
tere a producției nu și-au spus ulti
mul cuvînt. Sînt posibile sporuri 
poate nu soectaculoase. dar con
stante. cu condiția ca să se aplice 
în mod sistematic programele de 
creștere a debitelor. Iar pentru a- 
ceasta esențială este asigurarea de 
către furnizori a materialelor si 
echioamentelor necesare procesului 
de extracție.

Iată două asnecte strîns legate în
tre ele : în primele zile ale anului, 
în rapoartele de producție apăreau 
nerealizări de pînă la 80 tone de 
țiței pe zi ; în același timp, din di
verse cauze, 32 sonde așteptau — de 
bună seamă, fără să producă — bri
găzile de intervenție pentru a fi 
repuse în funcțiune.

dezbaterile Congmsuht pdifc . șl cuferii socialiste: ț
W majore, fop.țiunî funtoejitate. 'peWu destinele; artei românești

Expunerea pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat-o la plenara lăr
gită a Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român conține multiple 
implicații vizînd specificul 
epocii noastre, dimensiuni
le lui fundamentale. Fără 
pretenția a mai mult de 
o simplă încercare, relie
făm aici citeva locuri din 
Expunere care nu oot să 
nu determine gindirea și 
regîndirea de pe o bază 
nouă a conceptului de 
„literatură patriotică", a 
sferei acestuia, a cali
tății conținutului său. în- 
tîi : „Există toate teme
iurile să se presupună 
că si în societatea comu
nistă, căpătind noi carac
teristici si însușiri, națiu
nea va continua să existe 
ca un factor important al 
colaborării si păcii inter
naționale. în acest spirit, 
dezvoltarea sentimentului 
de mindrie națională, a 
patriotismului socialist, 
constituie un factor de im
portantă deosebită in lupta 
pentru socialism, pentru 
pace si colaborare interna
țională. Este bine, cred — 
adăuga tovarășul Nicolae 
Ceausescu — să subliniez 
că. vorbind de mindria 
națională si patriotismul 
socialist, trebuie să înțe
legem prin aceasta a pre
țui si cinsti trecutul glo
rios de muncă si luptă, 
tot ceea ce a fost si este 
bun în dezvoltarea de-a 
lungul secolelor si scco'e- 
lor a ponorului nostru. în 
același timp, în mod ho-

tărît să știm să clarificăm 
acele acțiuni și stări de 
lucruri care nu au cores
puns spiritului și poporu
lui nostru și, mai cu sca
mă, nu trebuie în nici un 
fel. vorbind de mindria 
națională si de patriotis
mul socialist, să se înțe
leagă că trebuie să opu
nem acestea altor națiuni

examen primenitor al re
prezentărilor noastre cu
rente — poate prea curen
te ! — despre „literatura 
patriotică". Aceasta, atît 
din unghi marcat concep
tual. cit si dintr-unul al 
concretetii fenomenului li
terar — trecut si prezent.

Din rațiuni de metodolo
gie a cercetării (în învătă-

ordinea realizării artistice, 
urmările au fost dintre 
cele mai felurite, deoinzind 
si de reprezentarea De care 
un autor sau altul o avea 
în legătură cu cele ce erau 
de făcut, dar și — evident 
— de forța talentului său. 
S-au outut ivi. astfel, și 
scrieri determinate de cel 
mai curat entuziasm pentru

Originalitatea 
literaturii patriotice

sau vreunei naționalități".
în al doilea rînd : apre

ciind. în recenta Expunere, 
că .'.literatura noastră a 
atins un nivel înalt", .to
varășul Nicolae Ceausescu 
subliniază că „literatura, 
muzica, arta trebuie să 
constituie o parte com
ponentă a marilor epopei 
ale poporului nostru con
structor conștient al socia
lismului si comunismului, 
să dea noi dimensiuni si 
o mare perspectivă po
porului nostru".

Precizările fundamentale 
pe care le-am citat aici, 
întregindu-se firesc cu 
toate celelalte din Expune
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pot și se 
cuvine să prilejuiască un

de George MUNTEANU

mint — din rațiuni de me
todică a predării), firește 
că_ literatura patriotică ro
mânească poate fi delimi
tată si receptată duoă cri
teriul dominantei sale te
matice. Procedarea nu este 
eronată prin sine, dar in
completă e. în privința li
teraturii patriotice din tre
cut. o asemenea restrînae- 
re a sferei conceptului o- 
neratoriu nu poate rămîne 
fără variabile consecințe 
negative pe olanul judecă
ții de valoa>e ca si oe alte 
laturi. Să ne oorim pentru 
moment. fie si succint, 
asupra . literaturii patrioti
ce românești din trecut. A- 
ceasta s-a outut ivi din cu 
totul nobile intenții pro
gramatice. Numai că. în

ceea ce reprezenta un 
semn al noului, al începu
tului de modernizare oe 
meleagurile noastre — 
cum e. spre exemplu. Odă 
la cea dinții corabie româ
nească de I. Heliade-Ră- 
dulescu. precum si altele 
de acest gen (scrierile care 
elogiau zborurile lui Aurel 
Vlaicu etc.). Primite la 
data apariției cu un entu
ziasm nu mai mic decit al 
autorilor, asemenea scrieri 
n-au putut deoăsi ulterior 
semnificația ocazionalului 
si a efemerului. De ce ? 
Fiindcă nu strămutau în 
planul artei (si nu o fă
ceau cu miiloace expresive 
durabile) fenomene repeti
tive sau excepții dintre 
acelea care întăresc regu

la — adică stări de spirit, 
ori fapte ce izvorau din 
permanentele felului ro- 

, mânesc de a fi, din perma
nentele istoriei ponorului 
nostru („Nuclee arhetipa
le". ar zice criticii mult 
prea împătimiți de moder
nitate). S-au mai putut ivi 
însă. în trecut, scrieri oca
zionate de eveniment care 
au împins inimile și — po
trivit specificului istoriei 
noastre — le determină si 
astăzi să bată la unison 
(Hora Unirii de Vasile 

Alecsandri. Un răsunet de 
Andrei Mureșanu. Limba 
noastră de Alexe Matee- 
vici s.a.). Tot astfel, vreun 
îndemn bine, chibzuit si 
venit la timp, ca acela al 
lui Mihail Kogălniceanu 
din Introductia la Dacia li
terară, vizind evocarea tre
cutului spre învățătură 
prezentului, a putut deter
mina pe Costache Negruzzi 
(în caDodooera Alexandru 
Lăpușneanu) si pe atîtia 
urmași vrednici ai acestuia 
— pînă azi — „să șteargă 
colbul de De cronice bătrî- 
ne“ cu migală pricepere si 
har. Iscate în mai mare 
ori mai mică măsură din 
„ocazional", asemenea scri
eri au intrat în fondul de 
aur al literaturii noastre 
patriotice. De ce ? Fiindcă 
au răzbit oină la „perma
nențe" și, fără a. trăda 
felul propriu, unicitatea 
„zicerii" unui scriitor sau 
a altuia, au păzit măsura 
„accesibilității" care nu 
simplifică si trivializează
(Continuare in pag. a IV -a)

producția internă de țiței urmează să crească constant, an 
de an, pentru a ajunge in 1985 la 15 milioane tone.

Vom urmărj intr-o suită de articole modul în care 
colectivele de sondori, factorii de răspundere din cadrul 
trusturilor și ministerului de resort, furnizorii de materiale 
sau utilaje destinate schelelor de foraj și de extracție a 
petrolului își îndeplinesc sarcinile ce le revin pentru a 
asigura sporirea continuă a producției de țiței. Ne referim 
astăzi la munca desfășurată în acest an de petroliștii din 
Schela de extracție Găești.

— în aceste condiții ne-am inten
sificat preocupările pentru utiliza
rea mai bună a fondului de sonde, 
în principal prin îmbunătățirea ac
tivității de intervenție — ne-a spus 
maistrul Ion Vlăsceanu, secretarul 
comitetului de partid al schelei. 
Pentru aceasta’ am înființat încă o 
brigadă de intervenție, iar pe alta 
am completat-o pentru a putea lu
cra în trei schimburi. Am pus, de 
asemenea, accent pe întărirea ordi
nii și disciplinei, pentru că, să fim 
sinceri, nu numărul oamenilor tre
buie avut în vedere înainte de toate, 
ci pregătirea lor profesională, con
știinciozitatea în muncă și măsura 
in care sînt deprinși cu lucrul bine 
făcut. în acest sens, am fost ajutați 
d<J comitetul județean de partid, mai 
cu seamă in ce privește organizarea 
corespunzătoare a muncii șl desfă
șurarea unor largi acțiuni politico- 
educative care au determinat întă
rirea spiritului de răspundere în 
muncă. Ca urmare a efectuării unor

intervenții mai operative și de bună 
calitate la sonde, producția schelei 
a crescut, în acest an, cu 45 tone 
țiței pe zi.

La rindul său, ing. Constantin Po
pescu, director adjunct al schelei, 
ne-a vorbit despre contribuția son
delor noi și a metodelor de creștere 
a factorului final de recuperare a 
țițeiului din zăcămint la ridicarea 
nivelului extracției.

— Cele 12 sonde noi puse în func
țiune în perioada care a trecut din 
acest an ne-au adus un spor de pro
ducție de 39 tone țiței pe zi. Se află 
în foraj și alte sonde, dintre care 
unele, al căror debit este estimat la 
14 tone zilnic, au intrat zilele aces
tea in. exploatare. Ca să scurtăm 
durgta punerii lor în funcțiune am 
început din vreme să pregătim lu-

Gheorghe MANEA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Un important moment în afirmarea 

voinței de pace a generațiilor tinere

Nicu CEAUȘESCU
Secretar al C.C. al U.T.C., președinte al Comitetului Consultativ 

al O.N.U. pentru Anul internațional al tineretului

Moment important în ansamblul 
acțiunilor inițiate de Organizația Na
țiunilor Unite in vederea pregătirii 
și marcării Anului internațional al 
tineretului (A.I.T.), cea de-a doua 
sesiune a Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T. a evidențiat — 
prin cadrul constituit, prin tematica 
abordată — încă o dată receptivitatea 
și interesul constant al Națiunilor 
Unite, al statelor membre, pentru 
evoluția și situația tineretului din di
ferite țări și zone geografice ale lu
mii. In același timp, sesiunea a pri
lejuit o contribuție importantă la 
elaborarea unor recomandări și su
gestii pertinente, menite să deter
mine atit impulsionarea și perfec
ționarea acțiunilor social-politice, 
economice și educaționale ale diferi- 
ților factori’ și organisme, la nivel 
național și internațional, în sprijinul 
muncii și vieții tineretului, cit si 
formarea conștiinței unor mase tot 
mai largi de tineri de pretutindeni în 
legătură cu sta,tutul, rolul si răspun
derea ce le revin în societatea con
temporană.

Un aport însemnat la rezultatele 
sesiunii l-a constituit — așa cum s-.i 
relevat în cadrul dezbaterilor — 
Masa rotundă „Tineretul anilor ’80" 
de la Costinești, care a precedat-o. 
Concluziile și recomandările reuniu
nii de la Costinești — ce s,-a bucurat 
de participarea a numeroși cercetă
tori și sociologi din peste 40 de țări, 
precum și a reprezentanților O.N.U.. 
UNESCO și ai unor instituții gu
vernamentale și neguvernamentale — 
au readus în actualitate fondul de 
opțiuni și aspirații ale tinerei gene
rații, caracterizată prin dorința de a 
participa cît mai activ și eficient la 
eforturile popoarelor pentru lichi
darea tuturor anacronismelor econo
mice și sociale. Ia dezbaterea și so
luționarea problemelor ce confruntă 
contemporaneitatea, la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune. Con
cluziile dezbaterilor de la Costi
nești — în fond o sinteză a opinii
lor exprimate în cele cinci reuniuni 
regionale, desfășurate în anii din 
urmă — subliniază cu vigoare faptul 
că tineretul, ca o forță socială mai 
puțin legată de trecut, dar nemijlo

cit raportată la prezent și viitor, 
trebuie să dispună de reale pîrghii 
de acțiune politică și economică la 
nivelul fiecărei societăți, indiferent 
de contextul în care trăiește, pentru 
a-și pune marele potențial creator în 
slujba idealurilor nobile de pace, li
bertate și independență, colaborare, 
democrație și progres. Formulate ast
fel, concluziile și recomandările 
Mesei rotunde de la 'Costinești 
s-au integrat fondului de teme 
aflate, în atenția sesiunii Comi
tetului Consultativ, dînd relief și 
substanță dezbaterilor, contribuind la 
determinarea liniilor de forță ale 
programului de măsuri și activități 
ce vor fi puse în aplicare înaintea, in 
timpul și după marcarea Anului in
ternațional al tineretului, la contu
rarea mai precisă a profilului tinerei 
generații contemporane, a nevoilor și 
aspirațiilor sale.

Tinăra generație se afirmă tot mai 
mult ca o forță socială capabilă nu 
numai să-și revendice .drepturi, ci și 
să-și asume responsabilități, să aibă 
o contribuție directă la modelarea so
cietăților în care trăiește, la adopta
rea deciziilor cp angajează prezentul 
și viitorul popoarelor. Tineretul de 
pe toate meridianele nu mai vrea să 
fie doar subiectul istoriei ci. alături 
de forțele revoluționare, progresiste, 
democratice, să fie și creator al ei, 
un vector în transformarea înnoitoa
re a lumii contemporane. Aceasta 
pentru că — așa cum o demonstrea
ză însăși istoria și mai ales realitățile 
ultimilor ani — efectele proceselor 
politice, economice sau sociale se răs- 
frîng. în primul rînd. asupra noilor 
generații. Indiferent dacă este vorba 
de conflicte militare, de stagnare sau 
de declin economic, tinerii consti
tuie grupul social cel mai vulnera- 
bi'. cel mai exous.

După cum este cunoscut, povara 
cursei înarmărilor aoasă greu pe u- 
merii tineretului, deviind sore dis
trugere și violentă uriașe mijloace 
financiare din bugetele statelor, mij
loace financiare care ar trebui să fie 
folosite pentru educație, crearea de 
noi locuri de muncă, asistență sani-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Accelerarea v/tezeZ zilnice de recoltare 
este acum principala sarcină!

argeș. Ritm susținut la seceris, 
lent la bazele de recepție

Cîmpul-„sediul de vară“ al 
muncii politico-educative

De ieri s-a intensificat secerișul 
griului pe cele 47 400 ha cultivate 
cu această plantă in județul Argeș. 
La încheierea zilei de lucru s-a 
putut constata că mecanizatorii de 
pe cele 700 de combine au recol
tat : 3 500 de hectare. Cu realizări 
notabile se înscriu în clasamentul 
întrecerii mecanizatorii din consi
liul agroindustrial Izvoru. care au 
recoltat până acum 2 000 de hectare 
din cele 5 100 de hectare cultivate. 
„Ca urmare a bunei organizări a 
muncii, în toate formațiile de lu- 
oru — ne spune Mărim Bucinică, 
organizatorul de partid — avem 
garanția că întreaga recoltă va fi 
strînsă în condiții optime pînă la 
începutul săptămînii viitoare".

Despre ce organizare este vor
ba 7 Ne-am oprit la cooperativa a- 
gricolă Rîca. considerată drept mo
del. încă de la ora 5 dimineața, 
Ion Vlad. președintele cooperati
vei, și Ion Teodpsiu, inginerul-șef, 
erau prezenți în cele două tabere 
de cîmp. Rostul lor la această oră 
matinală : să asiste la reglajul a- 
paratelor de tăiere ale combinelor 
pentru a se respecta înălțimea de 
cel mult 7—8 cm a paielor, să ve
rifice dacă mijloacele de transport, 
presele de balotat și tractoarele 
pentru arat se află în cîmp ; sau 
dacă mâncarea de dimineață, in
clusiv butoiul cu apă la gheață și 
răcoritoarele sînt aduse la fata lo
cului. Totul este organizat în așa 
fel incit, atunci cînd apa de pe 
spice s-a evaporat, cele 18 com
bine să „atace" din plin lanurile 
și să nu-și oprească mersul pînă 
ce cade întunericul. Cu o aseme
nea organizare este explicabil de 
ce la cooperativa din Rîca griul a 
fost strâns de pe jumătate din su
prafața cultivată de 1 100 hectare.

mehedinți, in lanuri-din zori
și pină se lasă întunericul

Din această săptămînă, în toate 
unitățile agricole din județul Me
hedinți se- lucrează din zori și 
pină-n seară La recoltarea griului, 
eliberarea terenului și însămînța- 
rea culturilor duble. în raidul nos
tru am urmărit cum se muncește 
în cele două cooperative agricole 
din comuna Pătulele.

Luni, la C.A.P. Pătulele I.' cele 
10 combine „Gloria" au intrat din 
plin în lanurile de grîu. în pro
gramul de desfășurare a campaniei 
agricole s-a prevăzut ca producția 
de grîu de pe cele 600 hectare să 
fie strînsă în mai puțin de șapte 
zile. Desigur. s-a,u avut în vedere 
doi factori : depășirea zilnică a vi
tezei planificate cu cel puțin 15 
hectare și folosirea cu maximum 
de randament a timpului bun ele 
lucru în cîmp. Șeful secției de me
canizare. Mircea Mateinaș. n-u are 
clipe de răgaz. Oa, dealtfel, si cei
lalți oameni. El este prezent acolo 
unde recoltează combinele, unde 
se pregătește terenul și se însă- 
mînțează. „Facem totul — ne spu
ne el — ca mașinile să funcționeze 
ireproșabil. Orice defecțiune, rare 
mai apare o înlăturăm operativ". 
Reținem că aici mecanizatorii sta
bilesc adevărate recorduri la re
coltat. Mecanizatorii Constantin 

Printre oombinerii fruntași se nu- 
' mără Stan Olteanu. Alexandru 

Matei și Nicolae Băilă.
Cu viteză sporită lucrau și for

mațiile de combine de la coope
rativa agricolă din Recea, pe o 
tarla de 200 hectare cu grîu în 
punctul „Șosea". Inginerul-șef al 
unității. Dumitru Tulei, aflat în 
mijlocul mecanizatorilor, suprave
ghea cu atenție recoltarea și trans
portul griului direct în baze, or
ganiza ba lot ar ea paielor si arătu
rile pentru însămînțarea culturilor 
duble. Un scurt bilanț : griul a fost 
strîns de pe 600 hectare, din cele 
1 670 planificate și au fost arate 
și însămînțate cu porumb furajer 
280 hectare. între combinerii care 
s-au remarcat la seceriș se numără 
Marin Oanță și Marin Popa, care 
realizează zilnic 30 tone de grîu, 
față de 24 tone, cit e prevăzut în 
graficul de lucru.

De bună seamă, nu se poate 
considera că în acest consiliu totul 
decurge bine La recoltare. în par
cela cita/tă mai sus. trei dintre 
combine au pierdut ore prețioase 
din cauza defecțiunilor ivite la 
turbine. Întrucît. după trecerea 
combinelor, pe miriște rămîneau 
spice culcate și netăiate, a devenit 
necesar să se organizeze echipe de 
secerători pentru ca nici un spic, 
nici un bob să nur se piardă. Ane
voios decurg operațiile de preluare 
a griului la bazele de recepție, unde 
unitățile din acest consiliu livrea
ză producția contractată. Din lipsă 
de mijloace mecanizate suficiente, 
durata descărcării unui camion 
este de două pînă la trei ore. ceea 
ce creează decalaje nejustificate 
între seceriș și livrarea griului la 
fondul de stat. (Gheorghe Cîrstea, 
corespondentul „Scînteii").

Vasile. Ion Răduca.n și Adrian Ni- 
culescu reușiseră să recolteze, fie
care în parte, cîte 62 tone. Specia
liștii erau preocupați de respecta
rea tehnologiilor de lucru, iar pre
ședintele unității și contabilul-șef 
urmăreau cum se folosesc mijloa
cele de transport pentru ca întrea
ga producție strînsă in cursul zilei 
să ajungă la loc sigur. Zilnic se 
transportă la bază peste 120 tone 
de cereale.

Cum solele cu grîu sînt înveci
nate. cei de La C.A.P. Pătulele II 
se întrec și ei în hărnicie. Aici, 
griul de pe cele 518 hectare ur
mează să fie recoltat în numai 
șase zile. Cum veți reuși ? — îl 
întrebăm pe Georgică Gavrilă. șe
ful secției mecanizare. „Lucrăm cu 
combinele de cînd se ridică rouă 
și pînă se lasă întunericul. Efectiv 
— 15 ore de muncă zilnic". Con
semnăm a.ici întrecerea dintre doi 
frați — mecanizatorii Antonie Vir
gil și Antonie Nicolae — care de
țin pînă la această dată recordul la 
recoltare : 64 toner și, respectiv. 65 
tone strânse zilnic din lanuri. Cum 
reușesc 7 Combinele sînt descărca
te din mers, iar timpul de muncă 
este folosit la maximum.

Peste 260 cooperatori și nume
roase atelaje din fermele de cîmp
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Situația eliberării de paie a terenurilor în seara zilei de 5 iulie. (In 
județele notate cu o linie, pînă la data menționată nu a început 

recoltarea cerealelor păioase)

s

ale celor două unități eliberează 
de paie terenul. Astfel de acțiuni 
prin care cei din Pătulele reușesc 
să asigure permanent front de lu
cru tractoarelor trebuie preluate și 
de aLte unități vecine, unde cea 
mai mare parte din terenuri este 
ocupată cu paie.

Pînă în seara. zilei de 5 iulie, 
mecanizatorii șl cooperatorii de la 
C.A.P. Pătulele I reușiseră să 
strîngă griul de pe 420 din cele

vrancea. Formațiile de combine sint 
dirijate operativ, acolo unde-i nevoie 

-si este bine asa!
> 5

începînd de luni, și în județul 
Vrancea, unde griul ocupă 36 361 
de hectare, combinele aiu intrat în 
lamuri. Faptele de muncă consta
tate în timpul raidului întreprins 
în mal multe unități agricole. în 
cea de-a doua zi a acestei impor
tante campanii, constituie tot atî- 
tea argumente în favoarea apre
cierii că pregătirile au fost temei
nic făcute și că lucrul a început 
bine. Marți seara, de exemplu, la 
C.A.P. Bordeștî s-a strâns din cîmp 
ultimul spic de grîu. iar în coope
rativele agricole Tîmboiesti si Slo
bozia Bradului combinele recoltau 
ultimele suprafețe.

Unitățile amintite fac parte din 
consiliul agroindustrial Sihlea. Pe 
solele cu arîu ale acestora se aflau 
însă la lucru și formații de meca
nizatori de la cooperativele Sihlea 
și Bogza. unități din cadrați ace
luiași consiliu. Specialiștii si me
canizatorii, urmărind permanent 
starea de coacere a lanurilor, au 
decis să concentreze forțele în a- 
oeste unități pentru a se lucra din 
plin. Și rezultatele s-au văzut. De
altfel. acțiunile de întrajutorare se 
practică în majoritatea consiliilor 
agroindustriale din județ. Luni și 
marți, de exemplu, o formație de 
7 combine de la Slobozia-Ciorăști 

600 de hectare cultivate, iar cei 
de la Pătulele II — de pe 340 din 
cele 518 hectare aflate în cultură. 
Totodată. în cele două unități s-au 
însămințat 410 hectare porumb 
pentru boabe și 69 hectare cu le
gume. După ritmul în care se 
muncește în cele două cooperative 
agricole diin Pătulele este posibil 
ca în 2—3 zile să se încheie recol
tarea grâului. (Virgiliu Tătaru, co
respondentul „Scânteii").

a lucrat la recoltare pe solele coo
perativei din Vînători. cele două 
unități făcînd parte din consiliul 
Cîmpineanea. Și tot în acest consi
liu, 12 combine ale I.A.S. Focșani 
au recoltat intr-un timp scurt pes
te 80 de hectare la C.A.P. Cotești.

Forța de muncă a fost suplimen
tată și la C.A.P. Nănești cu o for
mație de 15 combine de la coope
rativa agricolă Vulțuru. Stadiul de 
coacere a griului impunea să se 
acționeze cu operativitate si. de a,- 
ceea. s-a procedat ca atare. Ceea 
ce se cuvine subliniat este si fap
tul că aceste dirijări operative de 
formații complete de lucru, cu dd- 
tările necesare — combine, mij
loace de transport, asistentă teh
nică. cisterne cu motorină — se 
fac pe distante mici. între sole a- 
propiate și unități învecinate.

Începînd de marți, pentru a se 
intensifica și mai mult ritmul lu
crărilor. în unitățile agricole din a- 
cest consiliu s-au prezentat și 36 
de muncitori din întreprinderi din 
Focșani, care vor lucra ca meca
nizatori pe tractoarele folosite ta 
arat și ta pregătirea terenului pen
tru semănatul celei de-a doua cul
turi. Numărul acestora va spori ta 
70 în zilele următoare. (Dan Dră- 
gulescu, corespondentul „Scînteii").

Colectoarele de pleavă 
nu pot funcționa fără curele 

în scopul colectării plevei care 
rezultă de 1a secerișul griului, a 
fost luată măsura ca, începînd cu 
actuala campanie de recoltare, să 
se monteze pe combine dispozitive 
speciale care să stnngă acest fu
raj. în județul Olt, de exemplu, 
după cum ne-a relatat corespon
dentul nostru, Emilian Rouă, 750 
de combine au fost dotate cu ast
fel de echipamente care funcțio
nează bine și colectează circa 
600—700 kg de pleavă la hectar, 
în schimb, pentru combinele sta
țiunilor de mecanizare a agri
culturii din județul Dolj dis
pozitivele de colectat pleava — 
produse și livrate la I.M.A.I.A. 
Balș, județul Olt — nu au putut fi 
folosite, pleava risipindu-se pe mi
riște. De ce 7 Pentru că I.M.A.I.A. 
Balș nu a livrat și cureaua de 
transmisie care acționează acest 
utilaj. Fără această curea nu nu
mai dispozitivul respectiv nu func
ționează. ci întreaga combină. De 
aceea a trebuit să se renunțe la 
colectoarele de pleavă. Pentru 9 
combine, secția de mecanizare din 
Bîrca, din județul Dolj, a pri
mit 4 echipamente și numai 
o curea. „Noi am montat e- 
chipamentele de colectat pleavă, 
așa cum ni s-a dat sarcină, ime
diat ce ne-au fost aduse, știind că 
ne vor sosi și curelele — ne-a spus 
șeful secției, Ion Opri. Dar nu le-am 
primit la timp. Nemaiputînd aș
tepta, am scos de pe combine echi
pamentele de colectat pleavă". Iată 
cum s-au pierdut inutil ore preți
oase cu montarea și demontarea 
acestora, acum cînd e atit de mult 
de lucru în cîmp.

Referitor la . această problemă, 
corespondentul nostru din județul 
Dolj, Nicolae Petole-scu, a cerut 
explicații inginerului Vladimir 
Roșulescu. directorul bazei de 
aprovizionare pentru agricultură, 
„întrucît aceste curele nu au „sta
tut" de piese de schimb, procu
rarea lor nu este în sarcina noas
tră — a spus directorul. Aces
tea trebuie livrate unităților agri
cole odată cu dispozitivul de 
colectat pleava. După cîte știu,
I.M.A.I.A.  Balș a contractat cu
relele cu alți furnizori, care n-au 
respectat termenele de livrare". O 
convorbire telefonică cu tovarășul 
Lucian Butoi, directorul I.M.A.I.A. 
Balș, a lămurit lucrurile. „Centrata 
noastră ne-a dat dezlegare să ex
pediem dispozitivele de colectare 
a plevei fără curele-- Acestea sînt 
produse de întreprinderea „Ener
gia" din Constanța, iar livrarea lor 
se face prin baza de aproviziona
re Ovidiu din același județ. Avem 
contracte de livrare a dispozitive
lor și curelelor cu beneficiari din 
7 județe mari cultivatoare de griu. 
dar pînă la ora actuală doar ju
dețului Olt am putut să-i asigu
răm curelele necesare".

Și în alte județe — Giurgiu, Ia
lomița, Teleorman, Călărași — lip
sesc curelele care antrenează dis
pozitivele de colectat pleavă. în 
această situație, este nevoie ca 
direcția de resort din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare să ia neîntîrziat măsurile care 
se cuvin, astfel încât curelele res
pective să ajungă în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii în 
cel mai scurt timp posibil.

Lucian CIUBOTARU

oprim lingă la-

înainte de a începe călătoria noas
tră de-a lungul și de-a latul cimpiei 
Teleormanului, dis-de-dimineață, pe 
picior de plecare, tovarășa Elisabeta 
Stătescu, secretar al comitetului ju
dețean de partid, ne explică : „Ne 
aflăm, in plină bătălie pentru ca roa
dele holdelor, plinea țării să fie cit 
mai grabnic strînse de pe cîmp și de
pozitate. Dar, in afară de secerișul 
propriu-zis, campania de vară mai 
include stringerea și conservarea pa
ielor — un fura) necesar pentru toate 
fermele de creștere a animalelor — 
efectuarea de arături pe terenurile 
eliberate și însămințarea lor cu legu
me și plante furajere, irigarea, între
ținerea culturilor, recoltarea legume
lor și fructelor, tn aceste zile, cîmpia 
are nevoie de toți oamenii satelor și 
nu numai ai satelor. Iată de ce mobi
lizarea și folosirea rațională a între
gului potențial uman și material re
prezintă principalul obiectiv spre care 
converg măsurile organizatorice și 
cultural-educative stabilite înaintea 
declanșării campaniei de către comi
tetul județean de partid".

UN PROTOTIP AL ORGANIZĂRII 
EXEMPLARE. Ne 
nul de grîu. al 
cooperativei agri

cole de produc
ție Drăcsani. care 
se întinde ne 700 
de hectare. La , 
marginea lanului 
citim ne un pa
nou al fruntași
lor numele mecanizatorilor Florea 
Lcctan. Florea Micu si Stan Doro
banții. al cooperatoarelor George- 
ta Pătrașcu și Titina Ghenof. După 
cum aveam apoi să constatăm, cam
pania de recoltare a fost riguros or
ganizată. Comitetul comunal de 
partid a stabilit concret ce trebuie să 
se facă într-o formație sau alta pen
tru a interveni apoi prompt, cu efi
ciență în toate momentele campaniei 

, agricole. î.n toate sectoarele im
portante sint repartizați membrii co
mitetului comunal de partid, comu
niști cu experiență politică și orga
nizatorică, precum Nicolae Preda, 
Viorel Vasilescu, Vasile Andrei și al
ții, cărora li s-au încredințat sarcini 
precise pe cîmp. la transportul și de
pozitarea recoltei, acolo unde se dă 
acum bătălia recoltei.

„Mecanizatorii noștri n-au avut mai 
multă motorină, ci mai multă grijă 
în economisirea acestui combustibil ; 
ceea ce reprezintă unul din rezulta
tele muncii politico-educative des
fășurate de organizația noastră de 
partid", precizează tovarășul Mihai 
Baroană, președintele cooperativei 
agricole, care, în calitatea sa de mem
bru al comitetului comunal de 
partid, ne-a invitat ta o scurtă șe
dință a comandamentului. „Mergem 
în comună ?“, întrebăm noi. „Nu. se
diul l-am mutat aici în cîmp". a fost 
răspunsul.

LA MOMENTUL..,
Tovarășul Alexandru Popescu, secre
tarul comitetului comunal de partid 
Piatra, tocmai sosise din c cîmp și avea 
mîinile pline de ulei. Participase la 
montarea unor instalații pentru iri
gat. Un lucru bun. care merită toată 
lauda. Ne-am interesat și de felul în 
care comitetul comunal și-a reparti
zat membrii săi pentru a asigura 
buna desfășurare a campaniei de 
vară. Ni s-a explicat că după confe
rința anuală de alegeri, membrilor 
comitetului li s-au încredințat dife
rite sectoare, așa că n-ar mai fi fost 
nevoie de o nouă repartizare a lor. 
Am încercat să aflăm ce alte mă
suri au mai fost prevăzute, dar ni s-a ■ 
spus că peste cîteva zile va avea loc 
o plenară a comitetului comunal de 
partid care va stabili un plan de 
muncă. Deci o plenară în plină cam
panie, deși ea ar fi trebuit să aibă 
loc înaintea declanșării secerișului. 
Categoric, un asemenea stil de mun
că al comitetului de partid, bazat pe 
improvizație și forța inerției, nu-i 
de natură să asigure folosirea între

Însemnări din 
județul Teleorman

INOPORTUN.

gului potențial de care dispune co
muna.

ÎN AJUTORUL SATULUI. Orașul 
Roșiori de Vede nu are comune sub- 

■ ordonate, dar comitetul orășenesc de 
partid și-a înscris printre principalele 
sale ' preocupări, în această perioadă, 
sprijinirea unităților agricole din ju
rul localității. Secretarul comitetului 
de. partid, tovarășul Anton Ștorobă- 
neanu, ne informează că Întreprinde
rile și școlile au fost repartizate pe 
unități agricole, pentru a le ajuta 1a 
strînsul și depozitarea cerealelor, la 
întreținerea culturilor. în acest sens 
au fost organizate echipe pe schim
buri. de care răspund organizațiile 
de partid din întreprinderile respec
tive. De un real folos se dovedesc 
muncitorii care preiau tractoare pen
tru efectuarea de arături, in timp ce 
mecanizatorii de meserie sint trecuți 
să lucreze pe combine. Totodată, pen
tru a evita depozitarea cerealelor 
pe cîmp, posesorii de atelaje din 
oraș, după ce li s-a explicat urgența 
secerișului, au consimțit să participe 
la transportul produselor.

„NU RISIPIȚI PÎINEA POPORU
LUI!" — atrage atenția, cu majuscule, 

unul din afișele 
editate de secția 
de propagandă a 
comitetului ju
dețean de partid. 
Un imperativ pe 
care l-au înțeles 
pe deolin meca
nizatorii----- ---- consi

liului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Drăcșenei, la care graba 
este dublată de o deosebită atenție 
pentru a nu se pierde nici un bob i 
din noua recoltă. Combinerii Manta 
Mincă, Gheorghe Stan, Marin Pandu
rii și ceilalți mecanizatori din acest 
consiliu, care a incheiât printre pri
mele pe județ recoltatul orzului, sint 
hotărîți să repete performanta și la 
secerișul griului. Pe inginera Sofica 
Valușca am înrilnit-o pe aria C.A.P. 
Măldăeni. Neluînd în seamă valurile 
de căldură ce se revărsau peste cîm- 
pie, alerga neîncetat de la o com
bină la alta ; era plină de năduf din 
pricină că echipa de intervenții nu 
mai sosea pentru a repara două com
bine ce se defectaseră. Asemenea 
specialiști care, odată cu priceperea 
și calificarea lor. pun și sufletul în 
această nobilă și de răspundere acti
vitate am cunoscut și în multe alte 
unități din județ : la Beiu. la Purani, 
1a Slobozia-Mîndra.

MOBILIZAREA ÎNTREGII SU
FLĂRI A SATELOR rămine o sarci
nă permanentă a organizațiilor de 
partid. Mai sint. încă unități in ju
deț in care recoltarea a demarat 
greu, unde sînt folosite insuficient 
toate posibilitățile locale. Astfel, 
cooperativele agricole de producție 
Bujoru, Pietroșani, Măgura nu s-au 
încadrat întotdeauna in vitezele zil
nice de lucru. Se mai invocă cu 
destulă ușurință și lipsa forței de 
muncă, justificare ce tinde să acopere 
lipsa de preocupare în mobilizarea 
oamenilor. Numai așa se explică de 
ce conducerea C.A.P. Guruieni. după 
ce a fost amendată pentru faptul că 
nu a scos ta timp echipamentul de 
irigare, a găsit apoi și forța de muncă j 
necesară. Pe ici, pe colo s-au mai ivit 
și neglijente care ar fi putut avea \ 
urmări serioase. La C.A.P. „7 Noiem
brie" din Alexandria nu au fost lua
te măsuri de prevenire și combatere 
a eventualelor incendii dccit după o 
confruntare directă cu un 
pericol.

Fără a face abstracție 
neajunsuri, ele urmînd să 
atenția organelor și organizațiilor lo
cale de partid, județul Teleorman, 
așa cum a dovedit-o pînă acum, are 
toate posibilitățile de a încheia cu 
succes campania agricolă de vară a 
acestui an.

asemenea

de aceste 
rămînă in

Constantin VARVARA 
Stan ȘTEFAN

b
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Obstacole (adesea nejustificate) în calea 
utilizării cenușii de termocentrală

Consemnam nu demult în „Scîn- 
teia" (vezi numerele 12 354 și 12 383 
ale ziarului) cîteva argumente prac
tice de la noi și din alte țări privi
toare 1a posibilitățile de valorificare 
a cenușii de termocentrală. Con
tinuăm investigațiile noastre pe a- 
ceastă temă, propunîndu-ne. de astă 
dată, să găsim răspuns cîtorva între
bări: De ce nu se consumă cenușa de 
termocentrală 1a nivelul prevederilor 
programului de valorificare a aces
teia 7 De ce întîrzic extinderea și 
generalizarea experiențelor pozitive 
înregistrate la unități din Craiova. 
Oradea, Doicești, Brașov ș.a. în do
meniul valorificării acestei resurse 
materiale? Sînt întrebări la care am 
solicitat răspunsuri din partea unor 
cadre de conducere din ministerele 
interesate în valorificarea cenușii, 
fie în calitate de beneficiari, fie de 
furnizori.

DISPUNEM DE MUNȚI DE 
CENUȘĂ SI TOTUȘI UNII 

RECLAMĂ LIPSA DE... CENUȘĂ
La Ministerul Economiei Forestiere 

si Materialelor de Construcții, pri
mul interlocutor : tovarășul RADU 
ANDARACHE, directorul Direcției 
tehnice :

— Trecînd 1a îndeplinirea progra
mului de valorificare a cenușii de 
termocentrală, la aplicarea șa in 
practică, au aoărut. ca în orice do
meniu nou. diverse probleme. Sint 
dificultăți în ce privește realizarea 
utilajelor care să permită crește

rea consumului de cenușă : totodată, 
sint probleme legate de transport, 
de energia necesară uscării cenușii 
de haldă. Aceasta din urmă și-a gă
sit, în sfîrșit, soluția optimă : folo
sirea căldurii recuperate de 1a cup
toarele de ciment pentru uscarea 
cenușii de haldă.

Alte cauze care au determinat ne- 
înradrarea pînă ta această dată în 
prevederile programului: nerealizarea 
la timp a unor instalații de depozi
tare, transport și introducerea in 
producția de prefabricate a cenușii. 
Din unitățile care au avut astfel de 
sarcini, numai două au realizat în 
termen punerile in funcțiune. Or. 
planul a fost fundamentat pentru 
aceste capacități. Totodată, uncie in
vestiții pentru produse la fabricarea 
cărora urma să se utilizeze cenușa 
au fost decalate (blocuri de zidărie 
ta Turnu Severin și la Comănești, 
beton celular autoclavizat — ta Co
mănești și altele).

— De ce au fost decalate terme
nele 7 După informațiile pe care le 
deținem, la ora aceasta întreprinde
rile menționate puteau să producă.

— Nu este pusă la punct aprovi
zionarea cu... cenușă.

Aici vom face o paranteză. Am 
ajuns, pe parcursul documentării 
noastre, in fața unor documente ofi
ciale care atestă lipsa unei colabo
rări, a unei înțelegeri între furnizor 
— Ministerul Energici Electrice — 
și beneficiar — Ministerul Economici 
Forestiere si Materialelor de Con
strucții. între cele două ministere 
care au sarcina să colaboreze în elu
cidarea acestei probleme am surprins 

materialelor — 

obiectiv prioritar 

în economie

o corespondență... caragialescă. fri- 
zînd absurdul. De pildă, avem la în- 
demînă o fotocopie după documentul 
prin care conducerea Ministerului 
Energiei Electrice raportează că, pe 
parcursul anului trecut, nu a primit 
nici o solicitare pentru cenușă ume
dă de haldă. Pe de altă parte, avem 
1a dispoziție documente prin care 
unități ale M.E.F.M.C. solicitau... ce
nușă umedă de haldă. Și avem și 
răspunsul M.E.E. care, în rezumat, 
sună cam așa : „Dacă vreți cenușă, 
mergeți și vă luați din haldă !“. Ui- 
tîndu-se însă de o prevedere legală 
care precizează că „Expedierea măr
furilor cade în sarcina furnizorului".

— De vreme ce utilizăm cenușă, 
continuă interlocutorul, deci nu o 
mai considerăm deșeu. există și pen
tru ea un STAS. Potrivit STAS-ulul 
ne dozăm compozițiile, sau ar trebui 
să le dozăm. Dar la cenușa de haldă 
nici nu există STAS. M.E.E. spunea 
că va pune 1a punct o metodă de 
analiză automată a cenușii rezultate. 
Nici pînă acum nu s-a pus la punct 
această metodă. Noi nu ne putem 
hazarda. Fiecare vagon de cenușă 
trebuie însoțit de un certificat de 
calitate. Mai este și problema econo
micității raportată la distantele op
time de transport. Dar. probabil, 
dacă ar exista amenajări ta toate 
termocentralele, n-ar mai fi cazul să 
transportăm cenușa sute de kilo
metri.

încă o paranteză. Se transportă ce
nușă. ta ora actuală, de la Rogojelu- 
Gorj la Iași (690 km), de 1a Deva la 
Roman (590 km), de ta Deva ta Su
ceava (489 km), de la Rovinari Ia 

Iași și Vaslui, de 1a Ișalnița la Ga
lați si Constanta. Așa că ideal ar fi 
să putem valorifica în Moldova ce
nușă din Moldova, de ta Comănești 
de pildă, și nu din bazinul Gorjului 
ori din Transilvania. Iar faptul că, 
totuși, se transportă — și nu acci
dentai. ci sistematic — cenușă pină 
ta 700 de kilometri. dovedește că 
este rentabil, economic, posibil și 
necesar să fie valorificată industrial 
această importantă materie primă.

Ca o concluzie aflăm că încă din 
semestrul al II-lca al acestui an, 
M.E.F.M.C. se va încadra in preve
derile programului privind consumul 
de cenușă, cu următoarele precizări :
• M.E.E. să intensifice livrarea 

cenușii uscate, de electrofiltru și 
umede, de haldă, extinzînd posibili
tățile de expediere de la mai multe 
termocentrale situate in toate zonele 
tării.

• împreună cu M.E.E. să fie no
minalizate termocentralele furnizoa
re și întreprinderile beneficiare în 
vederea reducerii distanțelor și a 
costurilor dc transport.
• Să se facă demersurile necesare 

pentru cuprinderea în standarde sau 
norme tehnice de ramură a tuturor 
tipurilor de cenușă de termocentra
lă apte să fie utilizate în construc
ții și la fabricarea materialelor de 
construcții.

UN MARE BENEFICIAR FACE 
PROPUNERI UTILE 

Șl EFICIENTE
La Ministerul Construcțiilor In

dustriale. interlocutor — directorul 
Direcției tehnice, tovarășul CORNE- 
LIU NISTOR.

— Vreau să precizez că nu ținem 
să intrăm în polemică cu nimeni ; 
ne-a împins de 1a spate lipsa de ma
teriale, ne-am ajutat singuri și — 
surpriză ! — am avut de ciștigat, din 
utilizarea cenușii, și la calitate. Să 
vă explic : completarea rețetelor 
actuale cu 3 la sută și chiar mai 
multă cenușă face betonul mai ușor, 
mai pompabil. mai lucrabil. Termenii 
— văd că aveți o rezervă, dar vă re
comand să-i folosiți fiindcă noi. 
„șantieriștii", știm exact despre ce 
este vorba ; înseamnă. în limbajul 
comun, că betonul este mai mătăsos, 
mai untos. se așază mai bine în 
forme. Iar dacă exista pînă acum 
prejudecata că rezistenta betonului 
este micșorată prin adaosul de cenu
șă. experiența ne-a demonstrat — și 
acum susținem fără rezerve — că. deși 
rezistenta inițială este mai mică. 

după 90 de zile este superioară 
celei a betoaneior fără cenușă. Poate 
în urma acțiunii întreprinse de 
„Scînteia" cineva o să mediteze la 
acest aspect și undeva. într-un nor
mativ, să apară acest lucru, să creas
că încrederea! Fiindcă nu este încre
dere, și asta vă rog să o scrieți. 
Există reținere. Eu mă cert cu pro
iectantul că trebuie să folosesc ce
nușă și el nu mi-a prevăzut cenușă. 
Mă cert cu furnizorul fiindcă îi cer 
ciment cu adaos mai mare de cenușă 
și el nu are decît cu adaos mic sau 
fără. Mă cert cu beneficiarul că am 
făcut după capul meu și el nu are 
încredere.

Sînt între ciocan și nicovală. $1 
vreau să mai relev un aspect: pe 
șantiere mari, de acord, ai siloz de 
cenușă separat de cel de ciment, ai 
dozator și ce-ți mai trebuie. Pe șan
tiere mici este, paradoxal, mai com
plicat. Nu în ce privește amenajările, 
astea ar fi nimica toată. Dar dacă 
muncitorul confundă o singură dată, 
ta o șarjă, cenușa cu cimentul șl. în 
loc de 30 la sută, să zicem, cenușă 
și restul ciment inversează propor
țiile ? Recepția lucrărilor poate să 
fie făcută superficial, să nu se ob
serve greșeala. Și chiar că e aproape 
imposibil de observat. De aceea, 
propun :
• Să fie livrat cimentul. Cel puțin 

pe șantierele mici, gata amestecat cu 
cenușa și să se garanteze calitatea 
cenușii. Am senzația că încă de la 
producerea lui. de la măcinarea 
clincherului. se poate pune ce
nușă. Dumneavoastră spuneți că 
M.E.F.M.C. v-a demonstrat că nu 
e economic să se macine clincher cu 
cenușă. Perfect Atunci să se macine 
separat. Capacități există, fiindcă a 
scăzut producția de ciment. Iar ce
nușa este fină, trebuie doar adusă la 
„același numitor" cu cimentul și 
apoi malaxat totul.
• Să se ia in calcul distanța ma

ximă rațională pină la care sc poate 
transporta cenușa. Să poată fi livrată 
cenușă și de la alte termocentrale ; 
la data aceasta livrează doar cîteva. 
Să se construiască viitoarele termo
centrale ținîndu-se cont din start că 
ele produc și livrează nu numai 
energie, ci și cenușă, așa cum se face 
și în alte țări.
• Să fie corelate o serie de in

vestiții, la beneficiarii și Ia furni
zorii dc cenușă, să ieșim din cercul 
acesta al „pasării" obligațiilor și 
răspunderilor.
• Să se „umble" puțin prin nor

mative. luîndu-se în calcul demon
strațiile practice pe care, forțați de 

împrejurând și „războindu-ne“ cu 
toată lumea, le-am făcut. Să știți că 
anual putem consuma cam 100 000 
tone de cenușă. Și vrem să extindem 
și mai mult domeniul ei de utilizare.

CÎTEVA puncte de vedere 
ALE FURNIZORULUI

La Ministerul Energiei Electrice, 
directorul Direcției tehnice, tovară
șul ION MAIEREANU, a ținut să 
precizeze :

1. Dacă cenușa se află la o dis
tanță de sub 30 de kilometri, 
calea ferată nu dă vagoane pentru 
transportarea ei. Dacă e prea mare 
distanța, nu este economic. Trebuie 
reglementată, o dată pentru tot
deauna, distanta pînă la care se 
poate transporta cenușa și cu ce 
mijloace.

2. Noi nu putem face cozonac din... 
pîine neagră. La noi. cenușa este 
efectiv un rezultant secundar. Ni se 
cere,cenușă mai bună. Dăm ce pu
tem. calitatea nu e determinată de 
noi. Cenușa este asa cum iese din 
arderea cărbunelui. Și noi cerem 
minerilor cărbune mai’ bun. Trebuie 
să meargă strună mai multe ve
rigi, toate de fapt.

3. în vederea valorificării cenușii, 
avem prevăzute în acest cincinal in
vestiții în valoare de 50 000 000 lei. 
Prin aceasta se rezolvă și problema 
analizei rapide a calității, și captarea 
cenușii uscate, totul.

★
Ne oprim aici cu prezentarea 

punctelor de vedere ale unor cadre 
de conducere din ministerele impli
cate în rezolvarea acestei probleme. 
Ce s-ar putea spune în concluzie 7 
Anual, așa cum am mai arătat, în 
tara noastră rezultă peste 17 mili
oane tone de cenușă de termocen
trală — resursă materială de certă va
loare. care poate fi utilizată cu bune 
rezultate în construcții și în alte sec
toare de activitate.

Ceea ce se impune în momentul 
de față cu prioritate este conjugarea 
eforturilor tuturor, absolut ale tutu
ror factorilor implicați, într-un fel 
sau altul, în procesul de valorificare 
a cenușii de termocentrală. Cine să 
fie inițiatorul acestei acțiuni 7 Poate, 
și nu numai poate, ci sigur. Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale, răspunzător direct de întreaga 
acțiune de recuperare și valorifica
re a resurselor materiale refolosi- 
bile.

Anica FLORESCU

TĂRII-CANTIIĂII
SPORITE Bl Tlîlll :

1 1

(Urmare din pag. I)

crările de suprafață. Aș vrea să mâi 
spun că intr-un zăcămînt important 
de pe structura Strimbu se face sim
țită, in prezent, o afluență mai mare 
de țiței la sonde datorită injecției 
de apă sărată, procedeu aplicat de 
noi potrivit programului de recupe
rare secundară a țițeiului.

— Cind preluăm aceste sonde, ne 
organizăm in așa fel incit să pro
ducă cit mai repede — completează 
maistrul Gheorghe Petre. Am multe 
exemple la indemină, dar mă voi 
opri asupra unuia dintre cele care 
nu sc uită ușor, pentru că a pus 
serios la încercare brigada pe care 
o conduc. Mă refer la sondele 1 481 
și 1 482 din zona Bogați, situate în
tr-o pantă incomodă. Pe deasupra 
mai era și o vreme urîtă, care des
fundase drumurile. Am terminat lu
crarea cu trei zile mai devreme de
cît fusese prevăzut. Cîștigul 7 Vreo 
75 tone țiței. Cifra poate nu pare 
prea mare, dar pentru noi fiecare 
tonă contează.

Alte numeroase posibilități de a 
spori producția au fost puse în va
loare in ultimul timp de oamenii 
muncii de la Schela de extracție 
Găești. Recent, aici s-au primit 83 
pompe de adincime cu parametri 
tehnici și calitativi superiori, cu 
ajutorul cărora se vor putea obține, 
de la tot atitea sonde, cite două tone 
de țiței mai mult pe zi. Așa cum 
prevăd programele tehnologice, la 
întocmirea și aplicarea cărora parti
cipă un mare număr de muncitori și 
cadre tehnice care cunosc amănun
țit caracteristicile fiecărei sonde, se 
execută o gamă largă de lucrări — 
adiționări, retrageri la straturi su
perioare, combaterea viiturilor de 
nisip — în vedera menținerii aces
tora la potențialul maxim.

Aplicarea acestui ansamblu de 
măsuri se reflectă în bilanțul mun
cii pe șase luni al colectivului sche
lei : restantele au fost integral re
cuperate și s-au creat premisele spo
ririi în continuare a ritmului extrac
ției. Cu toții, petroliștii din Găești 
sint hotărîți să muncească fără pre
get pentru a da țării cit mai mult 
țiței, așa cum cer interesele econo
miei naționale, îndeplinindu-și ast
fel o mare și patriotică indatorirc.
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întreaga politică a partidului e îndrep
tată spre ridicarea continuă a bunăstării 
oamenilor muncii. O preocupare de seama 
a partidului nostru este îmbunătățirea în 
continuare a condițiilor de locuit ale oa
menilor muncii. Noile locuințe se vor con
strui de regulă în mari complexe înzestrate 
cu dotările tehnico-edilitare, social-cultu- 
rale și de deservire necesară.

NJCOLAE CEAUȘESCU

• Bl

2596396 de locuințe s-au construit numai în perioade
T

România este una din puținele țări în care 
sistematizarea și urbanizarea, construcția de 
locuințe sint concepute ca un proces unitar, 
avîndu-se in vedere toate localitățile, întregul 
teritoriu.

An de an, cincinal de cincinal, mai cu sea

mă din 1965 încoace, de cină destinele aces
tei țări și ale acestui popor se leagă indisolu
bil de numele și personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru construcția de lo
cuințe s-au alocat și se alocă importante fon
duri materiale și bănești.

Totodată, prevederile Programului de creș
tere a nivelului de trai, elaborat din iniția
tiva și sub directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ilustrează elocvent impor
tanța acordată de partidul și statul nostru re
zolvării unei probleme esențiale pentru cali
tatea vieții — condițiile de locuit.

Construcția de locuințe, pe cincinale,
în localitățile urbane

LOCUINȚE NOI IN MARILE 
ORAȘE

Numai in zece municipii, 815137 de apartamente

PRIN LOCUINȚELE CONSTRUITE, 
AU TRECUT IN RÎNDUL 
ORAȘELOR IMPORTANTE

1 705 000 de apartamente realizate numai în 15 ani; 
alte 2 190 000 în perspectiva viitorilor 8 ani

Municipiul

<>
Locuințe 
construite 

in perioada 
1965—1981

Ponderea locu
ințelor construite 
în ultimii 17 ani 
in totalul fondu

lui locativ 
(în procente)

Ponderea popu
lației care s-a 
mutat în locuin
țe noi incepînd 

din anul 1965 
(in procente)

București 381 363 58 59
Brașov 44 314 49,3 62
Constanța 52 764 57,3 66
Cluj-Napoca 51 190 65 55
Timișoara 56 393 56 62
lași 56 825 81,5 83
Galați •52 479 61,6 62
Brăila 30 571 53,4 48,7
Craiova 43 264 67 70
Ploiești 45 974 59,1 71,8

Localitatea
Locuințe 

construite 
în perioada 
1965-1981

Ponderea locu- Ponderea popu- 
ințelor construite lației care s-a 
in ultimii 17 ani, mutat în locuin- 
in totalul fondu- țe noi, incepînd

lui locativ 
(în procente)

din anul 1965
(în procente)

Gheorgheni 3 267 47 44
Rîmnicu Sărat 5 399 38 34
Blaj 2 263 65 41,5
Cărei 4 017 44 54
Roșiori de Vede 3 802 38 42
Slobozia 9 560 70 75
Isaccea 587 33,4 38
Dorohoi 6 844 68,4 73,1
Dr. Petru Groza 1 071 41,3 45
Curtea de Argeș 4 498 65 63

Din fondurile statuiui
și proprietate personală cu soriiinui

statului în credite si execute :
3 950 000 de apartamente în orașe și sate

Șl LA SATE, 0 PERIOADA DE MARI ÎNNOIRI
URBANISTICE

© Statul a sprijinit construcția de locuințe în mediul rural 
prin credite, asistență tehnică și materiale de construcție.

® Cincinalul 1976—1980 a marcat și construirea la sate, 
din fondurile statului, a 20 COO de apartamente pentru per
sonalul muncitor și cadrele de specialiști care își desfășoară 
activitatea în comune.

© In aproape toate centrele de comune există în prezent 
școli, cămine și grădinițe de copii, complexe comerciale de

Șl EDILITARE
tipul „supermagazinelor", dispensare, cămine culturale etc., 
aflîndu-se, de asemenea, în curs de realizare, în toate comu
nele, un amplu program de construcții de brutării.

® Numai în cincinalul 1976—1980 au fost date în folosință, 
în mediul rural : 3 837 săli de clasă, 387 ateliere-școală, 256 la
boratoare școlare, 291 dispensare, 398 grădinițe de copii, 
1 168,3 km alimentări cu apă, 5 664 400 mp străzi și trotuare, 
5 579 km de drumuri amenajate — în valoare de 1 MILIARD 
800 MILIOANE LEI.

| Mil APARTAMENTE
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1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990

RITMURILE
ACTUALULUI CINCINAL

1981 : ,

© Fondul locativ a crescut cu încă 164 200 de 
locuințe '

1982 :

® Au fost începute 165 000 de apartamente
© în prima jumătate a anului în curs au fost 

date în folosință 60 000 de apartamente, realizate 
din fondurile de investiții ale consiliilor populare

® Din frontul de lucru pentru anul viitor au fost 
atacate de pe acum 30 000 de apartamente
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Stiati că...
@ Prin creșterea de la 

an la an a ritmului con
strucției de locuințe, numă
rul de APARTAMENTE LA 
DISPOZIȚIA POPULAȚIEI 
URBANE a crescut de la
2 030 000 în 1965 la
3 784 000 în 1981.

© în ritmul actual de 
construcție, pînă în anul 
1990 în ROMÂNIA proble
ma locuințelor va fi practic 
soluționată.

@ în localitățile urbane
- unde locuiește peste 51 
la sută din totalul popu
lației — la finele anului tre
cut, SUPRAFAȚA MEDIE 
LOCUIBILĂ PE LOCATAR
- de numai 7,7 mp în 1966
- A DEPĂȘIT 10 MP. Mu
tație cu atît mai semnifica
tivă cu cît însăși norma lo- 
cativă prevăzută de lege 
este de 8—10 mp.

© Și anul acesta, ritmul 
construcțiilor de locuințe 
VA DEPĂȘI ritmul de creș
tere a populației.

© Pentru a se asigura un 
grad sporit de confort, su
prafața medie utilă pe a- 
partament s-a mărit sub
stanțial — de la 44 mp în 
1966 la 49,5 mp în 198l, 
ceea ce înseamnă că FIE
CARE membru de familie 
BENEFICIAZĂ de o supra
față medie utilă DE 
15,3 MP.

© La sfîrșitul anului 
1981, peste 68 LA SUTĂ 
DIN LOCUINȚE beneficiau 
de APĂ CURENTĂ Șl CA
NALIZARE — față de numai 
31,7 la sută cu 15 ani în 
urmă.

© Corespunzător ritmu
lui fără precedent al con
strucției de locuințe — în
registrat îndeosebi în reșe
dințele de județ — și spo
rului natural al populației, 
numărul orașelor cu peste 
100 000 de locuitori - a 
ajuns la 19; dintre acestea 
10 au depășit 200 000 de 
locuitori. ,

© Ritmul înalt de con
strucție din perioada 
1966-1981 situează ROMÂ
NIA FRiNTRE PRIMELE 
ȚĂRI DIN LUME în ceea ce 
privește NUMĂRUL DE LO
CUINȚE LA 1 000 DE LO
CUITORI.
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123 pentru 1
Un apel al medicilor pe adresa 

Întreprinderii de strunguri din 
Tirgoviște : pentru o interven
ție promptă in cazul lui Con
stantin Suditu, care suferise un 
grav accident de muncă, era 
nevoie de o masivă transfuzie 
de singe. Din om in om, apelul 
a făcut ocolul întreprinderii. 

.Imediat s-au prezentat la spi- 
'talul județean mai mulți colegi 
ai celui in suferință. Cit 
mulți ? 123 !

123 de oameni au sărit 
grabă in ajutorul unui om. 
astfel, o viață de om a 
salvată.

de

in
Și 

fost

I Micii detectivi
în 
pe 

din

I

I

I
I

I
I
I
I

I
I
I

I
I

I

I

Zece copii se jucau seara, 
apropierea blocului lor de 
strada Vasile Alecsandri 
Vaslui. Deodată, au observat că 
un individ l-a lovit pe un tre
cător pașnic, i-a luat portmoneul 
și ceasul de la mină, după care 
a fugit să se ascundă in parc. 
Ca la o comandă, toți cei zece 
copii și-au întrerupt jocul și 
strigind „Hoțul I Prindeți ho
țul !“ s-au luat după el. Făp
tașul s-a ascuns printre tufișuri. 
Unul dintre copii s-a dus să 
anunțe miliția. Individul s-a 
strecurat intre timp sub un pod 
din apropierea parcului. Dar 
copiii, incurajindu-se reciproc, 
au strins din ce in ce mai mult 
cercul in jurul lui pină au 
venit organele de ordine și i-au 
„luminat" chipul. Era un anume 
Viorel Trufea. Individul a fost 
arestat, iar micii detectivi feli
citați. Și... felicitate, pentru că 
multe au fost fete : Mădălina, 
Adriana, Anca, Mihaela, lrinela...

Bravo, copii !

Unde ești, bâdie?
Primim pe adresa rubricii 

noastre adresa cu numărul 2 525 
din partea Inspectoratului jude
țean Bacău al Ministerului de 
Interne, prin care ni se aduce 
la cunoștință că Petru Scripcaru 
din Bacău, strada Lalelelor nr. 
6, și-a părăsit familia și locul 
de muncă, de la mina Bălan, 
plecind teleleu prin țară. Cei 
trei copii — Ionel în virstă de 
11 ani, Luminița de 10 ani și 
Marian de 7 ani — întreabă 
mereu de tatăl lor.

Prin aceeași adresă, cititorii 
care știu pe unde se află Petru 
Scripcaru sint rugați să-i în
drepte pașii, spre pasă, iar dacă 
nu-i chip, să anunțe primul 
organ de miliție. Nu se poate ca 
un om ca el, calificat in două 
meserii — electrician și mecanic 
— pe care le stăpînește la fel 
de bine, să nu-și dorească șă-:și 
ajute copiii să-și facă și ei un 
rost în viață. Cu atit mai mult, 
cu cit toți trei învață foarte 
bine. Pe deasupra îl anunțăm 
că mezinul, Marian, a luat pre
miul intii cu coroniță. Nu te 
bucuri, omule ?

Timpi arul 
la rindea

Procurorul Mircea Pașca ne 
prezintă cazul lui Mihaly Siko, 
un tinăr de 29 de ani, care s-a 
calificat in meseria de timplar, 
dar de muncit nu vrea să mun
cească. De trei ori pină acum a 
fost condamnat. Beneficiind de 
clemența legii, din ultima con
damnare a fost eliberat condi
ționat, fără să măi execute un 
rest de 341 de zile. La ieșirea 
din închisoare, promisese că se 
jace „ouiat cuminte".

Dar „băiatul" a uitat, cum se 
zice, „de la mină pină la gură" 
promisiunea făcută și, intr-o 
noapte, a urcat intr-un aparta
ment din Tg. Mureș, unde a 
furat citeva obiecte, iar a doua 
zi a acționat „la sol".

A jost judecat și condamnat 
din nou la un an și șase luni 
închisoare, la care se adaugă și 
cele 347 de zile rămase neexe
cutate de la pedeapsa anterioară. 
Din nou timplarul e dat la... 
rindea. Poate 
la cap.

• • •

i-o veni mintea

| De la o glumă
glume pe lume.
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Se fac multe „
Dar sint glume și... glume. După 
cum sint și oameni care înțeleg 
sau nu înțeleg o glumă. Așa 
cum s-a întimplat și la un bufet 
din comuna Dumbrăveni, ju
dețul Suceava. La o masă se 
afla Zaharia M., iar la alta — 
Gheorghe A. Fiecare cu... țuica 
lui. La un moment dat, primul 
a trecut pe lingă al doilea și i-a 
luat, in glumă, pălăria de pe 
cap. Al doilea nu ințelege șotia 
și ii infige primului mina in 
păr, de unde nu și-o mai poate 
dezlipi decit cu un smoc cu tot. 
După care se încinge o bătaie^ 
in toată 
doilea, care nu 
gluma, a ajuns la spital.

Ceea ce nu înseamnă 
oamenii nu trebuie să mai 
glumească.

Din nou despre 
jocul cu focul

Marian, un băiețel din comuna 
Sirețel, județul lași, a fost lăsat 
de părinți in grija bunicii. Dar 
au fost suficiente citeva mo
mente de neatenție din partea 
bunicii, pentru ca micuțul 
Marian să se urce in podul 
grajdului, unde se afla finul, să 
se joace. Și nu oricum, ci cu 
chibriturile. Incendiul izbucnit 
a fost observat de muncitorii de 
la unitatea de protecție a plan
telor din 
apropiere, 
imediat, cu 
reușind să salveze viața copi
lului.

Ceea ce nu s-a întimplat cu 
Mircea și Felicia, doi copii cam 
de aceeași virstă din Tg. Mureș, 
lăsați in casă nesupravegheați 

cu chibriturile la îndemină...

regula, iar cel de-al 
care nu „savurase"

cd 
?i

Pașcani, aflati prin 
care au intervenit 

bărbăție și curaj.
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I Rubrica realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

I
I
I
I

I

I
I

I

I
I
I

I

I

i

i

i
i

LJ

Calitatea pregătirii viitorului specialist Problematica artei noastre

obiectiv fundamental al invățămîntului superior problematica omului nou

Despre necesitatea ca lucrările de 
diplomă ale studenților să reprezinte 
o contribuție științifică efectivă la 
soluționarea unor probleme concrete, 
de reală importantă social-economi- 
că. s-ă mai scris in ziarul nostru. Cu 
fapte și cifre, desprinse din dina
mica dezvoltării patriei, s-a ilustrat 
de fiecare dată imperativul ca limita 
minimă a evaluării pregătirii fiecă
rui absolvent să fie această probă 
reală 
tregii 
dinții 
li ta te

Nu 
redacționale explică 
câre deunăzi am analizat. împreună 
cu conf. univ. dr. Stanciu Cărpenaru, 
prodecan al Facultății de drept din 
București, citeva dintre cele mai 
apreciate lucrări de diplomă, pre
zentate de studenții de la cursurile 
țară frecventă ale acestei facultăți, 
în sesiunea din februarie 1982.

Dintre numeroasele acțiuni, bună
oară. care au întrunit un larg ecou 
social, să amintim că facultatea 
bucureșteană a elaborat. în regim de 
contract economic cu o valoare de 
1 milion lei. un proiect al Codului de 
comerț exterior și cooperare econo
mică internațională, menit să înlo
cuiască Codul comercial din 1887. 
Importanța acestui proiect în regle
mentarea juridică a relațiilor dintre 
întreprinderile noastre de comerț 
exterior și partenerii străini este 
unanim, apreciată. De asemenea, ca
dre didactice din această facultate.' 
cunoscute pentru competența lor 
științifică, fac parte din Consiliul 
juridic al Ministerului Comerțului 
Exterior șl Cooperării Economice 
Internaționale, acordă consultații de 
specialitate în desfășurarea relațiilor

de competentă : sinteză a în- 
pregătiri universitare și cea 

intervenție profesională de ca- 
a tînărului specialist.
numai asemenea precedente 

interesul cu

economice românești cu firme de 
peste hotare ș.a.m.d.

Dar importanta strategică a facul
tății. ca să spunem astfel, se vede 
în calitatea pregătirii absolvenților 
ei. Cei aproximativ 400 de absol
venți, din fiecare an. ai facultății 
sint chemați să acționeze ca factori 
de creație in domeniile pentru care 
s-au pregătit și în care unii dintre 
ei lucrează de mai multă vreme. Ce 
este. deci, mai firească decit preocu
parea întregului corp profesoral pen
tru formarea temeinică a tuturor 
studenților ca specialiști multilateral 
pregătiți ? Și cum se poate verifica

a două reviste, nici unuia nu 1 se 
specifică editura, anul sau cel puțin 
paginile vizate.

Problema revine 
crării. notată după 
cu 8. tratînd o temă 
în administrația de 
documentarea e mai 
dacă 20 din cele 38 elemente biblio
grafice reprezintă titluri de reviste, 
regulamente, instrucțiuni, legi și de
crete. Am analizat cu atenție îndeo
sebi primul capitol : „Locul și rolul 
organelor locale de specialitate ale 
administrației de stat în sistemul or
ganelor administrației de stat". în-

și în cazul lu- 
sustinerea ei 

la ordinea zilei 
stat. Aparent, 
bogată, chiar

însemnări pe marginea unor lucrări 
de diplomă universitară

gradul de ■ pregătire al acestora dacă 
nu prin elaborarea unei lucrări de 
diplomă, superioară sub toate rapor
turile celor precedente? Se pare însă 
că. sub acest ultim aspect, situația 
existentă oferă loc pentru multe îm
bunătățiri.

„Regulile Incoterms", 
lucrări de ", 
nota 9. tratează 
vedere la stabilirea relațiilor de • 
zare în comerțul internațional, 
tualitatea ei obligă, firește, la o 
cumentare cuprinzătoare. Nu e 
voie să fii specialist spre a-ți 
seama de acest adevăr elementar. Și 
totuși, pe parcursul întregii lucrări 
nu se fac decit două trimiteri la 
două volume cărora nu li se amin
tește nici editura, nici anul apariției, 
nici volumul și nici cel puțin pagina. 
La sfîrșit. dintr-o listă de bibliogra
fie generală cu 12 titluri, cu excepția

tltlul unei 
diplomă care a primit 

uzanțele avute în 
vin- 
Ac- 
do- 
ne- 

i da

ÎN ATENTIA TURIȘTILOR CARE POPOSESC 
ÎN JUDEȚUL ALBA
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în judelui Alba s-a dezvoltat și 
modernizat, an de an, rețeaua uni
tăților turistice și de alimentație 
publică.

în orașul Cîmpeni s-a dat in fo
losință Complexul comercial „Tul
nic" — o construcție modernă cu 
patru niveluri. La parterul acesteia 
funcționează un restaurant și o te
rasă de vară, o cofetărie, un maga
zin alimentar cu autoservire. La 
primul etaj se află un magazin cu 
mărfuri nealimentare (confecții, în
călțăminte. tricotaje, cosmetice- 
parfumerie, galanterie-mercerie).

La celelalte etaje funcționează un 
hotel cu 125 de locuri de cazare in 
camere confortabile, cu încălzire 
centrală.

Printre unitățile turistice apre-. 
ciate de vizitatorii județului Alba 
se numără hanul „Șurianul", Situat 
la marginea localității Șibot.. pe șo- 
șeaua internațională București- 
Sibiu-Arad, la intersecția cu șosea
ua care duce spre Cugir. Unitatea 
dispune de 54 locuri de cazare în 
căsuțe din zid cu încălzire centrală 
și de un restaurant.

In imagine : hanul „Șurianul"

tregul capitol nu cuprinde decit două 
pagini, cu enunțuri atît de generale 
incit dau impresia că sint îndeobște 
cunoscute. Iar din aceste două pa
gini, peste o jumătate de pagină re
prezintă citate (ca subsol) dintr-o 
lucrare. Așadar, din totalul de 48 
rînduri consacrate acestui capitol. 19 
sint un citat, dar și acesta se supra
pune unui comentariu al autorului 
lucrării, după care iar urmează un 
citat.

Spațiul nu ne îngăduie și alte 
exemplificări, dealtfel atît de... ușor 
de făcut datorită faptului că multe 
lucrări „se abțin" de la analiza apro
fundată a problemelor abordate, pre
ferind prelucrarea „cuminte" a unor 
texte-atitudini personale, ambiguita
tea generalizată — în dauna rigorii 
științifice, a eficienței acestor lu
crări, aciirateții de orice natură. Și 
dacă asemenea caracteristici, speci
fice în genere formalismului și im
provizației, se regăsesc în lucrările 
apreciate ca bune și foarte bune, ne 
putem ușor imagina ce trebuie să 
fie în cele cărora li s-a acordat nota 
6 sau 7.

— Fără a fetișiza sub nici un ra
port ..subsolurile bibliografice" care, 
se știe, uneori pot exprima mai de
grabă o sărăcie a gîndirii proprii de
cit un larg orizont de cunoaștere, 
se impune de la sine întrebarea: oare 
tenta de modeste referate, pe care o 
înfățișează multe dintre lucrările de 
diplomă universitară, nu provine și 
din nefamiliarizarea studenților cu 
dialectica ideilor, cu tehnica cerce
tării. nu o dată chiar cu bibliotecile?

— Desigur, numai că trebuie avut 
în vedere și faptul că în unele do
menii există încă destul de puține 
lucrări științifice — ne-a spus prof, 
dr. docent Tudor Popescu, șeful ca
tedrei de drept civil. O seamă de as
pecte juridice din relațiile economice 
internaționale, de pildă, au fost par
țial sau deloc abordate. Nici sub ra
portul numărului de exemplare din 
lucrările de referință, unele biblioteci 
nu stau prea bine. Cauzele sint. de
sigur. mai multe, cred' însă că cel 
dinții remediu se identifică în spori
rea calitativă a cercetării științifice 

' desfășurate de cadrele didactice.
Nu o dată, cadrele didactice care 

îndrumă studenții în elaborarea lu
crărilor de diplomă se pling de vo-

lumul de muncă pe care, practic. îl 
presupune această îndrumare. Mai 
bine zis. se pling de faptul că în fata 
necesității de a îndruma, cu atenție 
și intr-un timp relativ scurt, activi
tatea foarte multor studenti deodată, 
cotele de exigență încep să scadă. La 
Facultatea de drept din București au 
fost, si uneori mai sînt, cazuri cînd 
unul si același cadru didactic îndru
mă 15 studenti concomitent. Oare nu 
identificăm chiar aici cel dinții izvor 
al formalismului și improvizației în 
elaborarea lucrărilor de diplomă ? 
Aparent nu există remediu. Dar nu
mai aparent. Pentru că. în realitate, 
în Institutul de cercetări juridice, in
tegrat facultății amintite. își desfă
șoară activitatea multi cercetători 
de prestigiu, care. în virtutea conlu
crării organice dintre învătămîntul 
superior și cercetarea științifică, ar 
putea contribui, cel puțin parțial, la 
sporirea exigentei în îndrumarea și 
evaluarea lucrărilor de diplomă. 
Oare in învătămîntul universitar să 
nu fie posibilă aplicarea unei metode 
care de multi ani se folosește cu 
bune rezultate în învățămintul poli
tehnic ?

Și mai neobișnuit ne apare un alt 
procedeu : invocîndu-se calitatea din 

• ce în ce mai redusă sub care se în
fățișează unele lucrări de diplomă 
(chiar dacă această realitate se chea
mă „discrepantă între conținutul lu
crării și calificativul obtinut"). în 
urmă cu doi ani.; mai precis la 20 
iunie 1980, sub autoritatea Ministeru
lui Educației și învătămîntului s-a 
adoptat hotărirea ca în media finală 
a absolvenților, ponderea notei de la 
lucrarea de diplomă să fie mult di
minuată. Adică. în loc de a se spori 
sistematic exigența, în vederea creș
terii valorii și semnificației sociale a 
lucrării de diplomă în cuprinsul în
tregului proces de pregătire si de 
evaluare a viitorilor specialiști, s-a 
procedat la consacrarea unei stări de 
fapt aflate in contradicție cu însăși 
definirea lucrării de diplomă : sinte
ză a întregii pregătiri universitare și 
cea dinții intervenție profesională de 
calitate a tînărului specialist.

Cit privește puținătatea lucrărilor 
necesare studenților la elaborarea de 
contribuții științifice efective în so
luționarea problemelor concrete, de 
reală importantă 
aspectul .ca atare 
atenție. Mai ales că 
simțită întîia oară 
team că prestigiul 
reștene de drept este cunoscut și re
cunoscut. tradițiile sale umaniste au 
devenit veritabile embleme ale învă
tămîntului universitar de calitate, cu 
toate acestea, iată, pină și aici pot fi 
întîlnite cursuri universitare... fără 
cursuri (Cursul special „Relații Și 
organizații economice internaționale" 
este un exemplu, nu însă și singu
rul 1). titulari de discipline care își 
tot amînă de la un an la altul „ieși
rea în arena științei", studenti im- 
provizîndu-și pregătirea cu ce mai 
pot găsi în notele de curs litografia
te. așa cum noi înșine am constatat 
în zilele anchetei de fată. în chiar 
incinta 
drept.

social-economică. 
merită întreaga 
nu acum își face 
prezenta. Amin- 
facultătii bucu-

în ce fel poate să contribuie ar
tistul, cu mijloacele lui specifice de 
exprimare, la încetățenirea faptelor, 
ideilor și sentimentelor proprii vre
mii și societății noastre ? Iată o in- 

. trebare căreia nu-i poți răspunde 
'dacă nu ții seama de un adevăr 
foarte important — acela că pro
blematica artei este problematica 
omului. A omului concret, care este 
produs al unor realități istorice 
concrete, al unor realități sociale, 
politice și culturale.

Omenirea se realizează prin oa
meni politici, gînditori. savanți. dar 
și prin artiști, care prin sensibili
tatea lor o fac să vibreze în fata a 
ceea ce exprimă măreția spiritului 
liman și să întrevadă piscurile 
înalte spre care 
ea să-și îndrepte 
mersul.

în aceasta con
stă mesajul, uti
litatea artei au
tentice. Rostul ei 
nu este altul decît 
sași : acela de a-1 înălța pe om, ofe- 
rindu-i perspectiva unei vieți supe
rioare. mai profundă și mai umană, 
mai frumoasă. ajutîndu-I să o în
țeleagă și să o trăiască.

„Creăția artistică la baza căreia 
se află dialectica materialistă, filo
zofia noastră revoluționară despre 
lume trebuie să-și tragă seva din 
realitatea social-istorică in mijlo
cul căreia se naște, ea fiind incom
patibilă cu înstrăinarea de viată, 
cu lipsa de țel, cu gratuitatea, cu 
așa-zisul principiu al artei pentru 
artă infirmat de întreaga dezvol
tare a culturii universale", afirma 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

într-adevăr, opera de artă este 
susținută de o construcție ce are 
la bază o serie de norme care cola
borează între ele. imprimînd crea
ției artistice un echilibru dinamic, 
alimentînd mișcarea evolutivă a 
artei, ca și varietatea judecăților de 
valoare. Normele de ordin practic 
în sens larg (etice, sociale și poli
tice) sînt cuprinse în opera de artă 
prin intermediul tematicii. Cu tot 
caracterul independent fată de e- 
senta artei, normele de ordin prac
tic au Ia un moment dat atributul 
unor valori estetice, tocmai prin 
rolul lor în compoziția operei. 
Printr-un proces de transfigurare 
artistică, reclamînd o profundă și 
delicată conversiune interioară, 
convingeri etice și ideologice pot fi 
încorporate operei de artă, sporin- 
du-i interesul, 
citatea umană.

Arta nu valorează nimic dacă nu 
este un intermediar între eu și 
lume, un mijloc mai profund de

de Ion PANT1L1E
președintele Filialei U.A.P.-Pitești

acela al vieții în-

valoarea si efica-

comunicare între individ si socie
tate.

Originalitatea corect înțeleasă 
este factor intrinsec al valorii ar
tistice și nu devine o sursă conflic- 
tuală între personalitate și societa
te sau ceva anormal, ci mai de
grabă un drum privilegiat, ce con
duce pe artist spre o realitate mai 
profundă, inaccesibilă privirii ne
cunoscătorului. Nu trebuie să în
semne antagonism, ci forță de co
municare. resort fecund și irezis
tibil. dînd la o parte balastul ruti
nei și al prejudecăților, creind. sub 
magia unei sensibilități extraordi
nare, noi înțelesuri și adevăruri 
despre viață, natură și om. Oricît 
de originală ar fi creația unui ar

tist, ea împrumu- 
tă și vehiculează 
conținuturi spiri
tuale care parti
cipă Ia felul de a 
simți și a gîndi 
al publicului, al 

poporului, de care prin voință de 
singularizare excesivă, de origina
litate cu orice preț, de fapt de fal
să originalitate, n-ar face decit să 
se îndepărteze.

Operele noastre nu ne aparțin în 
întregime ; ele cresc în noi. dar ră
dăcinile lor sînt pretutindeni — in 
solul hrănitor al societății din care 
facem parte.

Originalitatea artei nu implică 
deci o stare de ruptură sau indi
ferentă față de frămîntările morale 
ale eului și societății. Arta este li
beră. meritul ei constă în origina
litate. dar a face abstracție de ceea 
ce ea datorează interesului fată de 
complexitatea ființei și experienței 
umane înseamnă a-i împuțina va
loarea și eficacitatea.

Arta înseamnă senzație, inspi-' 
rație, sentiment, tot ceea ce ține 
de latura sensibilității poetice, dar 
nu în mal mică măsură disciplină 
intelectuală, refuz și sacrificiu al 
tuturor tendințelor care l-ar înstră
ina pe artist de frămîntările reale 
ale epocii și societății sale. E un 
aspect în care latura morală a res
ponsabilității se impune creației 
artistice ca o normă fundamentală, 
sporindu-i valoarea și eficacitatea 
umană.

Arta noastră impregnată cu un 
puternic conținut spiritual, produsă 
de generațiile ce s-au succedat pe 
acest pămînt românesc, este sufi
cientă pentru a ne îndrepta spre 
continuitatea desăvîrșirii noastre. 
Orice formă de împrumut, străină 
ființei noastre, trebuie respinsă ne
condiționat. angajînd în acest sens 
toate forțele înaintate ale culturii 
românești contemporane.

4?

HUNEDOARA : Simpozionul național „400 de ani de la 

tipărirea Paliei de la Orăștie"
' La Orăștie a avut loc Simpozionul 

national „400 de ani de la tipărirea 
Paliei de Ia Orăștie". Au fost pri
mite cu un viu interes lucrările sus
ținute de activiști de partid, de per
sonalități ale culturii românești, 
cadre universitare și muzeografi din 
București. Cluj-Napoca, Alba Iulia,

Mihai IORDĂNF.SCU Oradea, Sibiu și Hunedoara, care au

bibliotecii Facultății deo— ;rjn ■ ",

evidențiat fapte din istoria Româ
niei, etapele de profunde transformări 
în continuitatea procesului dezvoltă
rii social-economice a patriei, nu
meroase studii și considerații asupra 
influenței Paliei de la Orăștie în is
toria literaturii românești. (Sabin 
Cerbu).

CRONICA TEATRALĂ

„Zilele muzicale" la Tg. Mureș

<
a 

al

„încadrate în cea de 
a treia ediție a Festi
valului național „Cîn- 
tarea României", „Zi
lele muzicale tîrgmu- 
reșene" — ne-a spus 
compozitorul ZENO 
VAN CEA — au deve
nit. în ultimii 12 
ani. o parte inte
grantă a tradiției ar
tistice atît de bogate a 
acestui oraș, constituie 
o strălucită dovadă a 
politicii culturale a 
partidului nostru, a 
grijii deosebite pentru 
ridicarea continuă 
nivelului cultural 
întregului popor".

Ce aduce nou aceas
tă a XII-a ediție a 
„Zilelor muzicale tîrg- 
mureșene" ? „Aș men
ționa in primul rînd — 
ne spune GIDOFALVI 
ILDIKO. președintele 
comitetului județean 
de cultură și educație 
socialistă. — valorifi
carea superioară a po
tențialului artistic mu
zical al orașului și ju
dețului. Practic, toți 
compozitorii locali va
loroși au figurat în re
pertoriul actualei edi
ții. Filarmonica de Stat 
a fost prezentă cu or
chestra și corul mixt, 
cvintetul de ^suflători, 
cvartetul 
orchestra 
„Camergia Transylva- 
niea".

„Am păstrat — com
pletează compozitorul 
CSIKI BOLDIZSÂR — 
ideea echilibrului în

..Eufonia", 
de cameră

(Urinare din pag. I)

diversitatea stilurilor : 
concertele simfonice, 
camerale, vocale, vo- 
cal-simfonice si solis
tice au satisfăcut cele 
mai variate gusturi ale 
publicului meloman, 
care a umplut, seară 
de seară, sala mare a 
palatului culturii".

„Zilele muzicale tîrg- 
mureșene" au înscris în 
agenda actualei ediții 
12 concerte, 20 prime 
audiții locale din mu
zica universală, 8 pri
me audiții absolute, 
printre care Balada pe 
versuri populare pen
tru cor mixt și orches
tră de Csiki Boldizsâr, 
lucrări corale de Szabo 
Csaba, Kosma Geza și 

\ Hencz Jâzsef. piese 
camerale de Tiberiu 
Fătyol, Zoltan Aladăr, 
Trdzner Jozef și Chilf 
Miklds. precum și con
certul pentru coarde și 
orgă de Sighismund 
Toduță, excelent reda
tă in concertul de în
chidere de orchestra 
simfonică a Filarmoni
cii de Stat din Tirgu 
Mureș dirijată de Szal- 
mân Lorănd.

„Și la această ediție 
— ne spune SZALMAN 
LORĂND, directorul 
filarmonicii — ne-am 
bucurat de participarea 
unor mari interpreți 
din țară și de peste 
hotare. Publicul s-a 
reîntîlnit, în concertul 
inaugural, cu reputatul 
dirijor Kurt Woss

(Austria), cu baritonul 
Dan Iordăchescu și 
pianistul Valentin 
Gheorghiu, organistul 
David Pizarro (S.U.A.), 
violonistul Ștefan Ruha 
au aplaudat concertul 
corului ..Madrigal" și 
concertul trioului 
„Moscova" (U.R.S.S.)".

Pentru elevata va
loare artistică a acestei 
a XII-a ediții să nu 
uităm contribuția va
lorosului colectiv artis
tic al Filarmonicii din 
Tirgu Mureș 
Szalmăn 
maestrul 
Birtalan 
fapt, în 
concluzii,
nia unui reputat 
KURT WOSS 
tria) : „Am 
nit cu emoție 
Tirgu Mureș, unde cul
tura muzicală ocupă 
un loc de prim ordin. 
Orchestra nu e cu ni
mic mai prejos decît 
primele orchestre din 
Europa și face onoare 
țării sale. Zilele mu
zicale ? O reușită de
plină. Am remarcat 
programul echilibrat 
privind stilurile, epoci
le. muzica românească 
și universală. Voi re
veni cu mare plăcere 
și la viitoarea edi
ție a acestui ori
ginal festival".

de
Judit). 

loc 
iată

(dirijor
Lorănd ; 

cor :
. De 
i de 

opi- 
artist. 
(Aus- 
reve- 

la

Gh. GIURGIU 
corespondentul 
„Scinteii"

După succesul de la Na
țional cu „Comedie de modă 
veche", iată. Teatrul „Bu
landra" propune atenției. în 
traducerea lui Tudor Ste- 
riade : „Amintiri", unde 
Alexei Arbuzov dezvoltă 
tema sa predilectă care este 
depășirea crizei sufletești — 
într-un act neașteptat de 
comunicare cu ceilalți și 
mai ales prin revigorarea 
propriilor energii și certitu
dini morale. Ceea ce gene
rează aici o asemenea sta
re este o dramă conjugală, 
o dramă ce se declanșează 
cu bruschețea unei catas
trofe. formulîndu-se în ter
meni ce nu permit reveni- 

reparația. compromi- 
Tema „Amintirilor" 

su-

psihologii și atitudini uma
ne. Analiza sufletească, rea
lizată prin dialoguri și e- 
vocări. cel mai adesea pe 
cit de firești pe atit de 
pătrunzătoare, ne prezintă 
„ca pe tavă" inimile eroi
lor și mai ales ale eroine
lor. Poezia sentimentelor e 
contrapunctată abil cu cea 
a orașului (aici Leningra
dul) sau cu cea a presiunii 
timpului — alte „motive" 
care contribuie la atracția

tribuit mult la popularita
tea operei lui Arbuzov, 
regulă — confirmată și 
cazul spectacolului de 
„Bulandra". Aici pină 
misiunea de director 
scenă a fost asumată de 
cunoscut actor. apreciat 
pentru talentul și inteligen- 
■ța createlor sale : Ion 
Caramitru. Atari calități se 
simt în montarea la care 
ne referim : în descifrarea 
centrelor de interes ale

O 
în 
la 
si 

de 
un

logice și estetice — este 
captivant. desigur, prin 
perspectiva tonică propusă 
de autor asupra vieții. Dar 
as spune că cea mai cuceri
toare morală a lui este cea 
a fascinației artei ;
uml'ului actorului 
rolului și asupra 
sale limite. Este
stratie pe care o 
Besoiu (interpret 
unei teatralități
ochiului mai puțin avizat

a tri- 
asupra 

propriilor 
o demon- 
fac și Ion 
cu darul 
ce pare

sine în distincție, în su
plețe și mai ales în căldu
ră — în darul unei com
poziții în care fragilitatea 
se îmbină cu forța, în pu
terea de a fermeca audito
riul.

rea, 
sul.- 
este : cum. ce resurse 
fletești se mobilizează, ce 
altele noi se nasc in om 

' pentru a putea supraviețui 
eșecului iubirii și pentru a 
crede, mai departe, in po
sibilitatea. frumusețea și 
generozitatea dragostei, a 
vieții? O întrebare pe care, 
în piesele 
ajung să și-o 
fii, dar mai 
care au atins 
critice. într-o 
tuație este și eroina 
mintirilor". medic chirurg, o 
femeie minunată, al cărei 
soț. savant, astronom cu 
ochii la cer, pe cit de cele
bru pe atît de abstras din 
cotidian și realitate, face, 
după mai bine de două de
cenii de căsnicid. o pasiune 
subită, fără recurs (nici ca 
procedură, nici ca fond !) 
pentru o colegă mai tînără. 
văduvă, cu doi copii cu 
mult mai mici ca propria-î 
fiică, studentă. Arbuzov 
pune în scenă o asemenea 
situație, evident delicată, 
pentru a adinei sentimente.

lui Arbuzov, 
pună și tine- 
ales oamenii 

vîrste mai 
asemenea si- 

„A-

„Amintiri" Aiexei arbuzov 
PE SCENA TEATRULUI „LUCIA STURDZA BULANDRA"

teatrului lui Arbuzov — 
teatru înfățișat de această 
dată într-o ipostază în care 
dramaturgul, cu voie sau 
nu. n-a ocolit locurile co
mune și nu s-a preocupat 
de 
de 
ce 
un 
tarea ideilor și atitudinilor, 
stărilor personajelor. în 
fata publicului.

Optimismul perspectivei 
finale propuse de scriitorul 
sovietic se bazează pe ca
litatea oamenilor angrenați 
in conflict sufletesc, pe în
crederea lor în ei. pe pu
terea lor de a comunica cu 
cei din jur. Și darul dra
maturgului este tocmai dez
văluirea progresivă, delica
tă. nu o dată spirituală; 
imbinind gravitatea cu u- 
morul, a sufletului ex
cepțional al unor oameni 
obișnuiți.

Slujitorii scenei au con-

atenuarea senzației 
monotonie a narațiunii, 
pare a fi mai degrabă 
pretext pentru dezvol-

piesei. în adecvarea demer
surilor făcute pentru adîn- 
cirea conținutului ei uman 
(piesa nu suportă cine știe 
ce alte intervenții regizo
rale). în relația dinamică și 
expresivă cu obiectele ; și 
mai ales în dialogul cu 
actorii. Acest dialog dă 
roade minunate cînd inter
locutorii proaspătului, re
gizor sînt personalități con
stituite (Gina Patrichi, 
Beate Fredanov, Ion Be
soiu) și mai discutabile (în- 
trucit se soldează cu unele 
mimetisme — frazări și 
mișcări „a la Caramitru" — 
cînd este vorba de unii in- 
terpreți tineri). Spectacolul 
de la „Bulandra". după opi
nia noastră, binevenit — 
prin trăirea umană pe care 
o prezintă și o suscită, prin 
elementul de variație sti
listică pe care-1 introduce, 
în contextul unui program 
repertorial ce nu ignoră 
marile comandamente ideo-

expresia celei mai depline 
naturaleți), și Constantin 
Brînzea (actor tinăr ce 
ne dovedește pe măsu
ră ce înfruntă rolul 
că este una din cele mai 
ljune și promițătoare achi
ziții ale teatrului din 
ma vreme), 
trei actrițe.
cele 
sale, 
feră 
notă 
lepciunii. o noblețe de o 
căldură ieșită din comun. 
Prin jocul ei inteligent și 
sensibil, nervos, prin puri
tatea și buna-credintă. prin 
starea de spirit pe care o 
sugerează, Mirela Gorea 
transformă un personaj mai 
convențional și mai oare
care într-o eroină de dramă, 
săltînd tensiunea conflic- 
tuală a întregii piese. Cit 
despre Gina Patrichi — ea 
susține aici un adevărat re
cital. Actrița se întrece pe

ulti- 
ales 
din 
ale

dar mai
într-una

mai bune forme
Beate Fredanov con-
Sofiei -Vasilî&vna o 

de mare calm a ințe-

★
în ziua premierei. în ho

lul teatrului din Bd. Schitu 
Măgureanu a fost ver
nisată (odată cu o expozi
ție de afișe consacrată spec
tacolului și realizată de 
studenții clasei de grafică 
de la Institutul „Nicolae 
Grigorescu") o expoziție de 
fotografii. în centrul ima
ginilor : Toma Caragiu, in 
diverse roluri ce i-au con
ferit prestigiul binecunos
cut (de la „Bertholdo la 
curte" la „O scrisoare pier
dută", ori „Lungul drum al 
zilei către noapte") și în 
felurite ipostaze ale vieții 
de fiecare zi ; existență, 
care, pentru orice mare ar
tist. este închinată în cea 
mai mare parte, in chip ob
sesiv. tot frămîntărilor crea
ției. Imagini ale „măștilor" 
construite pentru diverse 
piese; imagini ale chipului, 
ale privirii pătrunzătoare, 
în spatele obiectivului de 
fotografiat s-a aflat Ion 
Miclea. un artist capabil să 
facă sesizabil invizibilul : 
dimensiunea interioară a 
marelui actor. Despre ce a 
însemnat și mai ales ce în
seamnă Caragiu. ca spirit 
tutelar al Teatrului „Bu
landra" și al teatrului nos
tru în general, a vorbit cu 
căldură Tîtus Popovici. La 
rîndu-le. Ion Caramitru și 
Ovidiu Iuliu Moldovan au 
completat evocarea, reci
tind din volumul de versuri 
al marelui nostru actor.

Natalia STANCU

— aceea menită a găsi au
dientă la cititorii de cele 
mai felurite pregătiri si 
gusturi, generație după 
generație.

Dar prodigiosul, atît de 
complexul folclor literar 
românesc de la felurimea 
tematică a doinelor, strigă
turilor si proverbelor, ci
militurilor. legendelor, ba
ladelor nu e prin exce
lentă patriotic în întregi
mea lui ? Incontestabil. Si 
de ce ? Fiindcă in arșița 
dragostei. în apăsarea so
litudinii. in tribulațiile în
străinării (= complexul 
„tematic" a! doinelor). în 
simțul de o tragedie mă
reață al „jertfei" necesare 
(Meșterul Manole), in dig- 
nitatea ca a celor „mai 
drepți si mai vițeii dintre 
traci" a meditației asupra 
felului de a trăi si a muri 
demn (Miorița), insul poa
te să purceadă de la trăiri 
„robinsonice". dar sfîrșeste

invariabil prin a se învi- 
gora cu gîndul că e o mlă- 
dită dintr-un uriaș arbore 
colectiv. Si. sărind peste 
veacuri, la Pădurea spîn- 
zuraților. Ultima noapte de 
dragoste, întîia noapte de 
război. Hanu-Ancutei. Cu
vinte potrivite, atîtea alte 
capodopere scriitoricești 
din întîia iumătate a zbu
ciumatului nostru secol nu 
aceeași senzație de drum 
„de la orizontul unuia spre 
orizontul tuturor" (cum su
gestiv se exprima Paul 
Eluard) ne inculcă aseme
nea scrieri ?

E locul, ajunși aici, a ne 
întreba : nu au înțeles 
meșterii români ai cuvîn- 
tului, de la fabuloșii crea
tori ai literaturii orale 
pină la căutătorii neobositi 
de vorbe „ce exprimă ade
vărul". la mînuitorii de 
„cuvinte potrivite" ai vre
murilor mai noi că — asa 
cum se exprima tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în re

centa Expunere — „litera
tura. muzica, arta trebuie 
să constituie o parte com
ponentă a marilor epopei 
ale poporului nostru", „să 
dea noi dimensiuni si o 
mare perspectivă poporu
lui nostru" ? Spre cinstea 
lor. marii înaintași si-au 
cintat patria si poporul in

mulul". Că astfel si fac. în 
majoritate si in mare mă
sură, o dovedește faptul că 
„literatura noastră a atins 
un nivel înalt" — cum re
leva secretarul general al 
partidului — fiind pătrun
să. in atit de complexele 
împrejurări ale contempo
raneității. de un nobil soi-

neratiile, premers! într-a- 
ceasta. de iluștri dispăruți 
ca Nicolae Labiș ori Ma
rin Preda, au biruit, in 
funcție de talent si serio
zitate profesională. două 
mari dificultăți de stare 
de spirit si de înțelegere. 
E vorba, intîi. de „com
plexul provincial", explica

și trăiesc fără exagerată 
conștiință de sine recon
fortantul sentiment că „u- 
niversalitatea" unei litera
turi trebuie să fie mai în- 
tîi o imanentă, sore a de
veni mai apoi — dună tim
puri si împrejurări favora
bile — si ceva manifest. 
Aceasta le dă nobila am-

Originalitatea literaturii patriotice
opere ce stau si astăzi ca 
mărturii durabile ale spi
ritului lor patriotic, opere 
de seamă ce străbat veacu
rile.

Cu atît mai mult trebuie 
să înțeleagă acestea scrii
torii de azi. detașament 
înaintat al .ponorului nos
tru constructor ccnstient al 
socișlismului sl comunis-

rit emulativ în raport cu 
marile epoci literare din 
trecutul națiunii noastre. 
Nu e. aici, loc si timp pen
tru nominalizări si specifi
cații mergînd sore detalii, 
în puține cuvinte. înainte 
de a încheia, am tine să 
relevăm că — după modes
ta noastră părere — scrii
torii de azi din toate ge-

bil istoricește prin tribu
lațiile si penuria informa
ției. de breaslă din epoca 
sociologizantă precum si 
prin explicabilele neliniști 
si nedumeriri ale celui care
— cum zicea odată Hasdeu
— purcede „pe drumuri 
nebătâtorite". Acum, scrii
torii (si criticii) noștri în
țeleg nu doar teoretic, dar

bitie si perseverenta de a 
lucra durabil, de a crea 
opere care să răscolească 
cugetul si simțirea nu doar 
ale cititorilor români de 
azi si de mîine. dar să in
tereseze cu temei si cititori 
de oe meridiane din ce in 
ce mai îndepărtate. în al 
doilea rînd. e remarcabil 
lucru că scriitorii noștri

biruie din ce în ce mai 
eficient „complexul tema
tologic" — străveche moș
tenire. pretutindeni, a unor 
„ritoricesti" deprinderi. 
Dacă existenta umană si 
cea transumană nu e alcă
tuită din „felii", din „mo
nade". nici literatura nu 
poate fi asa. în spiritul 
unei asemenea înțelegeri a 
lucrurilor (ea însăși uni- 
vei^alistă, prin sine), de o 
inestimabilă însemnătate e 
concepția partidului nostru, 
a clarei expresii oe care 
i-a dat-o tovarășul Nicolae 
Ceausescu, in legătură cu 
faptul că „legile dialecticii 
se manifestă cu putere si 
în societatea socialistă si. 
probabil, si în societatea 
comunistă" — si că „se 
impune să studiem, să în
țelegem. să sesizăm la timp 
apariția contradicțiilor si 
să acționăm pentru înlătu
rarea lor". De aici nu re
zultă. desigur că scriitorii 
autentic revoluționari au a 
căuta cu precădere brin

resturile de la bucătăria 
vieții, ci doar de a le avea 
si oe acestea în vedere, a 
înțelege cu orofunditate de 
unde provin si de a ajuta 
cu mijloacele ce le sînt 
specifice la înlăturarea lor.

Asa se depășește „com
plexul tematologic", iscă- 
tor de unilateralități — fie 
pe linia unei „reprezentări 
idiiice a societății socialis
te", cum releva secretarul 
general al partidului in 
recenta Expunere, fie ne 
linia unui naturalism gro
sier. înainte vreme în chip 
mai spontan. în epoca 
noastră în tot mai profun
dă cunoștință de cauză, 
marea literatură a fost si 
poate fi cea in stare să 
îmbrățișeze cît mai multe 
din componentele dialecti
cii existențiale. Iar nostul 
înalt de observație si locul 
geometric de unde se poate 
porni spre asemenea mo
numentale înfăptuiri este 
patriotismul socialist.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al ^Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al poporului cehoslovac și 
al nostru personal, vâ adresăm cele mai cordiale mulțumiri pentru salutul 
și felicitările transmise cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de către armata sovietică.

Ne exprimăm convingerea fermă că relațiile frățești dintre Partidul 
Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România se vor dezvolta în 
continuare în toate domeniile, în folosul popoarelor noastre, în interesul 
unității comunității socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, in interesul păcii și progresului în lume.

Vă dorim dumneavoastră și întregului popor român mult succes în 
activitatea de construire a societății socialiste in țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
va efectua o vizită oficială in țara noastră

Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Javiere, Perez de 
Cuellar, va efectua. împreună cu

soția, o vizită oficială în țara noas
tră în perioada 19—21 iulie a.c., la 
invitația guvernului român.

Cronica zilei

12 ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare

și asistență mutuală dintre România si U.R.S.S.

Conlucrare rodnică, multilaterală, 
în continuă dezvoltare

Telegramă de felicitare adresată tovarășului 
Constantin Dăscălescu

Cu prilejul alegerii sale în func- 
a de prim-ministru al guvernului, 

arășul Constantin Dăscălescu a 
nai primit o telegramă din partea 
•'rim viceprim-ministrului Republi- 
:i Irak, Talia Yassin Ramadhan.
în telegramă sînt adresate cor

diale felicitări și urări de succes în 
îndeplinirea sarcinilor de mare răs

pundere ce i-au fost încredințate. 
Evidențiind bunele relații dintre 
cele două țări, perspectivele dezvol
tării acestora pe multiple planuri, 
stabilite la cel mai înalt nivel, în 
telegramă se exprimă convingerea 
că și în viitor se vor înregistra noi 
progrese ,pe linia extinderii colabo
rării româno-irakiene în interesul 
celor două țări și popoare.

Marți dimineața, dr. Miguel San
tamaria Davila, vicepreședinte al 
Comisiei pentru relații externe și 
apărare a Camerei Reprezentanților 
din cadrul Congresului Național al 
Columbiei, care se află într-o vizită 
în țara noastră, a avut o întrevedere 
la Ministerul Afacerilor Externe 
cu Maria Groza, adjunct al minis
trului.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate o serie de probleme pri
vind relațiile de colaborare și coo
perare româno-columbiene în do
menii de interes reciproc. Totodată, 
s-a efectuat un schimb de opinii 
asupra unor aspecte ale vieții poli
tice internaționale, în acest context 
subliiniindu-se necesitatea intensifi
cării conlucrării dintre toate țările 
lumii pentru instaurarea unui climat 
de destindere, securitate și înțele
gere între popoare.

*

Marți dimineață a sosit într-o vi
zită în portul Constanta nava egip
teană „El Fateh".

In aceeași zi, conducătorul marșu
lui. comodor Amin Gaber Aly. înso
țit de un grup de ofițeri egipteni, 
a făcut vizite protocolare primarului 
municipiului Constanta, comandantu

lui Marinei militare și comandantu
lui Institutului de marină „Mircea 
cel Bătrîn".

La monumentul Victoriei din Con
stanta a fost depusă o coroană de 
flori dfn partea oaspeților.

A fost prezent colonel Samir Ab
delaziz Mansour, atașatul militar, 
aero și naval al Republicii Arabe 
Egipt la București.

★
Sub genericul „Spațiul cultural 

românesc în secolul XX — contri
buții, direcții, confluențe, dialog po
litic și cultural", la Cluj-Napoca 
s-au deschis tradiționalele cursuri 
internaționale de vară ale Universi
tății „Babeș-Bolyai". Participă spe
cialiști din Elveția, Italia, S.U.A., 
Suedia, Ungaria și Olanda. Pe lingă 
prelegerile susținute în fata cursan- 
ților de către prestigioase cadre di
dactice universitare, bogatul pro
gram al cursurilor cuprinde dezba
teri în cadrul a patru mese rotunde, 
cursuri de învățare a limbii române, 
vizitarea unor instituții de artă și 
cultură, excursii de documentare în 
mai multe așezări transilvănene. 
Cursurile se vor încheia pe data de 
24 iulie.

(Agerpres)

Primire Ia C. C. al P. C. R.
vremea t V

Tovarășul Virgil Cazacu. membru 
•1 Com; ‘ațului Politic Executiv; se
cretar ai C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, 
marți, cu delegația Partidului Re
voluției Populare a Beninului 
(P.R.P.B.), condusă de Gado Girigis- 
sou. membru al Biroului Folitic al 
C.C. al partidului, președintele Comi
siei de relații externe a C.C. al 
P.R.P.B., ministrul lucrărilor publice 
și construcțiilor de locuințe.

în cadrul întîlnirii. desfășurată în* 
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, s-a procedat la o informare pri
vind preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, ex- 
primindu-se dorința de a dezvolta, 
in. continuare, bunele relații dintre 
ele, in spiritul stimei și respectului

reciproc, al întîlnirilor și convor
birilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Mathieu Kerekou, președintele C.C. 
al Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, președintele Republicii 
Populare Benin, în interesul po
porului român și poporului beninez. 
al cauzei păcii, destinderii, securită
ții și independentei naționale, al pro
gresului și colaborării între națiuni. 
Au fost abordate și unele aspecte 
ale vieții politice internaționale.

La intîlnire a participat tovarășa 
Paula Prioteasa. vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale.

Timpul probabil pentru Intervalul 7 
iulie, ora 21 — 10 iulie ora 21. în țară : 
Vremea va fi în general frumoasă, mai 
ales în sudul țării. Cerul va fi varia
bil, cu innorări mal accentuate in Crl- 
șana, Maramureș, Transilvania, Moldo
va șl Dobrogea, unde pe alocuri vor 
cădea ploi care vor avea șl caracter 
de averse, Însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări de scurtă durată 
în estul țării și zonele de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 16 grade și cele maxime între 22 
șl 32 grade, izolat mai ridicate. La 
București : Vremea în general frumoa
să cu cer variabil, vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 13 șl 16 grade, Iar maxi
mele între 29 și 32 de grade. (Cazacioc 
Liana, meteorolog de serviciu).

Accelerarea vitezei zilnice de recoltare
(Urmare din pag. I)

agricolă, consiliu agroindustrial șl 
județ. Comandamentul central pen
tru agricultură a stabilit ce viteze zil
nice de lucru să se realizeze atît la 
recoltarea griului, transportul si în- 
magazinarea acestuia, cit și la celelal
te lucrări agricole de vară : elibe
rarea de paie a terenurilor, arăturile 
și însămînțarea culturilor duble. După 
cum reiese din cifrele înscrise în 
tabelul publicat în pagina I. în jude
țele Constanta si Timiș recolta de grîu 
trebuie strînsă zilnic de pe 20 000 hec
tare; în județele Călărași. Dolj, Te
leorman. Brăila si Ialomița — de pe 
12 000—14 000 hectare, iar în județele 
Olt. Arad și Giurgiu — de pe 

8 000—10 000 hectare. Atingerea aces
tor viteze, dacă avem în vedere ca
pacitatea mijloacelor mecanice exis
tente. înseamnă realizarea unei nor
me zilnice de 6—7 hectare de fiecare 
combină și chiar mai mult. Este o 
normă zilnică posibilă de realizat, 
multi mecanizatori depășind-o chiar 
la recoltarea orzului.

Accelerarea vitezei de lucru — ce
rință principală pentru strângerea 
mai rapidă și fără pierderi a întregii 
recolte — impune, așadar, folosirea 
deplină a mijloacelor mecanice și a 
timpului bun de lucru. Din vreme au 
fost luate măsuri pentru organizarea 
formațiilor de lucru și s-au stabilit 
sarcinile ce revin cadrelor de condu
cere și specialiștilor din unitățile 
agricole, tuturor celor care poartă 
răspunderea pentru strângerea si pu
nerea la adăpost a recoltei. Impor- 
tant este acum ca fiecare co-mbină. 
fiecare mijloc mecanic să fie utili
zat 1, capacitatea sa maximă. în 
acest scop trebuie luate la fata lo
cului, în lanuri, decizii pentru diri- 
area operativă a combinelor — sta
rtul de coacere a griului fiind ele
mentul hotăritor în această privință 

— precum și în legătură cu modul 
in care trebuie să se lucreze pentru 
a se obține randamente superioare.

Pentru realizarea și depășirea vi
tezelor zilnice de lucru la recoltarea 
griului este deosebit de important, 
totodată. 6ă se asigure buna funcțio
nare a combinelor si a celorlalte 
mijloace mecanice folosite în această 
campanie. în acest.scop trebuie să 
«e tragă toate învățămintele din 
campania de strângere a orzului. Ti* 
nindu-se seama, atît de factorii care 
au contribuit la grăbirea lucrărilor, 
cit si de cauzele care au generat. în 
unele locuri, nerealizarea vitezelor 
zilnice planificate este nevoie să se 
acționeze în cunoștința de cauză, 
prin măsuri hotărâte, astfel îneît 
peste tot să se lucreze în ritm in
tens. Desigur, este necesar să fie în
lăturate mai operativ defecțiunile 
accidentale care apar la combine, 
ceea ce presupune ca lucrătorii ate
lierelor mobile de intervenție să 6e

afle permanent în lanuri. în mijlo
cul formațiilor de lucru. De aseme
nea. este nevoie să se asigure can
titățile de motorină și piesele de 
schimb necesare. Primele zile la re
coltarea griului, ca dealtfel și la 
strângerea orzului, au scos în evi
dență carențe în ce privește distri
buirea combustibililor la unitățile 
PECO, întârzieri in livrarea unor cu
rele pentru combine, diferite piese 
de schimb și materiale. Prioritățile 
acestor zile — recoltarea griului și 
însămîntarea culturilor duble — im
pun ca motorina să fie repartizată 
în exclusivitate combinelor și trac
toarelor care sînt folosite la pregă
tirea terenului și semănat. Baloții 
de paie afiati pe miriște trebuie 
transportați cu căruțele și depozitați 
la marginea solelor. Intr-un cuvînt, 
este nevoie să fie restrinse transpor
turile care nu sînt urgente, astfel 
îneît carburanții să poată fi utilizați 
numai la lucrările care nu suferă 
amînare. Concomitent cu strângerea 
mai rapidă a recoltei, este necesar, 
deopotrivă, să se asigure realizarea 
vitezelor zilnice stabilite la elibera
rea de paie a terenurilor și semăna
tul culturilor duble. îndeosebi a po
rumbului pentru boabe și a legume
lor. la transportul și livrarea griului 
la bazele de recepție.

Desfășurarea în ritm susținut a 
campaniei agricole de vară impune, 
prin urmare, o operativitate maximă 
în luarea deciziilor, o mare mobili
tate în dirijarea mijloacelor meca
nice și a celor de transport, în folo
sirea forței de muncă. De aceea, ca-

drele de conducere și specialiștii din 
unitățile agricole, activiștii de partid 
și de stat trimiși să îndrume și să 
sprijine la fata locului. în unitățile 
agricole, desfășurarea acestei cam
panii. au datoria să analizeze cu răs
pundere și exigentă. în fiecare seară, 
cum. au fost îndeplinite prevederile) 
din programul zilnic de lucru. Rea
lizarea vitezelor zilnice prevăzute la 
fiecare .combină, la fiecare tractor 
și alte utilaje agricole, ca și în efec
tuarea transportului, oferă cea mai 
clară imagine a modului în care este 
organizată munca, permite să fie 
luate cele mai potrivite măsuri în 
vederea înlăturării neajunsurilor 
semnalate.

în zilele următoare, secerișul griu
lui se va extinde și în alte 
ale țării, ceea ce va face ca 
rile de recoltare și transport 
intensifice si mai mult. Iată 
pretutindeni unde lanurile au 
copt, trebuie să se lucreze cu
ință și răspundere, la nivelul ma
xim al posibilităților, folosindu-se 
din plin toate utilajele. întreaga for
ță de muncă de la sate. Organele și 
organizațiile de partid, consiliile 
populare au datoria să acționeze prin 
toate pîrghiile muncii politice si or
ganizatorice pentru ca în fiecare 
unitate agricolă să fie îndeplinite 
întocmai vitezele zilnice stabilite la 
seceriș și la executarea celorlalte 
lucrări agricole de vară, pentru ca 

de grîu — pîinea po- 
fie strînsă și pusă la

adăpost cit mai repede, evitindu-se

Programul I
16,00 Telex
16,03 Din țările socialiste. Itinbrar so

vietic (film documentar)
16,23 Sîrba cu năframă. Montaj muzlcal- 

coregrafic în interpretarea ansam
blului folcloric Cotnari,

17,00 Universul femeilor. Deschizător de 
drumuri noi — Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

47,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,35 Pe agenda învățămîntului
20,40 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Imposibilul nu există". 
Premieră TV. Coproducție inter
națională

22,00 Telejurnal
22.10 Din albumul celor mal frumoase 

melodii populare
Programul 2

20,00 Telejurnal
20,25 Buletinul rutier al Capitalei
20,40 Viața economică
21.10 Publicitate
21,15 Muzică de cameră
22,00 Telejurnal
22.10 Jazul în nocturnă

Ziua de 7 iulie marchează o dată 
deosebit de importantă în calenda
rul relațiilor de prietenie strînsă și 
colaborare rodnică dintre România 
și Uniunea Sovietică : în această zi 
a fost semnat la București. în 
urmă cu 12 ani, noul Tratat de 
prietenie, colaborare șl asistență 
mutuală dintre cele două țări.

Extinzînd și îmbogățind prevede
rile fundamentale ale primului tra
tat încheiat în 1948, noul document 
a deschis perspective și mai largi 
pentru dezvoltarea în continuare a 
raporturilor dintre țările și po
poarele noastre, corespunzătoare 
etapei noi, precum și posibilități
lor sporite de colaborare pe care le 
oferă remarcabilele înfăptuiri ale 
celor două țări în construcția so
cialistă și comunistă.

Tratatul din 1970 a consfințit și 
reafirmat legăturile de prietenie 
româno-sovietlce cu adînci rădăcini 
în istorie. In repetate rînduri for
țele înaintate ale celor două po
poare s-au aflat alături în lupta 
pentru idealurile de libertate și 
progres. In cronica relațiilor româ- 
no-sovietice vor rămîne înscrise 
pentru totdeauna, cu litere de aur, 
manifestările de solidaritate ale 
comuniștilor români cu Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, 
cu tînărul stat sovietic, abnegația 
cu care ei au răspîndlt, în anii 
negri ai ilegalității, adevărul despre 
succesele dobîndite de Uniunea So
vietică în construcția socialistă. 
Frăția de arme româno-sovietică, 
sîngele vărsat in comun în luptele 
grele pentru zdrobirea fascismului 
în anii celui de-al doilea război 
mondial constituie tot atîtea alte 
pagini nepieritoare ale acestei 
cronici.

în noile condiții create după cu
cerirea puterii în România de către 
oamenii muncii, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, aceste 
relații prietenești s-au dezvoltat 
necontenit, au căpătat un conținut 
tot mai bogat. Puternic stimulată 
de comunitatea de orânduire și 
ideologie, de țelurile comune, ale 
edificării noii orînduiri. ale instau
rării unui climat de pace, destin
dere și securitate în Europa si în
treaga lume, colaborarea dintre ță
rile noastre a înregistrat în anii 
construcției socialiste o continuă 
adîncire și diversificare pe multi
ple planuri. Dezvoltând consecvent 
prietenia și colaborarea cu toate 
țările socialiste, in primul rînd cu 
cele vecine, partidul nostru, po
porul român dau o înaltă apreciere 
relațiilor cu Uniunea Sovietică — 
aceasta fiind o orientare constantă 
.ce își găsește reflectare în toate 
documentele congreselor și confe

rințelor naționale ale P.C.R.. în nu
meroase alte documente de partid 
și de stat.

Așa cum demonstrează viața, fac
torul determinant al dezvoltării 
continue a relațiilor româno-sovie- 
tice îl constituie legăturile de prie
tenie și solidaritate tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, și, în acest cadru, întilnirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și L. I. Brejnev, care au deschis, 
de fiecare dată, perspective tot mai 
rodnice pentru colaborarea priete
nească, reciproc avantajoasă dintre 
țările noastre.

Subliniind importanța deosebită 
acordată de țara noastră dezvoltă
rii continue a prieteniei și colabo
rării româno-sovietice. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara în 
cuvîntarea rostită la Congresul al 
XXVI-lea al P.C.U.S. : „Apreciem 
cu deosebită satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor de caldă 
prietenie și solidaritate între Parti
dul Comunist Român șl Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. în
tre țările și popoarele noastre. în
temeiate pe principiile socialismu
lui științific, ale marxism-Ieninis- 
mului, pe deplină egalitate, stimă 
și respect reciproc, pe neamestec în 
treburile interne și întrajutorare 
tovărășească".

La.rtndul său, tovarășul LEONID 
. „Bucurîndu-nc 

colaborarea popoarelor 
hotărîți să

BREJNEV releva : 
sincer de 
noastre, sîntem ferm 
muncim mai departe pentru ca 
prietenia sovleto-română să se 
iărească și să înflorească".

în-

Deosebit de fructuoasă este co
laborarea economică, Uniunea So
vietică situîndu-se constant pe pri
mul loc între partenerii economici 
externi ai țării noastre. Semnifica
tivă pentru evoluția colaborării 
bilaterale este evoluția schimburilor 
comerciale : valoarea acestora a
crescut de peste 10,5 ori în perioada 
1950—1980. S-au înregistrat, tot
odată. în acest răstimp, profunde 
modificări calitative în structura 
lor. respectiv au crescut mai rapid 
livrările reciproce de produse cu un 
înalt grad de complexitate, iar 
ponderea mașinilor și utilajelor a 
sporit în ultimele două decenii de 
la 15 la 40 la sută. Anul acesta vo
lumul schimburilor comerciale va 
însuma în expresie valorică peste 
trei miliarde de ruble, iar pe 
parcursul întregului cincinal, con
form prevederilor Acordului pri
vind schimburile de mărfuri și 
plățile pe perioada 1981—1985. vor 
depăși de circa două ori realizările
perioadei anterioare de cinci ani.

Paralel cu sporirea neîntreruptă 
a schimburilor comerciale, un loc 
tot mai important îl ocupă formele 
noi. superioare ale colaborării, res
pectiv cooperarea și specializarea 
în producție în numeroase domenii 
de cea mai mare importantă pen
tru economiile celor două țări. Un 
număr însemnat de acțiuni de coo
perare se desfășoară în vederea so
luționării unor probleme majore 
din domeniile siderurgiei, energeti
cii, chimiei, valorificării superioare 
a materiilor prime și combustibi
lilor. utilizării noilor surse de ener
gie, elaborării de noi materiale și 
tehnologii în diferite domenii, mi
croelectronicii, roboților industriali, 
utilajelor tehnologice pentru indus
tria electronică, tehnicii de calcul 
și alte domenii „de Virf" ale tehni
cii modeme.

Totodată, România participă, fie 
în cadrul C.A.E.R., fie în cadrul 
unor înțelegeri bilaterale la reali
zarea unor obiective economice pe 
teritoriul U.R.S.S., ceea ce îi per
mite să obțină cantități suplimen
tare de materii prime necesare eco
nomiei noastre naționale. A fost 
semnată, de asemenea, o convenție 
privind colaborarea la construirea 
in Ucraina a unei centrale nuclearo- 
electrice care va livra energie elec
trică și țării noastre.

Se extinde, an de an, și colabo
rarea româno-sovietică în domeniul 
științei, culturii, a-tei, învățămîn- 
tului, se organizează sistematic 
schimburi de experiență pe linia 
organizațiilor de partid, de stat și 
obștești. Toate acestea contribuie 
la o- mai bună cunoaștere reciprocă, 
la adîncirea prieteniei dintre po
poarele noastre.

România și Uniunea Sovietică co
laborează rodnic, totodată, pe plan 
international, aducindu-și contribu
ția la promovarea cauzei păcii și 
înțelegerii intre popoare, se pro
nunță pentru întărirea securității 
internaționale, pentru dezarmare, 
pentru o largă cooperare între state.

Cu prilejul celei de-a 12-a ani
versări a noului Tratat de priete
nie. colaborare si asistentă mutuală 
dintre România și Uniunea Sovieti
că. oamenii muncii din țara noastră, 
întregul popor român își exprimă 
sentimentele de caldă prietenie față 
de popoarele sovietice, încrederea 
nestrămutată că raporturile de con
lucrare frățească, pe toate planurile, 
dintre țările noastre se vor dezvolta 
continuu si de aci înainte, cores
punzător întru totul intereselor și 
năzuințelor ambelor popoare, cauzei 
socialismului si păcii în lume.

S. PODINA
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Din competițiile
de. ieri

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

judete 
lucră- 
să se 

de ce. 
dat în 
stăru-

toată recolta 
porului — să

orice pierdere.

Turneul international feminin de 
șah de la Piotrkow Tribunalski 
a fost cîștigat de Elzbieta Sosnowska 
(Polonia), cu 9 puncte din 13 posibile, 
urmată de Elisabeta Polihroniade 
(România) șl Rita Kasz (Ungaria) — 
cu cite 8,5 puncte, Eva Nagrodszka 
(Polonia), Rohini Hadilkar (India), 
Agnieszka Brusztman (Polonia), 
Anett Wagner (R. D. Germană) și 
Grazyna Szmacinska (Polonia) — cu 
cite 7,5 puncte, Emilia Zlatanova 
(Bulgaria) — 6,5 puncte etc.

în ultima runda, maestra româncă 
Elisabeta Polihroniade a învins-o pe 
jucătoarea indiană Djaișri Hadilkar, 
Nagrodszka a cîștigat la Wagner, iar 
partidele Brusztman — Sosnowska, 
Radzikowska — Zlatanova si Kasz
— Szmacinska sra-u încheiat remiză.

Concursul international de pentat
lon modern, din Capitală a continuat 
cu proba de scrimă, cîștigată de 
Laszlo Keri (Ungaria) — 1 000 punc
te. urmat de Dumitru Spîrlea (Româ
nia) si Dușan Polacek (Cehoslovacia)
— cu cite 963 puncte.

în clasamentul general conduce 
Keri (cu 2 100 puncte), secondat de 
Polacek (2 033 puncte).

FRANCE PRESSE t „Rossi și 
Zoii au eliminat Brazilia"
Spectaculoasa victorie /a echipei 

Italiei, care a dus la eliminarea 
principalei favorite, Brazilia, este pe 
larg comentată de trimișii speciali al 
agențiilor internaționale de presă, 
care remarcă, totodată, că semifina
lele competiției vor fi exclusiv între 
echipe europene, ceea ce nu s-a mai 
întîmplat din 1966, de la turneul 
final din Anglia.

într-o corespondentă a agenției 
France Presse, intitulată ..Rossi și 
Zoff elimină Brazilia", se scrie, prin
tre altele : „Italienii au oferit un 
fotbal de care nu-i bănuiam capabili 
înainte cu o săptămină. invingînd 
după un meci extraordinar Brazilia. 
A fost recompensa unui sistem tactic 
inteligent, bazat pe o linie de mijloc 
bine grupată. atacul profitînd din 
plin de numeroasele spatii libere pe 
care le-a lăsat o apărare braziliană 
lipsită de rigoare. Această apărare, 
care a mai fost pusă pe picior greșit 
de U.R.S.S. și Școtia, a 'dovedit de 
această dată mari carențe, 
calitățile și talentul unei 
care, fără îndoială, a plătit 
turtle făcute vineri în fata

anulând 
formații 
și efor- . 
Argenti-

nei. Formația Italiei, care și-a ame
liorat jocul de la meci la meci, pe 
fondul unei organizări impecabile, a 
avut în Paolo Rossi. în mare reve
nire de formă, și în «eternul»- Zoff 
doi jucători de mare clasă".

★
Ziarele italiene publică ample 

mentorii pe marginea victoriei 
lectionatei Italiei în meciul cu 
vrezentotiva Braziliei, victorie ce a 
calificat „Squadra Azzurra" în semi
finalele campionatului mondial de 
■fotbal.

Sub titlul „Fantastic", cotidianul 
de specialitate „Gazette, dello Sport" 
evidențiază jocul extraordinar pres
tat de formația lui Bearzot si super
bele parade ale portarului Dino Zoff. 
în renlica. în ziarul ..Tuttosport" se 
scrie : „întreaga Italie a amuțit în 
fata înfrângerii marii Brazilii. Ca
podopera italiană a fost semnată 
Rossi". La rindul său. „Corriere 
dello Sport" subliniază că această 
victorie este una dintre cele mai 
mari performante din istoria fotba
lului italian de după război.

co- 
se- 
re-

Ron Greenwood 
gliei) : „Sînt la 
formația noastră, 
cîștigat. Ne-am creat 
oc(azii de gol, dar. din păcate, n-am 
știut să le fructificăm. Dacă am fi 
marcat un gol. spaniolii, sint sigur, 
ar fi cedat și totul ar fi fost altfel. 
Ni s-a întîmplat același lucru ca și 
selecționatei U.R.S.S. : am pierdut 
un singur meci și am fost eliminați".

Stielike (R. F. Germania — jucător 
la Real Madrid) : „Este o extraordi
nară performanță pentru Spania. în 
numele coechipierilor mgi le mulțu
mesc din inimă pentru dăruirea cu 
care au luptat, nedînd nici o șansă 
englezilor".

(antrenorul An- 
fel de mîndru de 
ca și cum am fi 

foarte multe

• CARE ESTE SECRE
TUL LONGEVITĂȚII? stu* 
dii efectuate în R.S.S. Armea
nă — unde, la o populație de 
trei milioane, numărul celor ce 
au trecut de „bariera" unui veac 
de viață este de 625 — au impus 
anumite concluzii privind cauze
le longevității, fără ca ele să 
epuizeze, bineînțeles, totalitatea 
factorilor care influențează acest 
fenomen. S-a stabilit, astfel, că 
majoritatea longevivilor trăiesc 
in munți, dar numai la altitu
dini care variază între 500 și 
1 500 de metri deasupra nivelu
lui mării, unde radiațiile ultra- 
vio’ete ale Soarelui sînt cele 
mai puternice. Viat-a la aseme
nea altitudini impune și un re
gim mai intens al mișcării, 
întrucît oamenii sînt nevoiți să

Bistrița-Năsăud : Ora?u1' 
stațiune Singeorz-Băi a găzduit 
intr-un pitoresc cadra natural cea 
de-a 16-a 'ediție a festivalului i-n- 
terjudețean al fanfarelor desfășu
rat sub genericul „Trompetele ră
sună". Cele 14 formații participan
te, reprezentind județele Covasna, 
Cluj și Bistrita-Năsăud au promo
vat prin repertoriul prezentat pu
blicului cele mai reprezentative 
piese ale cinteculul patriotic și re
voluționar. (Gh. Crișan).

Botoșani. Teatrul de stat 
„Mihai Eminescu" a prezentat in 
premieră absolută pe tară piesa 
„Tren fără întoarcere" de Dragomir 
Horomnea, regia spectacolului apar- 
ținind lui Mihai Lungeanu, iar sce
nografia lui Radu Corciova, (Sil
vestri Ailenei).

Blizău întrecerile din cadrul 
Gupei conisiliului unic agroindus
trial d.e stat și cooperatist din ju
dețul Buzău se află în plină des
fășurare. La cabana ..Poienița" din 
Rm. Sărat s-aiu întâlnit artiști a-

W w

matori dim comunele aparținînd 
consiliului unic agroindustrial Rm. 
Sărat : Grebănu, Valea Sălciei, 
Pardoși, Mărgăritești, Podgoria, 
Topliceni, Murgești și Buda. Spec
tacolul a fost urmă.riit de peste 
2 000 de spectatori. (Stelian Chiper).

Maramureș. Prin gnia 
oficiului județean pentru patrimo
niul cultural național, la secția de 
etnografie a Muzeului județean 
din Baia Mare s-a deschis expo
ziția de covoare maramureșene. 
Exponatele fac pairte din colecția 
creatoarei Aglaia 
ghetu Marmației, 
valului national 
niei". (Gh. Susa).

Neamț 141 Piatra Neamt8e 
desfășoară cea de-a 11-a ediție a 
„Vacanțelor muzicale" organizate 
de Comitetul județean pentru cul-

Popov ici din Si- 
laureată a Festi- 
„Cintarea Româ-

tură și educație socialistă în colabo
rare cp Conservatorul „George E- 
nescu" din Iași. Tradiționala mani
festare cuprinde în acest an, alături 
de un mare număr de concerte, 
recitaluri și cursuri de măiestrie 
muzicală, simpozionul „Idei majo
re ale contemporaneității în creația 
muzicală românească : construcția 
socialismului si pacea". (Constantin 
Biagovici).

Teleorman. Casa de cultură 
din Videle a găzduit un simpozion 
cu tema „Unitatea șl continuitatea 
poporului român", manifestarea 
fiind organizată de Comitetul oră
șenesc de partid în colaborare cu 
Oficiul județean pentru patrimoniul 
cultural 
rie din 
activiști 
nografi, 
muncii,

național și Muzeul de Isto- 
Alexandria. Au participat 
de partid, muzeografi, et- 
cadre didactice, oameni ai 
elevi. (Stan Ștefan).

Covasna. Ln Teatrul ma* 
ghiar dc stat din municipiul Sf. 
Gheorghe s-a deschis expoziția de 
pictură a absolvenților clasei de 
artă plastică a școlii populare _ de 
artă din localitate. Pâljanos Măria).

Mureș Teatrul de Comedie 
din Capitală a susținut, pe scena 
Teatrului Național din Tîrgu Mureș 
și la sala polivalentă, mai multe 
spectacole, prilej cu care publicul 
tirgmureșan s-a întîlnit cu cunos- 
cuții actori Stela Popescu. Vasilica 
Tastaman, Sanda Toma, Iurie Da
rie, George Mihăiță și alții. Gheor
ghe Giurgiu).

Vaslui A Iuat fiintă de cu" 
rînd cenaclul județean Vaslui al 
Asociației scriitorilor din Iași, ca- 
re-și desfășoară activitatea în ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României". La constituire și la pri
mele manifestări literar-artistice cu 
publicul din municipiul reședință 
de județ, din Zăpodeni, Puiești și 
alte localități a participat un grup 
de scriitori ieșeni. (Petru Necula).

GREENWOOD : „Sînt Ia fel de 
mîndru de formația noastră, 

ca și cum am fi cîștigat"
Referindu-se la partida Spania — 

Anglia, agenția „France Presse" sub
liniază : „Fără inspirație in atac, in 
imposibilitate de a pune cu adevărat 
stăpînire pe joc, englezii au dezamă
git. Impresionam ți din punctul de 
vedere al pregătirii fizice, elevii lui 
Greenwood au fost. în schimb. în 
fata Spaniei, depășiți tactic, echipa 
națională fiind mult sub nivelul for
mațiilor de club, care practică, se 
poate spune, cel mai bun fotbal din 
Europa".

Jose Emilio Santamaria (antrenorul 
Spaniei) : „Jucătorii spanioli au ju
cat într-o tensiune teribilă de la în
ceputul competiției, ceea ce nu s-a 
întîmplat pentru nici o altă echipă 
gazdă în trecut. S-a demonstrat, de 
asemenea, că nici marile echipe, pre
cum Brazilia și Argentina, n-au pu
tut remonta întotdeauna handicapul, 
așa cum ni s-a întîmplat și nouă în 
meciul cu R.F. Germania".

De Ia echipe adunate...
9 După calificarea în semifinale, 

echipa Poloniei a beneficiat luni de 
o zi complet liberă. în care jucătorii 
s-au relaxat făcînd plajă și partici- 
pînd la diverse jocuri distractive. De 
la acest program deconectant a lipsit 
mijlocașul Kupcewicz. accidentat și, 
se pare, indisponibil. Această absen
ță. la care se adaugă și cea a gol- 
geterului Boniek — suspendat pen
tru un joc, în urma acumulării a 
două cartonașe galbene — creează 
probleme serioase antrenorului Piech- 
niczek în alcătuirea formației pe care 
o va alinia joi în semifinală cu echi
pa Italiei.

© Selecționata Franței a sărbătorit 
calificarea în semifinale intr-un mod 
foarte sobru. După meciul cu Irlan
da de Nord, antrenorul Michel Hidal
go împreună cu jucătorii și soțiile lor 
au servit masa la restaurantul hote
lului „Barranca" din Navaccrrada, 
într-un cadru cu adevărat familial.

© După ce l-a acuzat pentru evo
luția nesatisfăcătoare a echipei în 
campionatul mondial, presa argenti- 
niană a găsit acum un alt motiv de 
a-1 ataca pe antrenorul Cesar Me- 
notti. De data aceasta Menotti este 
învinuit în coloanele cotidianului 
„Cronica" de a fi transmis. în exclu
sivitate. toate informațiile referitoare 
la „El Mundial" cunoscutului ziar 
„Clarin" în Buenos Aires.

AU FOST DESEMNAȚI ARBITRII SEMIFINALELOR
Semifinalele campionatului mon

dial de fotbal se vor disputa joi si 
vor fi arbitrate de uruguayanul Juan 
Cardellino (Italia — Polonia, la

Barcelona), și de olandezul Charles 
Corver (R.F. Germania — Franța, la 
Sevilla). Arbitrul finalei va fi de
semnat vineri.

urce și să coboare zilnic dis
tanțe relativ mari, ceea ce 
întărește activitatea sistemului 
cardiovascular. Nu este de 
neglijat nici faptul că în zonele 
de munte aerul este mai curat, 
mai lipsit de factorii poluanți 
și patogeni. Muntenii au, în 
marea lor majoritate somnul 
adine și procesul de recuperare 
după oboseală este mai rapid și 
mai complet. în sfîrșit, ali
mentația este și ea mai sănă
toasă, fiind bogată în vitamine, 
provenite din consumul de 
fructe și legume.

© AVION CU... GAZ 
METAN. Firma britanică 
„Beatcraft" a construit proto
tipul unui avion experimental 
dotat cu un motor de 180 CP, 
care funcționează pe bază de

gaz metan. Gazul utilizat nu 
poluează mediul ambiant și nu 
provoacă coroziunile cauzate de 
carburanții obișnuiți. Utilizarea 
metanului drept carburat in 
aviație reduce cheltuielile de 
exploatare a aparatelor și spo
rește securitatea de croazieră.

• COMPUTER PEN
TRU NEVĂZĂTORI. Com- 
puterul din imagine, oare incape 
intr-o valiză-diplomat, este con
ceput special pentru nevăzători : 
ecranul clasic este înlocuit cu o 
bandă cu puncte in relief. Cel 
care folosește computerul — 
realizat in S.U.A. — poate „citi" 
cu ușurință textele cu ajutorul 
degetelor. Solicitările sînt făcu
te cu ajutorul unei claviaturi 
ale cărei semne sînt, de ase
menea, imprimate în relief.

DE1

• CEA MAI UȘOARĂ 
MOTOCICLETĂ din lume 
a fost construită de studentul 
suedez Tomas Poisson din ora
șul Lund. Ea cîntărește doar

8 kg și este dotată cu un motor 
de un cal-putere. Are roți de 
plastic și cauciucuri pline, ce
lelalte piese fiind executate din 
tuburi de aluminiu. Lungimea : 
o jumătate de metru. Capacita
tea rezervorului : aproape un 
litru de benzină. Liliputanul 
— mijloc de locomoție — atin
ge o viteză de 20 de km pe oră.

• BECURI ECONO
MICOASE. La Marsilia a 
fost recent organizat un tîrg 
special avînd ca tematică moda
litățile de economisire a ener

giei. „Vedeta" incontestabilă a 
tirgului a fost un nou tip de 
becuri electrice deosebit de eco
nomicoase : avînd o putere de 
6 pînă Ia 12 wați, ele furnizea
ză aceeași luminozitate ca și 
becurile de 60—100 de wați. Cu 
alte cuvinte se realizează o eco
nomie de circa 10 ori. „Secretul" 
constă într-un nou tip de aliaj 
din care este realizat filamen
tul, precum și intr-o substanță 
specială aplicată pe pereții in
teriori ai becului.

• PROIECT DE TU
NEL SUB GIBRALTAR. 
Un consorțiu internațional ur
mează să încheie pînă in oc
tombrie proiectul unui tunel 
(în lungime de cel puțin 14 km) 
pe sub strîmtoarea Gibraltar, 
care va lega Marocul de Spa

nia. Tunelul este destinat nu
mai trenurilor. Proiectanții vor 
avea de ales între trei opțiuni, 
un tunel cu o singură linie de 
cale ferată, unul cu două linii 
și — in fine — două tunele se
parate cu cite o linie, asigu- 
rînd circulația simultan în am
bele sensuri.

® FLORI... PE BAN
DĂ. Cercetătorii britanici au 
realizat o premieră în do
meniul horticulturii, respectiv 
aplicarea tehnicilor bioingine
riei în acest domeniu. în ce con
stă ineditul operației ? Cerce
tătorii prelevează partea acti
vă a semințelor, care este apoi 
plasată într-un mediu de cultu
ră special. într-un timp relativ 
scurt se pot obține astfel un 
mare număr de răsaduri, rigu

ros identice intre ele, care, după 
ce sînt plantate, se dezvoltă 
normal. Temperatura și ilumi
narea acestei veritabile insta
lații de „producere pe bandă" a 
florilor sînt strict controlate. 
Avantajul ? Scurtarea aprecia
bilă a timpului in vederea ob
ținerii de flori ajunse la ma
turitate.

® TRENURI PE PER
NĂ MAGNETICĂ.InRFG- 
a început construcția unei căi 
ferate pe pernă magnetică. Tre
nurile vor putea atinge pe 
această cale viteza de 400 kilo
metri pe oră. „Perna ds aer" 
de 10 milimetri va fi real’zată 
eu ajutorul unui număr de 60 
de electromagnet! care se fi
xează sub podeaua fiecărui va
gon.



Sesiunea specială a O.N.U. consacrată dezarmării

itensă activitate în grupurile de lucru 
entru definitivarea documentelor finale

Pc crima pagină a ziarului ..DI
SARMAMENT TIMES", pub'icâția 
cea mai citită aici, la O.N.U. — 
fiind in întregime consacrată sesiu
nii speciale — este reprodusă foto
grafia ’ unui ceasornic descoDerit la 
Nagasaki, si ale cărui ace indica ora 
11.02. ora exploziei atomice de la 
9 august 1915. Intenția a fost de 
a sublinia gravitatea problemelor 
aflate în atentia sesiunii, urgenta cu 
care se imnune adoptarea unor mă
suri care să înlăture nrimeidia dis
trugerii nucleare, cînd timpul s-ar 
opri pentru întreaga umanitate...

Fotografia a aoărut sub titlul su
gestiv ..Al 11-lea ceas". Sesiunea 
specială se afla ea însăși în al 11-lea 
ceas, pentru că. potrivit programului 
initial, lucrările ei ar urma să se 
încheie peste cîteva zile, respectiv, 
vineri. 9 iulie. Care este, deci. în 
acest moment, stadiul negocierilor ? 
In ce direcție evoluează ele ?

O primă constatare ce se impune 
este aceea că participantii la sesiune 
se află ansaiati intr-un intens pro
ces de negocieri asupra problemati
cii vaste care ar trebui să formeze 
substanța programului glob-'l de 
dezarmare. Pe culoare, în diverse 
săli se întîlneS’C continuu delegați in 
grupuri restrinse sau mai largi. Se 
consultă, fac schimburi de proiecte 
de texte, prezintă soluții pentru o 
formulare sau alta ; au loc reuniuni 
fulger, succedate de altele care se 
prelungesc oină noaptea tîrziu. Ju
decind cu obiectivitate, toate acestea 
sînt semne pozitive, indicii că se 
caută căi de apropiere a pozițiilor, 
că se dorește ca sesiunea să-și înde
plinească obiectivele pe care și le-a 
propus.

Rezultatele acestor strădanii — in
contestabile — se. reflectă in unele 
progrese în elaborarea documentelor 
ce urmează a fi adoptate. Există, 
practic, un consens în reafirmarea 
marilor obiective ale dezarmării, a 
principiilor care să ghideze negocie
rile viitoare în acest domeniu. A fost.

astfel, definitivat, în linii mari, do
cumentul care se referă la campania 
mpndială pentru dezarmare — acțiu
ne inț-unind acordul tuturor state
lor și lansată în mod solemn în pri
ma zi a sesiunii. între ideile reținute 
pentru a fi incluse în document se 
numără și propunerea României pri
vind organizarea • unei conferințe 
mondiale a reprezentanților mijloa
celor de informare în masă, avînd ca 
scop examinarea măsurilor ce se im
pun pentru oprirea propagandei de 
înarmări și de război, ca și a posi
bilităților de conlucrare pentru edu
carea popoarelor în spiritul idealuri
lor păcii.

în același timp, trebuie spus că 
persistă incă dificultăți în realizarea 
apropierii pozițiilor și în convenirea 
de soluții într-o serie de probleme 
esențiale, de care depinde definitiva
rea celor două documente de bază 
prevăzute pe agenda sesiunii : docu
mentul de evaluare a situației inter
naționale și a ceea ce s-a întreprins 
de la precedenta sesiune specială, 
precum și programul global de dez
armare.

Starea de încordare, de acută con
fruntare existentă pe plan interna
țional și-a extins umbra și asupra 
sesiunii, făcînd ca adesea să fie aduse 
în dezbatere probleme lăturalnice, să 
izbucnească polemici aprinse. Așa se 
face că și în procesul de redactare 
a documentului privind evaluarea 
drumului parcurs de la sesiunea pre
cedentă și-au făcut loc acuzații și 
contraacuzatii legate de răspunderea 
pentru situația creată, îngreunîndu-se 
efortul de a desprinde concluziile 
necesare, de a schița căi de acțiune 
pentru viitor.

Cu atît mai mult s-a făcut simțită 
această stare de încordare în grupul 
de lucru însărcinat cu definitivarea 
programului global de dezarmare. 
Este aproape unanim recunoscut aici 
ca fiind de o deosebită importanță 
problema definirii măsurilor ce se 
impun în domeniul dezarmării nu

cleare, concepute ca o primă etapă, 
de cea mai mare urgență, a progra
mului global. In marea lor majori
tate, țările mici și mijlocii, țările 
neutre și nealiniate, in curs de dez
voltare insistă ca țările nucleare să-și 
asume, prin programul global de dez
armare, angajamente clare privind 
trecerea la negocierea unor măsuri 
care să ducă la încetarea producției 
de arme nucleare, la reducerea trep
tată a stocurilor existente, la înce
tarea tuturor experiențelor nucleare 
etc. — toate acestea trebuind să con
stituie primul pas dintr-un program 
coerent de oprire și inversare a 
cursului inarmârilor. Totodată, mai 
sînt unele dificultăți și în ce privește 
mecanismele de negocieri existente 
în cadrul O.N.U. în cursul sesiunii 
s-au făcut o serie de propuneri, al 
căror obiectiv este adaptarea acesto
ra la necesitățile impuse de stadiul 
la care a ajuns cursa înarmărilor.

La această oră, grupurile de lucru 
practic și-au încheiat activitatea, deși 
cum arătam, documentele încă nu au 
fost definitivate, deși mai persistă o 
serie de incertitudini. Sarcina înche
ierii acestei activități de redactare a 
fost preluată de un grup de lucru de 
sub directa coordonare a președinte
lui sesiunii, care este deschis partici
pării tuturor statelor.

înfâțișînd preocupările și eforturile 
ce se depun în aceste zile, se cuvine 
relevată activitatea intensă a delega
ției României, care, pe baza orientă
rilor președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a mandatului încredințat de Marea 
Adunare Națională, își aduce o con
tribuție constructivă, acționînd pen
tru apropierea pozițiilor, promovînd 
soluții realiste, in vederea încheierii 
sesiunii cu un program de măsuri 
clar și concret, care să deschidă ca
lea spre oprirea cursei înarmărilor și 
începerea unui proces autentic de 
dezarmare.

Dumitru ȚINU 
Națiunile Unite

AMPLE ACȚIUNI IN SPRIJINUL INCHĂRII
________________________  9 ___  ___________ _________

CURSEI ÎNARMĂRILOR, PENTRU DEZARMARE Șl PACE
MAREA BRITANIE : Demonstrata oamenilor de știință

LONDRA 6 (Agerpres). - Un grup 
de marcanți oameni de știință bri
tanici au participat, în Trafalgar 
Square, la o demonstrație antirăz
boinică. Ei și-au declarat, cu acest 
prilej, sprijinul pentru grupul de 
acțiune britanic „Campania de 
dezarmare mondială", care a cerut 
guvernului să aducă o contribuție 
activă la încetarea cursei înarmă
rilor.

Intr-o declarație adoptată Ia în
cheierea demonstrației, oamenii de

știință au subliniat că pericolul 
grav care decurge din înarmarea 
nucleară pune în umbră toate cele
lalte probleme și face necesară o 
luptă la scară mondială împotriva 
înarmărilor. Printre semnatarii do
cumentului figurează 20 de membri 
ai Academiei britanice de științe, 
precum și cinci laureați ai premiu
lui Nobel, inclusiv profesorul Jo
seph Rothblat, care a participat la 
elaborarea primei bombe atomice.

JAPONIA : „Să ne umm pentru pace !"
TOKIO 6 (Agerpres). — Pbste 

4 000 de învățători și profesori ja
ponezi au participat, în străvechea 
capitală niponă Kyoto, la un mi
ting în favoarea educării tinerei 
generații în spiritul păcii, împo
triva războiului și armelor nu
cleare. Participanții au declarat că

doresc să desfășoare o campanie 
de luptă pentru interzicerea mij
loacelor nucleare de distrugere în 
masă. Mitingul s-a desfășurat sub 
deviza „Pentru viitorul copiilor și 
al nostru, al tuturor — să ne unim 
pentru pace !“.

Eforturi neslăbite pentru reunificarea pașnică a Coreei
Un articol din ziarul „Nodon Sinmun" cu prilejul împlinirii 

unui deceniu de la publicarea Declarației comune
PHENIAN 6 (Agerpres). — Zia

rul „Nodon Sinmun" a inserat un 
editorial consacrat împlinirii a zece 
ani de la publicarea Declarației co
mune din 4 iulie in problema reuni- 
ficării Coreei. „Noi am făcut toate 
eforturile posibile pentru transpu
nerea în practică a principiilor re- 
unificării naționale. Nu am incetat 
eforturile în vederea reunificării 
chiar și după ce cealaltă parte a 
violat punctele asupra cărora am 
căzut de acord în Declarația co
mună și a proclamat deschis poli
tica celor „două Corei", se spune în 
editorial.

Ziarul subliniază necesitatea im
perioasă a retragerii forțelor ame
ricane din Coreea de Sud și a înce

tării amestecului S.U.A. in proble
mele interne ale Coreei.

Totodată, se menționează impor
tanța luptei și a unității ferme a co
reenilor, din nord și din sud, sub 
steagul independenței. Împotriva 
imperialismului.

„Propunerea de creare a Republi
cii Confederate Democrate Koryo — 
se subliniază în editorial — cores
punde pe deplin condițiilor actuale 
din țara noastră, unde există ideo
logii și sisteme sociale diferite".

Ziarul exprimă, de asemenea, în
crederea că toate forțele iubitoare 
de pace din lume vor denunța în
cercările imperialiste de a menține 
existența a „două Corei".

întrevedere între secretarul general al O.N.ll. 
și președintele S.W.A.P.0.

R. F. GERMANIA : „Nu
BONN 6 (Agerpres). — La Miin- 

ster a avut loc o întrunire a unor 
juriști social-democrați din R.F. 
Germania, care s-au pronunțat îm
potriva proiectatei staționări de noi 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul țării.

armelor nucleare !"
Participanții au subliniat, in inter
vențiile lor, că atit constituția 
R.F.G., cit și normele de drept in
ternațional impun R.F. Germania 
să promoveze o politică de pace si 
să depună eforturi pentru frinarea 
cursei înarmărilor.

BELGIA : împotriva amplasării pe teritoriul țării 
a rachetelor cu rază medie de acțiune

GENEVA 6 (Agerpres). - La Ge
neva a avut loc marți o întrevedere 
intre Javier Perez de Cuellar, se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, și Sam Nujoma, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
— conducătorul luptei de eliberare 
a poporului namibian de sub ocupa
ția R.S.A.

în cadrai unei conferințe de pre
să, Sam Nujoma a menționat că l-a 
informat pe secretarul general al 
O.N.U. despre poziția S.W.A.P.O. la 
negocierile de la New York cu re
prezentanții țărilor occidentale 
membre ale „grupului de . contact" 
(S.U.A., Marea Britanie. Franța, 
R.F.G., Canada), referitoare la ur
gentarea accesului, la independentă 
al Namibiei. El a condamnat mane
vrele regimului rasist sud-african

de a tergiversa procesul negocierilor 
prin declanșarea de acțiuni agresive 
împotriva Angolei, a altor țări afri
cane „din prima linie", ce sprijină 
S.W.A.P.O. Vorbitorul a reafirmat 
că S.W.A.P.O. respinge propunerile 
țărilor membre ale „grupului de 
contact" privind organfea-ea unor 
alegeri duble în Namibia pentru 
formarea unei Adunări constituante, 
subliniind că trebuie să fie respec
tat principiul propor+io-nalității in 
desfășurarea scrutinului.

De asemenea, el a precizat că 
după obținerea independenței Na
mibiei. S.W.A.P.O. va promova o 
politică nediscriminatorie față de 
minoritatea albă dim acest teritoriu, 
asigurând respectarea drepturilor 
tuturor locuitorilor, indiferent da 
culoare.

BRUXELLES 6 (Agerpres) — în 
cadrul unui referendum organizat 
de Comitetul național de acțiuni 
pentru pace și dezvoltare din lo
calitatea Florenville. din provincia 
Luxemburg, majoritatea . covîrși- 
toare a populației s-a pronunțat 
pentru interzicerea amplasării în

zonă a rachetelor cu rază medie de 
acțiune. într-un comunicat dat pu
blicității de acest comitet se relevă 
că locuitorii și-au exprimat hotări- 
rea ca „în întreaga tară să aibă Ioc 
un referendum împotriva amplasă
rii rachetelor pe teritoriul belgian".

Evoluția situației din Liban

J AGEMȚIILE DE PRESA
e scurt

KO1 INCIDENTE AU IZBUCNIT LA O MINĂ DE AUR DE LINGĂ JO
HANNESBURG, ca urmare a grevei declanșate de minerii negri, care 
revendică îmbunătățirea condițiilor de viață. Peste 12 000 de greviști au 
refuzat să intre în mină deși un important detașament al poliției a încer
cat să-i determine să reia lucrul. Se precizează că nemulțumirile negrilor 
ce lucrează în subteran sînt determinate, în esență, de oplicarea legilor 
apartheidului, ceea ce face ca un miner negru să cîștige aproximativ 
100 de ranzi pe lună, fată de ’ peste 1 000 de ranzi, care este cîștigul 
lunar al unui miner alb din aceeași întreprindere.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Potri
vit unui comunicat al Ministerului 
Aviației Civile al U.R.S.S.. un 
avion aparținînd companiei sovie
tice de transporturi aeriene „Aero
flot". care efectua curse regulate 
pe ruta Moscova — Dakar — Fre
etown. a suferit, marți, o catastro
fă în zona aeroportului Șeremetie- 
vo din Moscova — transmite agen
ția T.A.S.S. Cauzele catastrofei sînt 
anchetate de o comisie specială. 
Ministerul Aviației Civile al 
U.R.S.S, a transmis condoleanțe 
rudelor celor care au pierit în aceas
tă catastrofă.

POPULAȚIA FINLANDEI număra, 
la sfîrșitul anului trecut, 4 811 391 
locuitori, a anunțat Direcția centra
lă de statistică a acestei țări,

NINSORI ÎN NAMIBIA. în Na
mibia a fost înregistrat un frig cu 
totul neobișnuit pentru această 
țară. Pentru prima oară în ultimii 
44 de ani mercurul termometrelor 
a coborît sub zero grade și a nins. 
Din cauza frigului au murit patru 
persoane, iar agricultura a suferit 
pagube importante.

PRINCIPALELE PROBLEME IN
TERNAȚIONALE au fost abordate 
în cursul convorbirilor dintre, se
cretarul federal pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, Lazar Moisov, 
și ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, Francis Pym, aflat 
in vizită la 'Belgrad. Interlocutorii 
s-au referit la eforturile pentru re
luarea cursului spre destindere in
ternațională, relațiile Nord-Sud și 
începerea negocierilor globale, depă
șirea Pericolului in zonele de criză, 
situația din Europa și eforturile 
pentru continuarea procesului ini
țiat de Conferin'a pentru securita
tea și cooperarea in Europa.

PRELUNGIREA STĂRII DE 
ASEDIU ÎN NICARAGUA. Gu
vernul de Reconstrucție Națională

din Nicaragua a anunțat prelun
girea cu încă 30 de zile a stării ele 
asediu instituită in țară la 15 mar
tie, ca urmare a activităților unor 
grupuri contrarevoluționare spriji
nite din exterior.

REFERENDUM ÎN GUINEEA 
ECUATORIALA. Președintele Con
siliului Militar Suprem din Gui
neea Ecuatorială, colonelul Teo
dora Obia.ng Nguema, a arătat că 
la 3 august în țară se va desfășura 
un referendum popuilar prin care 
populația se va putea pronunța 
asupra proiectului noii Constituții 
a țării. Președintele a declarat că 
actualele autorități sînt hotărîte să 
meargă pe calea democratizării 
vieții politice a țării.

Prospecțiuni geofizice 
la bordul complexului orbital sovietic

Convorbiri economice 
româno-sovietice

MOSCOVA 6. — Trimisul Ager
pres, Ion Dumitrașcu. transmite': Va- 
sile Bulucea, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, care S-a 
aflat in Uniunea Sovietică, la invi
tația lui T. B. Gujenko, ministrul flo
tei maritime al U.R.S.S., a purtat 
convorbiri privind stadiul actual și 
posibilitățile dezvoltării colaborării 
și cooperării economice și tehnico- 
științifice în domeniul transporturilor 
maritime.

A participat Traian Dudaș, amba
sadorul României în U.R.S.S.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Pe plan 
militar. în cursul zilei de marți la 
Beirut nu s-au semnalat lupte, res- 
pectîndu-se acordul de încetare a 
focului intrat în vigoare luni dupâ- 
amiază, după 24 de ore de ciocniri 
violente intre trupele israeliene și 
forțele comune palestiniene-liba- 
nezo-progresiste, in cursul cărora 
trupele israeliene au înaintat la 
nord de aeroportul international și 
s-au apropiat de tabăra de refugiați 
palestinieni Burj Al Barajneh, re
latează agențiile internaționale de 
presă.

Armata israeliană a accentuat 
marți blocada impusă de patru zile 
părții de vest a Beirutului, închi- 
zînd și punctul de trecere al portu
lui, ultima cate de acces ce rămă

sese deschisă între cete două sec
toare a'.e capitalei libaneze, preci
zează aceleași surse, care arată că 
vehicule israeliene au luat poziție 
in incinta portului. Blocada impusă 
de armata israeliană părții de vest 
a Beirutului afectează și sectorul de 
est, îndeosebi în ce privește apa și 
curentul electric, scria marți coti
dianul libanez „Al Nahar". reluat de 
agenția France Presse.

TEL AVIV. — Militarii israelieni 
au închis marți universitatea pales
tiniană din Bir Zeit — Cisiordania, 
teritoriu ocupat de Israel — sub 
pretextul că mai multe sute de stu- 
denți au manifestat împotriva agre
siunii israeliene în Liban, relatează 
agenția France Presse.

Coordonate ale politicii externe a noului guvern 
argentinian

MOSCOVA 6 (Ager
pres) — Marți a fost 
a 55-a zi a evoluției 
cosmonauților sovietici 
Anatoli Berezovoi și 
Valentin Lebedev pe 
orbită circum terestră. 
După despărțirea de 
echipajul mixt sovieto- 
francez, ' cei doi cos- 
monauți s-au odihnit 
și au verificat sisteme
le și aparatele comple

xului orbital „Saliut-7“, 
pregătindu-le pentru 
noi experimente. De 
asemenea, cu ajutorul 
motorului, la 3 iulie 
s-a executat corectarea 
traiectoriei complexu
lui, relatează agenția 
T.A.S.S.

Ziua de marți a fost 
rezervată in special 
prospecțiunilor geofi
zice, atit in interesul

științei, cit și al econo
miei naționale. Conti
nuă și experimentele 
biologice care au ea 
scop studierea posibi
lităților de a se cultiva 
anumite plante in 
condițiile zborului 
cosmic.

Starea sănătății celor 
doi cosmonauți este 
bună.

VENEZUELA INTENȚIONEAZĂ SA DEVINĂ MEMBRU CU DREP
TURI DEPLINE AL MIȘCĂRII DE NEALINIERE - a declarat președin
tele acestei țări, Luis Herrera Campins. El a precizat că țara sa — care 
in prezent are statut de observator in mișcarea de nealiniere — ar putea 
adera ca membru deplin la următoarea reuniune a țărilor nealiniate pro
gramată să se desfășoare la Bagdad in luna septembrie.

Ședința C.A.E.R.
BERLIN 6 (Agerpres). — La Berlin 

a avut loc ședința a XV-a a condu
cătorilor organelor pentru preturi 
din țările membre ale C.A.E.R., la 
care au luat parte delegațiile țărilor 
membre, iar in calitate de observa
tor un reprezentant al R.D.P. Ye
men. S-a efectuat un schimb de ex
periență asupra celor mat actuale 
probleme ale perfecționării formării 
preturilor interne, precum și asupra 
rolului sistemului de preturi în me
canismul conducerii economice na
ționale. A fost adoptat planul de ac
tivitate ne anii 1983—1984. Ședința 
s-a desfășurat intr-o atmosferă prie
tenească, de lucru.

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
Recunoașterea suveranității argen
tiniene asupra Insulelor Malvine 
(Falkland) va constitui obiectivul 
prioritar al diplomației argentiniene, 
a afirmat la Buenos Aires Juan 
Aguirre Lanari, ministrul argenti
nian al relațiilor externe — infor
mează agenția France Presse . La 
rîndul său, generalul Cristi.no Nico
laides, comandantul șef al armatei 
argentiniene. a declarat că bătălia 
pentru Insulele Malvine va conti
nua doar pe terenul negocierilor și 
al diplomației.

Referindu-se la coordonatele po
liticii externe argentiniene prpmp- 
vate de noul guvern, Aguirre La
nari a precizat că aceasta se va baza 
pe principiile tradiționale ale nein
tervenției și independenței. El a re
levat că atitudinea guvernului ar
gentinian va ține cont de solidari
tatea și sprijinul manifestat față de 
Argentina de către țările latino- 
americane, mișcarea de nealiniere 
și alte, state ale lumii in conflictul 
cu Marea Britanie din Atlanticul de 
Sud.

Sentință in procesul mercenarilor implicați 
in lovitura de stat din Seychelles

În numele idealurilor de progres, 
al răspunderii pentru viitorul umanității

(Urinare din pag. I)

tară, satisfacerea nevoilor culturale. 
Este un fapt incontestabil că tinere
tul lumii, departe de a rămine pasiv 
în fața .acestor stări de lucruri, a fă
cut din realizarea dezarmării și, in 
primul rind, a dezarmării nucleare, 
unul din obiectivele sale fundamen
tale de luptă. Stau mărturii grăitoa
re, in acest sens, amplele manifesta
ții pentru pace și dezarmare ce au 
avut și au loc pe cele mai diferite 
meridiane și, in special, pe conti
nentul european, manifestații în- ca
drul cărora tineretul a avut o pon
dere însemnată.

Constituie pentru noi u.n motiv de 
reală satisfacție faptul că tineretul 
român, răspunzind cu Înflăcărat patri
otism inițiativelor de pace ale Româ
niei socialiste, cu larg ecou în con
știința popoarelor, acțiunilor consec
vente inițiate în această direcție de 
președintele tării, apelului său vi
brant la rațiune și acțiune, a partici
pat și participă cu însuflețire la gran
dioasele acțiuni pentru pace și dez
armare. desfășurate în România, 
semnind Apelul pentru pace și dez
armare adresat de poporul nostru 
sesiunii sneciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. Tineretul român, dis- 
punind de reale și‘optime posibili
tăți de afirmare în viața econonrcă 
și social-politică a țării, și-a reafir
mat odată mai mult spiritul mi'itant. 
angaiat și responsabil, voința sa de 
a acționa neabătut in spiritul politicii 
externe a partidului și statului nos
tru. pentru instaurarea unui climat 
de Dace și înțelegere intre popoare, 
pentru o lume a demnității și ega
lității în drepturi a tuturor națiu
nilor.

Efectele negative a'e crizei econo- 
mlce agravează in mod dramatic des
tinul a mi’ioane și milioane de ti
neri. Șomaiul este în creștere, atît in 
state's industrializate, unde numărul 
tinerilor rămași fără lucru reore- 
zintă 40 la sută din totalul forței de 
muncă nencu-i-te. cit și in țările in 
cur.s de dezvoltare rata tinerilor șo
meri sș ridică la 24,7 la sută in u- 
nele țări din Africa, la 21 la sută

din America Latină și 15 la sută din 
Asia, in pofida eforturilor depuse de 
autoritățile din țările zonelor respec
tive pentru soluționarea problemei.

Blocarea dreptului la muncă se 
conjugă, in numeroase cazuri, cu li
mitele existente in domeniul educa
ției, al calificării profesionale. Esti
mările instituțiilor internaționale 
specializate indicau faptul că, în 
1930, numărul copiilor care nu frec
ventau școala era de ordinul a 230 
de milioane — aceștia vor fi tinerii 
de mîine I — iar cel al tineri'or și 
adulților neștiutori de carte de 820 
de milioane. Dacă ținem seama că 
imensa majoritate a acestora trăiesc 
în țările în curs de dezvoltare, iar 
aproximativ 300 000 de pensoane cu 
înaltă calificare (provenind din ace
leași țări) au fost atrase, în cursul 
anilor '60 și ’70. in statele industria
lizate, avem o imagine mai clară a 
gravității situației tinerei generații 
din aceste zone, a efectelor sale asu
pra programelor de lichidare a râmi- 
nerii în urmă și asigurării condițiilor 
de dezvoltare națională.

Acestea, ca și alte fenomene nega
tive. anacronisme, marchează profund 
evoluția și situația tinerei generații. 
Desigur, tineretul din țările socia
liste. prin natura ori.nduirii în care 
trăiește, nu resimte decît indirect e- 
fectele crizei economice, dar puterni
ca încordare internațională și incer
titudinea provocată de dificultățile 
economice din celelalte regiuni ale 
lumii se repercutează în oarecare 
măsură și asupra climatului în care 
îsi desăvirșește educația sau îsi des
fășoară activitatea.

în fața acestor stări de lucruri, a- 
pare pe deplin întemeiată și legiti
mă dorința tinerei generații de a 
dezbate și soluționa problemele cu 
care se confruntă, de a 1 se conferi 
un statut sociail-politic pe măsura 
rolului și ponderii sale reale in via
ța economică, politică și socială a 
lumii contemporane. Acest statut 
implică garantarea drepturilor sale 
fundamentale și, înainte de toate, 
dreptul la viață, la pace, fără de 
care celelalte — dreptul la educație, 
învățătură, muncă, informație, cultu

ră — nici nu pot exista. într-un cu- 
vint. este vorba de elaborarea unei 
politici privind tînăra generație, ur
mărind. totodată, transpunerea ei în 
viață, prin intermediul unor progra
me și politici de tineret, la nivel 
national, regional și international, 
care să ducă Ia solutionarea proble
melor specifice ale generațiilor noi. 
Aceasta cu atît mai mult cu cit. 
pină acum, s-a făcut prea puțin 
în această direcție. Rezoluțiile Na
țiunilor Unite, adoptate in acest 
sens, fie că au rămas in sta
diul declarațiilor de principiu, dato
rită lipsei de voință politică a unora 
dintre state, fie că s-au limitat la 
unele măsuri cu caracter restrins, 
sectorial, cu eficientă minimă. Prin 
aceasta ele n-au reușit să asigure 
pretutindeni in lume o participare 
și implicare efectivă a tinere
tului in organizarea și derularea 
vieții social-economice. in conduce
rea societății. Acestei carențe in 
planul documentelor i se adaugă in
suficienta coordonare in cadrul sis
temului Națiunilor Unite a activită
ților consacrate tineretului, datorată 
între alteLe și inexistenței unui or
ganism cu competentele necesare. 
Iată pentru ce noi vedem necesita
tea creării unui organism al O.N.U., 
care să aibă misiunea de a promova 
colaborarea internațională și de a 
coordona acțiunile Națiunilor Unite, 
ale instituțiilor specializate în dome
niu! tineretului, de a se ocupa activ 
de condițiile de viată, muncă, invă- 
țămînt. educație, de toate problemele 
specifice care privesc tinerii din 
lumea întreagă.

în felul acesta. O.N.U. ar putea să 
contribuie la adoptarea de programe, 
care să dea un sprijin moral tinerei 
generații, programe care să se adap
teze la specificul fiecărei țări, fiecă
rei societăți, oferind cu adevărat un 
cadru de afirmare noilor generații.

Pornind tocmai de la aceste ce
rințe și avînd în vedere scopurile în 
care a fost creat Comitetul Consul
tativ al O.N.U. pentru A.I.T.. la se
siunea de la Viena a fost pus in 
dezbatere, in baza unei inițiative a 
României, la care s-au alăturat în 
calitate de coautoare alte 5 state,

proiectul de rezoluție „Declarația 
privind drepturile și responsabilită
țile tinerei generații". Elaborat in 
spiritul Cartei O.N.U.- și tinind sea
ma de mutațiile profunde pe care 
le-a cunoscut omenirea, acest instru
ment internațional a fost conceput 
pentru a se constitui intr-un docu
ment unitar, cu caracter de platfor
mă, care să prezinte sub multiple 
aspecte (economic, social, politic, 
științific, cultural etc) statutul ac
tiv al tinerei generații, im condițiile 
prezentului și în perspectivă. De
clarația înscrie, totodată, cu claritate, 
responsabilitățile majore ale tinerei 
generații în contextul problemelor 
actuale pe plan national și interna
țional.

Amplele dezbateri care au avut 
loc — atît in plenul sesiunii, cit și 
in grupul de lucru — au subliniat 
că inițiativa României de a se ela
bora și adopta un asemenea instru
ment internațional se inscrie in ca
drul obiectivelor majore pe care sta
tele membre ale organizației mon
diale și le-au propus să le realize
ze prin proclamarea Anului inter
național al tineretului, in sensul 
identificării celor mai potrivite căi 
și mijloace de promovare pe plan 
național și internațional a statutu
lui activ al tinerei generații, asigu- 
rînd dreptul său neîngrădit la mun
că. educație și cultură, participarea 
sa largă la procesul dezvoltării, la 
decizia politică și socială, la dezba
terea și soluționarea problemelor 
cardinale ale epocii noastre.

Proiectul de rezoluție va fi trans
mis de către secretarul general al 
O.N.U. tuturor statelor, instituțiilor 
specializate ale O.N.U., organizați
ilor guvernamentale și neguverna- 
mentale interesate. împreună cu 
celelalte recomandări privind pune
rea in aplicare a programului de 
măsuri și activități pentru A.I.T. 
asupra cărora s-a convenit prin 
consens. în sesiune, acest oroiect va 
fi examinat cu prilejul reuniunilor 
regionale programate anul viitor, ur- 
mînd ca apoi să fie prezentat Adu
nării Generale a O.N.U.

Remarcînd interesul deosebit de 
care se bucură problematica A.I.T.

în rîndul statelor membre ale Comi
tetului Consultativ. al altor state 
membre ale O.N.U.. al instituțiilor 
specializate din sistemul Națiunilor 
Unite și. in mod firesc, al sutelor de 
milioane de tineri din întreaga 
lume, aș vrea să subliniez. în egală 
măsură, contribuția activă și spiritul 
de cooperare al tuturor delegațiilor 
participante la lucrări, elemente 
care au făcut ca sesiunea, să se în
cheie cu un bilanț pozitiv, eviden
țiind un valoros fond de experien
ță și propuneri concrete pentru 
pregătirea Anului internațional al 
tineretului.

Totodată, as dori să remarc faptul 
că participanta la sesiune. Comitetul 
Consultativ au luat act cu interes de 
propunerea românească a organizării 
unei reuniuni europene consacrate 
examinării problemelor specifice ale 
tinerilor de pe continentul nostru.

Tocmai aceste elemente ne îndrep
tățesc să credem că. intr-o perioadă 
în care viața internațională cunoaș
te evoluții complexe, fenomene și 
tendințe soclal-politice și economice 
contradictorii. Anul internațional al 
tineretului poate și trebuie să re
prezinte o demonstrație viguroasă a 
voinței de pace a noilor generații, a 
hotărârii lor de a-și conjuga efor
turile. alături de celelalte forte pro
gresiste. democratice, pentru accele
rarea progresului economic și social 
al tuturor națiunilor lumii. Pentru 
că. în momentul de tată, problema 
centrală a vieții internaționale o 
constituie lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la dezarmare și. în primul rind. la 
dezarmare nucleară. Un nou război 
mondial ar duce la distrugeri incal
culabile. ar pune in pericol însăși 
existenta omului, a civilizației uma
ne. De aceea, se impune ca popoa
rele sâ-și unească forțele, eforturi’e 
pentru asigurarea păcii. Fără pace 
toate aceste programe sînt nerealiza
bile.

Tineretul român, organizațiile 
sale — actionind in deplin acord cu 
concepția generală a tării noa.stre. a 
președintelui României cu privire 
la statutul, rolul' și locul tinerei ge
nerații in lumea contemporană, ca 
puternică forță socială, capabilă să 
participe activ le modelarea societă
ții in care trăiește — se pronunță și 
acționează cu energie in vederea a- 
tingerii obiectivelor A.I.T.. asigură
rii condițiilor pentru ca. toți tinerii 
din lume sâ-și poală vedea împlini
te idealurile, intr-un climat de pace 
și cooperare între popoare.

VICTORIA 6 (Agerpres). — Patru 
mercenari implicați în lovitura de 
stat din Seychelles, din noiembrie 
anul trecut, au fost condamnați la 
moarte. marți, de vn juriu al Curții 
Supreme d n Victoria — relatează 
agențiile France Presse și Reuter. 
Un al cincilea inculpat, fost ofițer 
în serviciile secrete sud-africane. a

fo-st condamnat luni la 20 de ani 
închisoare

Cei cinci au fost capturați în zi
lele ce au urmat încercării de lovi
tură de stat, ceilalți mercenari. ve- 
niți din Africa de Sud, reușind să 
scape fortind echipajul unui] avion 
de transport indian să se indrepte 
spre un aei’oport sud-af.rican.

Operația „Cer senin și ape curate"
Bogatul folclor al 

țărilor nordice este 
populat cu sumedenie 
de ființe fabuloase, 
plăsmuite de nesecata 
imaginație a poporului 
- spiriduși, pitici, zîne, 
care trăiesc in copaci, 
in riuri, pe crestele 
munților... Toate sint 
duhuri blinde, prieteni 
ai omului care îi ajută 
„pe nevăzute" pe cei 
oropsiți, pe bătrimi 
neputincioși, pe copiii 
sărmani. Și chiar dacă 
astăzi nimeni nu mai 
crede in asemenea stră
vechi legende, ele sint 
dragi tuturor, sint 
considerate parte a te
zaurului de preț al cul
turii populare. De a- 
ceea, nu a produs mi
rare cirid, nu de mult, 
un grup de demon
stranți s-au adunat in 
fața bazei N.A.T.O. de 
la Keflavik, oraș al 
Islandei, cu pancarte 
în apărarea „locuito
rilor" nevăzut! ai ape
lor, văzduhului și pă
durilor, pentru a-și 
exprima, in acest chip 
original, protestul față 
de zborurile neîntre
rupte și uruitul ne
încetat al avioanelor 
cu reacție care brăz
dează cerul insulei și 
care riscă să alunge 
definitiv din tainicele 
lor ascunzători pe a- 
cești prieteni ai o- 
mului...

Firește, cele cîteva 
sute de demonstranți 
au ales această inedi
tă formă de protest 
(căreia presa islandeză 
i-a spus „Operația

cer senin și ape cu
rate") pentru a atrage 
atenția asupra serioa
selor modificări ecolo
gice pe care le provoa
că prezența bazelor 
străine cu puzderia lor 
de avioane și cete pes
te 3 000 de mii tari 
staționați aici. Patru
lările aeriene perma
nente reprezintă o 
permanentă sursă de 
poluare atmosferică, 
tot așa după cum lăr
girea căilor de acces 
spre bază înseamnă 
sacrificarea de noi și 
noi zone împădurite, 
apele limpezi ale insu
lei sint tot mai infes
tate ca urmare a de
versării unor substan
țe nocive ș.a. In primul 
rind însă, localnicii se 
tem de efectele pe care 
prezența bazei și a u- 
nui mare număr de 
militari străini, oas
peți nedoriți, le poa
te avea asupra a în
suși viitorului lor. 
Cu atit mai mult cu cit 
pașnica Islanda — care 
s-a pomenit in N.A.T.O. 
fără voia ei in 
urma împrejurărilor 
decurgind din cel de
al doilea război mon
dial (a fost ocupată de 
un corp expediționar 
britanic pentru a pre
veni o eventuală de
barcare a hitleriștilor, 
iar ulterior s-a stabilit 
aipi o bază permanen
tă a alianței a'.lantce) 
— nu are nici armată, 
nici flotă, nici avia
ție. „Cu greu s-ar 
putea spune că in rin- 
dul celor 230 000 de lo

cuitori ai insulei ar 
exista vreo urmă de 
entuziasm față de pre
zența bazei N.A.T.O." 
— relata recent „New 
York Times". Atitudi
ne cu atît mai de în
țeles cu cit in ultimul 
timp a început tot mai 
des să se vorbească de 
posibilitatea unui răz
boi nuclear limitat in 
Europa, de efectele 
căruia nu ar scăpa 
nici o țară, fie ea 
mare sau mică. Aoe- 
lași ziar nota in con
tinuare că se conturea
ză o mișcare tot mai 
puternică in favoarea 
unei Islande neutre 
prin ieșirea din 
N.A.T.O. și demonta
rea bazelor militare 
resimțite tot mai mult 
Ca un primejdios corp 
străin de populație.

„Islanda, ca și în
treaga Scandinavie, 
trebuie să devină o 
zonă lipsită de arme 
nucleare". Pronunțin- 
du-se în sprijinul a- 
cestei idei, demon
stranții despre care a 
fost vorba la începutul 
acestor rinduri au dat 
astfel glas dorinței ca 
pașnicii islandezi să 
poată contempla iarăși 
in voie un cer netul
burat de zborurile rău- 
prevestitoare ale avi
oanelor de luptă. Și, 
totodată, ca duhurile 
cele blinde din atit 
de frumoasele legende 
nordice să se poată 
simți din nou in sigu
ranță...

R. CĂPLESCU
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