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Sulb semnul preocupării constante a secretarului general a i partidului

® După un program de

zi-lumină — așa trebuie să
se lucreze acum pretutin
deni unde lanurile sînt
coapte, pentru a se atinge
vitezele zilnice planificate
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pentru dezvoltarea puternică a agriculturii, acum, cînd se dă marea bătălie

pentru strîngerea grabnică a recoltei, ieri a avut loc

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN
ă AGRICOLE DIN JUDEȚUL CONSTANTA

IMT U

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,
s-a intîlnit, miercuri, cu lu
crătorii ogoarelor dobro
gene, continuînd dialogul
fructuos purtat doar cu o
sqptămînă în urmă cu oa
meni ai muncii din unități
industriale și agricole din
nordul Moldovei.
împreună cu secretarul
general al partidului, la
vizită au participat tovară
șii Emil Bobu, Ion Stoian,
prim-secretar al Comite
tului județean Constanța
al P.C.R., Ion Teșu, mi
nistrul agriculturii și in
dustriei alimentare, și Nicu
Ceausescu, secretar al C.C.
al U.T.C.
Ca de fiecare dată cînd l-a avut
ca oaspete, și .acum, populația me
leagurilor cuprinse între Dunăre și
mare a primit cu toată căldura
inimilor, cu sentimente de profundă
stimă și recunoștință pe conducăto
rul partidului și statului nostru. Pen
tru că, firesc și cu mîndrie. de nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de activitatea sa neostenită, pusă în
slujba propășirii patriei; a fericirii,
locuitorilor ei, se leagă transfor
mările — atît de numeroase și
profunde — care s-au produs în
ultimii 17 ani — ca în întreaga noas
tră țară — și în această străbună vatră
românească. Ei nu vor uita niciodată
că în urmă cu 17 ani, în cali
tatea sa de conducător al partidului
nostru comunist, tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a intîlnit cu ei. cu do
brogenii, intr-unui dintre primele
sale dialoguri cu țara, ce avea să de
vină trăsătura distinctivă a laborioa
sei și dinamicei sale activități.
Atunci, și în atît de desele sale întîlniri cu oamenii muncii de pe aceste meleaguri, conducătorul parti
dului șl statului nostru le-a mobilizat
conștiințele, forța și priceperea în
vasta activitate de transformare a
Dobrogei — ținut atît de vitregit în
trecut — într-o înfloritoare zonă a
muncii și înfăptuirilor socialiste.
Hărnicia și priceperea recunoscute
ale țărănimii dobrogene — care are
meritul, între altele, de a fi încheiat
prima cooperativizarea completă a
agriculturii — împreună cu sprijinul
substanțial acordat de stat au trans
format pămînturile aride de la țăr
mul Mării Negre Intr-o roditoare
grădină a țării, în stare să asigure
acum o aprovizionare tot mai bună
pentru locuitorii județului, peptru
oaspeții litoralului românesc.
Noua întîlnire de lucru a secreta...lui general al partidului cu țărani
cooperatori, lucrători ai întreprinde
rilor agricole de stat, specialiști, ac
tiviști de partid și de stat în acest
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Stadiul recoltării griului, in procente, în seara zilei de 7 iulie. (In județele
notate cu o linie, pînâ la data menționată, nu a început secerișul griului)
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Țarii - cit mai mult cărbune!
Rezultate ale unor ample acțiuni de întrajutorare muncitorească
In lumina sarcinilor prevăzute de Hotârîrea plenarei
C.C. al P.C.R. cu privire la realizarea programului de
producere a energiei în cincinalul 1981—1985 și dez
voltarea bazei energetice a țării pînă în 1990, răspunzînd prin fapte chemării secretarului general al parti
dului de a da patriei cit mai mult cărbune, in prin
cipalele bazine carbonifere acționează, alături de
mineri, detașamente de muncitori, maiștri, specialiști
de la alte întreprinderi din țară, veniți să sprijine efor
turile de descopertare a zăcămintelor și de extracție
a cărbunelui din cariere.

Zi de zi, lună de lună, angajamentele pe care și
le-au asumat cei ce participă la acțiunile de întrajuto
rare muncitorească prind viață prin organizarea supe
rioară . a muncii, promovarea metodelor moderne de
exploatare, folosirea judicioasă a utilajelor din dotare.
De această dată - relatări despre două asemenea
importante acțiuni ce se desfășoară la Cimpu lui Neag
- în Valea Jiului și la Berbești-Alunu - în bazinul car
bonifer Horezu.

„HUILĂ - CÎMPU LUI NEAG“

Din carieră — 57 000 tone extrase peste plan
Pretutindeni pe meleagurile dobrogene, oamenii ogoarelor au făcut o caldă primire secretarului general al partidului

moment cînd pe întreg cuprinsul
țării a fost declanșată una dintre
cele mai mari și mai importante
campanii agricole — recoltatul cerea
lelor — semnifică grija permanentă a
partidului, a conducătorului său pen
tru această ramură de bază a econo
miei noastre naționale, cu implicații
directe asupra nivelului de viată și
civilizație al poporului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
analizat la fata locului. în cîmp. cum
se respectă măsurile stabilite pentru
creșterea producției agricole la hec
tar. pentru sporirea eficientei între
gii activități din agricultură : folo
sirea celor mai productive soiuri,
asigurarea densității optime a plan
telor. buna lor îngrijire, iar acum,
cînd acestea au ajuns la maturitate,
cum se acționează pentru a fi strînse fără pierderi si într-o nerioadă
cît mai scurtă de timp. Dialogul de
lucru purtat cu agricultorii județu
lui Constanta a cuprins, de aseme
nea. si alte comandamente stringen
te ale etapei pe care o parcurge in
prezent agricultura noastră: dezvol
tarea si modernizarea zootehniei, utilizarea cu randament maxim a sis
temelor de irigații, măsurile între
prinse pentru asigurarea unei boga
te și stabile baze furajere, folosirea
fiecărei palme de pămint arabil,
precum si utilizarea cu maximum de
economicitate a mașinilor si carbu
ranților.

Vizita a început pe ogoarele cul
tivate cu griu din raza COMU

NEI 23 AUGUST, care- asemenea tuturor localităților țării, a fost
transformată, datorită muncii har
nice a locuitorilor ei. într-o așezare
în care semnele civilizației, ale bu
năstării se întîinesc în fiecare casă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
primit de locuitorii acestei comune
ce poartă numele sărbătorii noastre
naționale cu cele mai calde senti
mente de stimă și prețuire. O gardă
militară prezintă onorul. Se into
nează Imnul de Stat al Republicii
noastre. Cel mai bătrîn locuitor al
acestei vechi localități dobrogene
invită pe secretarul general al parti
dului să guste din plinea și vinul de
pe aceste meleaguri. Un grup de pio
nieri si tineri îmbrăcati în frumosul
port dobrogean oferă buchete de
flori.
în fata unor grafice si panouri,
secretarul general al partidului este
informat de Dumitru Anghelina. di
rectorul general al direcției agricol
Ie județene, despre modul în care, la
scara întregului județ, este folosit
nămîntul agricol si cel arabil, ce
structură a fost fixată pentru cultu
rile din acest an. soiurile folosite,
despre situația zootehniei si măsu

rile luate ca acest sector inwortant
al agriculturii să se ridice la nivelul
cerințelor și exigentelor imnuse de
dezvoltarea economiei naționale, de
nevoile de consum. ale populației.
Se precizează că din cele 495 000 ha
teren arabil, cite există in județ,
peste 335 000 ha sînt irigate, produc
țiile obținute fiind de la an la an
tot mai mari. Anul acesta, județul
s-a angajat să livreze la fondul cen
tralizat al statului 850 000 tone po
rumb, 370 000 tone griu, 225 000 tone
orz, 10 200 tone fasole, 114 000 tone
floarea-soareluă, 71 000 tone soia și
alte produse agricole. Agricultura
județului Constanța dispune de mari
suprafețe cultivate cu vii. pomi
fructiferi, legume, de un puternic
sector zootehnic care, de asemenea,
asigură mari cantități de produse
agroallimentaire pentnu acoperirea
nevoilor cresoinde ale țării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apreciind grijă; organelor locale agri
cole de a asigura pentru cultura
mare soiuri timpurii și de mare
productivitate, atrage atenția că ju
dețul Constanța trebuie să fie preo
cupat in aceeași măsură pentru a
ajuta ■ cu sentințe și alte zone ale
țării care nu dispun de condiții pe
doclimatice propice pentru produce
rea semințelor de soi. De asemenea,
(Continuare în pag. a III-a)

La Dorobanțu, In lanurile de grîu

• Ampla—acțiune de întrajutorare
muncitorească , ..Huilă-Cimnu luiNeag“ se desfășoară din plin. Aici
lucrează acum 380 de oameni, cu
excavatoare, buldozere, foreze, auto
basculante. Atit oamenii, cît și uti
lajele au venit de la 11 unități hunedorene cu scopul de a sprijini descopertarea zâcămintului și sporirea
extracției de huilă din această sin
gură exploatare la suprafață d>n
Valea Jiului. Tot aceste unități asi
gură întreținerea și repararea ma
șinilor și utilajelor. Care este efi

ciența acestei importante deplasări
da forțe ?
Cu vădită satisfacție, subinginerp.1
Ion
Velica,
dispecerul acțiunii
..Huilă-Cimpu lui .Neag", ne relatea
ză . că.. in perioada care a trecut din
acest an. de aici s-au extras supli
mentar 57 000 tone de huilă și s-au
realizat in plus 137 000 metri cubi
excavatii de steril, ceea ce Înseamnă
că a fost descopertată. peste preve
deri. o „rezervă11 de 30 000 tone de
cărbune.
Astfel., au fost practic
depășite si cele mai optimiste pre

viziuni. inclusiv angajamentele asu
mate in întrecere pe intregul an.
Cum se muncește ? Forțele umane
au fost împărțite în două schimburi
a cite 10 ore fiecare, pe două fron
turi : steril-descopertă si exploatarecărbune, ele sint astfel organizate
incit fluxurile de producție să se
desfășoare neîntrerupt, fără între
tăieri sau suprapuneri. La diferite
Dunele de lucru, mtîlnim oameni cunoscuti. mineri sau specialiști cu ex(Continuare în pag. a V-a)

„LIGNIT ’82 - BERBEȘTI-ALUNU"
Fafa de anul trecut — organizare superioară,
ritmuri în creștere
în prima zi a lunii iunie, la între
prinderea minieră Horezu s-a de
clanșat acțiunea de întrajutorare
muncitorescă intrată de acum in
tradiție, sub genericul ..Lignit ’82".
De această dată, 115 muncitori și
maiștri din diferite unități ale jude
țului Vâlcea, de la Combinatul chi
mic Rm. Vilcea și întreprinderea de
prelucrare a maselor plastice Drăgășani. Grupul de șantiere TCH Olt
Defileu și întreprindei’ea minieră
Rm. Vilcea, Combinatul de produse
sodice Govora și întreprinderea de
transporturi auto Vîlcea. întreprin-

derea de talpă și încălțăminte din
cauciuc Drăgășani și Combinatul de
prelucrare a lemnului Rm. Vilcea.
au venit in mijlocul minerilor să le
dea o mină de ajutor la realizarea
unor producții tot mai mari de căr
bune. Ca și anul trecut, minerii abia
ieșiți din șut i-au așteptat cu bine
cunoscuta urare ..Noroc bun !“. Unii
dintre noii sosiți erau cunoștințe de
anul trecut, cînd. la fel ca acum, au
luat parte la acțiunea de întrajuto
rare.
— în acest an. colectivul nostru
și-a asumat răspunderea de a ex

trage și livra către termocentralele
patriei încă 300 000 torte lignit —
ne-a spus irig. Gheorghe Ghinea,
director adjunct al întreprinderii
miniere. Certitudinea realizării aces
tui angajament este întărită de spri
jinul prețios pe care ni-1 dau nume
roasele unități economice din județ.
Notăm că. spre deosebire de anul
trecut, de astă dată în cadrul acțiu
nii de întrajutorare muncitorească
n-a mai fost nevoie ca. odată cu oa
menii. în sectoarele de exploatare

(Continuare în pag. a V-a)
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După patru
decenii
Festivitate emoționantă la Cugir. Oameni din promoția 1942 a
fostei Școli de industrie din loca
litate s-au reîntilnit după patru
decenii. Au venit din București,
Timișoara, Cluj-Napoca. Deva,
Sebeș și din alte localități. S-au
îmbrățișat, au depănat amintiri,
au povestit. Și au avut ce poves
ti. Foștii absolvenți ai școlii au
făcut parte din generația care s-a
consacrat cu elan reconstrucției
țării, înălțării impunătoarelor
edificii de astăzi. Unii și-au re
cunoscut mai greu foștii colegi,
acum cu timplele ninse. Dar' Și
mai anevoie au recunoscut in
modernul oraș de acum fosta
comună din anii de școală.
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Căldura mare!
Orice frigider „Arctic" se vin
de însoțit de un certificat de ca
litate și garanție. Un „Arctic"
ăl cărui certificat poartă ștampi
la „C.T.C. 086" s-a defectat in
timpul garanției. Cumpărătorul
său, bucureștean, a apelat la
serviciile unității de specialitate
din Piața Cringași. Unitatea a
\trimis, după citeva zile, un de
panator. Care depanator i-a spus
omului să aștepte un telefon de
la... unitatea din Aleea Nișei.
După așteptări interminabile, a
format numărul 83 20 98 și și-a
spus oful, solicitînd grăbirea in
tervenției, că acum pe ca
niculă...
— Mai bine rugați-vă să aș
teptați două luni.
— Bine, dar in certificatul de
calitate și garanție stă scris, că
„termenul maxim de efectuare
a reparației este de 5 zile" 1
— Așa este, dar tot acolo, mai
jos, zice că înlocuirea frigideru
lui care nu poate fi repus în
stare de funcționare se face în
termen de 60 de zile. De ce să
pierdeți ocazia '!
Ce mai : căldură mare !
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Casa
de sub strada
In orașul Babadag s-au con
struit, in ultimii ani, mai multe
blocuri. In momentul de față se
mai află în construcție încă trei
blocuri, două din ele tțrmind să
fie date în folosință în acest an.
Al treilea bloc însă a fost pă
răsit de constructori. Motivul ?
După turnarea fundațiilor și-au
dat seama că apartamentele de
la parter* vor fi cu mult sub ni
velul străzii care trece chiar prin
fața blocului. I-au chemat pe
proiectanți. Proiectanta au venit
șl au găsit o soluție. „ingenioa
să" : strada să fie:., săpată, pină
se ajunge sub nivelul aparta
mentelor de la parter !
Gospodarii orașului așteaptă
ca ingeniozitatea proiectanților
să „foreze" in continuare.
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Situația tehnico-ecooonkă

a intreprinderii s-a normalizat
Inginerul mecanic Ion Dragomir
efectuarea verificărilor, comparti
de la întreprinderea textilă „Fla
mentul mecano-energetic nu a or
mura roșie" din București a sesi
ganizat în mod corespunzător evi
zat secretarului general al partidu
denta activității de reconditionare
și gestionare a pieselor de schimb
lui persistenta unor abateri in ac
tivitatea. pe plan tehnic și econo
și a producției proprii de piese
noi ; acestea nu au fost predate in
mie. a acestei unități. De pildă, se
mod ritmic la magaziile de piese,
relata că reviziile tehnice si repa
iar unele din ele au ajuns la fier
rațiile curente de gradul unu la
vechi. Totodată, compartimentul firăzboaiele de țesut automate nu se
execută conform planificării ; in
nanciar-contabil nu a organizat și
același timp se fac pontate fic
asigurat gestiunea atelierului și
magaziei de piese de schimb, a vi
tive pentru respectivele lucrări. Se
zat cu ușurință cererile de a se
mai arăta că in unitate s-au creat,
Ia diferite
repere.
importante
procura piese și utilaje și nu a pus
stocuri supranormative si că o se- ' ordine în evidența mijloacelor fixe
și circulante ale întreprinderii. Se
rie de mașini si utilaje, unele din
precizează că o parte din aceste
import, nu funcționează de multă
vreme, iar altele doar citeva ore
neajunsuri be datoresc și lipsei de
control și îndrumare din partea
pe an. Conducerea intreprinderii a
raportat însă anual .că „toate uti
centralei, care a repartizat cu ușu
rință intreprinderii respective uti
lajele funcționează la parametrii
proiectați".
laje și piese de schimb din im
Autorul menționa că a adresat . port fără a analiza oportunitatea
acestei căi. De asemenea, nu a ur
sesizări in legătură cu această si
tuație organelor locale de partid de
mărit soarta stocurilor imobilizate
la nivelul sectorului, precum și Mi
din unitate. Raportul subliniază că
nisterului Industriei Ușoare, și că
problemele sesizate în scrisoare au
mai fost analizate de către colecti
s-au făcut unele cercetări, neurma
ve din partea M.I.U. și Comitetului
te insă de măsuri eficiente.
de partid al sectorului 4 București,
La indicația tovarășului Nicolae
cu care prilej s-au stabilit măsuri
Ceausescu, scrisoarea a fost dată
și termene pentru înlăturarea nea
spre rezolvare secretarului <le re
junsurilor. dar nu și răspunderile
sort al C.C. al P.C.R., președintele
în concordantă cu faptele reieșite.
Consiliului Central de Control
Ținind seama de lipsurile consta
Muncitoresc al Activității Econo
tate s-a hotărit eliberarea din
mice și Sociale.
funcția de contabil șef a lui Ale
Cercetările efectuate au scos ia
xandru Mihai : punerea in discuția
iveală că in activitatea comparti
organizației de partid a ingineru
mentului mecano-energetici lăfmalui șef Radu Ghiță și a mecanicu
gazia de piese de schimb, in evi
denta contabilă a materialelor și în
lui șef Aurel Dunca. in vederea
sancționării lor; De menționat că
exercitarea controlului preventiv
Ministerul Industriei Ușoare a
de la întreprinderea „Flamura ro
stabilit si răspunderi materiale
șie" au existat numeroase neajun
suri. îndeosebi in ce privește ur
in sarcina celor vinovat! de crea
rea prejudiciilor. Totodată, s-au
mărirea și raportarea reparațiilor,
retinut drepturile încasate necuve
folosirea unor mașini și utilaje din
nit de către personalul tehnic prin
dotare, gestionarea și aproviziona
raportarea realizării integrale a
rea cu piese de schimb.
olanului de reparații curente și re
Tn raportul de cercetare se sub
liniază. de asemenea, că. pină la
vizii tehnice.

I
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Prevederile statutare ale

cooperativei'-respectate cu strittețe
într-o scrisoare adresată tova
rășului Nicolae. Ceausescu, coope
ratorul Gheorghe Vulpe din satul
Salcia, județul Dolj, sesiza că pre
ședintele C.A.P.. Dumitru Co-nstantinescu. și contabila șefă. Ioana

In loc să
muncească...
Aflat împreună cu un amic de
pahar la restaurantul „Toroioa<ja" din Baia Borșa, un anume
Toader Curcă, din Vișeu de Sus,
de profesie... recidivist, l-a invi
tat la masă pe minerul I. B.
Acesta, după ieșirea din subte
ran, primise retribuția și, in
drum spre casă, iși cumpărase o
sticlă de băutură. N-a mai ajuns
cu sticla acasă, pentru că a go
lit-o împreună cu Curcă și cu
prietenul lui. Dar n-a mai ajuns
acasă nici cu retribuția primită
in ziua aceea, intrucit Curcă i-a
sustras-o din buzunar.
Curcă a... încurcat-o din nou.
Condamnărilor de pină acum li
se adaugă încă una, mai aspră.
Poate că, în sfîrșit, Curcă o să
se gîndească să se „descurce" și
altfel în viață. Muncind !

I
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în județul Sibiu, numeroa
se locuri pitorești îmbie la
popas. în orice anotimp, tu
riștii au la, dispoziție, pe aceste meleaguri, atrăgătoare
unități de alimentație pu
blică și cazare. Una dintre
acestea este cabana „Fîntînița Haiducului" (in ima
gine) amplasată la circa
8 km de comuna Avrig
și la numai 17 km de Si
biu, pe drumul național
E 64 Sibiu-Brașov. intr-o
poiană din Pădurea Bradu
lui. Unitatea ane 76 de locuri
de cazare confortabilă — în

I
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Rubrica realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Cînd s-a controlat activitatea
controlului...
Emil Vătulescu. șef birou desfaceri-transporturi la întreprinderea
textilă Calafat, a sesizat conducerii
partidului că in unitate se comit
unele nereguli ; se arăta că. uzind
de funcția sa. directoarea între
prinderii, Avramia Chintoiu. a
creat . unele avantaje revizorilor
contabili din Centrala industriei
bumbacului, care au efectuat con
trolul gestionar de fond la această
unitate ; in schimbul acestor avantaje, ei nu au analizat cauzele
și nu au stabilit persoanele răs
punzătoare de producerea unei
mari cantități de tercot cu defecte
de calitate, trecînd cu vederea și
alte deficiențe în legătură cu orga
nizarea și ținerea evidentei am
balajelor. în scrisoare se relatau și
alte nereguli.
Secretarul general al partidului
a indicat ca scrisoarea să fie dată
spre examinare președintelui Curții
Superioare de Control Financiar.
Din verificările efectuate împreu
nă cu Comitetul județean Dolj al
P.C.R. și organe ale M.I.U. a re
zultat că într-adevăr au fost crea
te avantaje unor revizori contabili
din centrală, care nu au analizat
cauzele si nu au stabilit prin pro
cesul verbal de control persoanele
răspunzătoare de producerea de
fectelor la o cantitate de tercot.
S-a confirmat faptul că. prin in
termediul directoarei întreprinde
rii. au fost procurate în ultimii doi
ani peste 2 800 m catifea reiată
de la întreprinderea „Tirnava" —

Mediaș, cantitate care a fost fac
turată de furnizor și valorificată
prin magazinul propriu al intre
prinderii textile din Calafat. Apro
vizionarea cu acest material s-a
făcut in condițiile in care intre
prinderii din Calafat i s-a dat o
singură repartiție în trimestrul al
III-lea 1981, de centrala de care
aparține pentru 250 m. Această
catifea s-a vindut, pe baza unui
tabel aprobat de conducerea între
prinderii. persoanelor cu munci de
răspundere in intreprindere și per
sonalului TESA.
Ținindu-se seama de rezultatul
verificărilor, au fost sancționate
contravențional persoanele vino
vate de deficientele constatate in
întocmirea . documentelor și de neefectuarea la termen a casărilor de
ambalaje ; au fost sancționați dis
ciplinar directoarea întreprinderii.
Avramia Chintoiu. contabilul-șef
Gheorghe Neață, revizorii contabili
Mircea Ștefănescu si Gheorghița
Rădulescu din Centrala industriei
bumbacului. Totodată, s-a dis
pus prelucrarea cu aparatul de
control financiar intern, din ca
drul centralei, a aspectelor privind
modul de comportare al revizori
lor contabili ; concluziile controlu
lui efectuat au fost dezbătute în
biroul executiv al consiliului oa
menilor muncii din cadrul centra
lei. cu care prilej s-au stabilit si
alte măsuri pentru prevenirea în
viitor a lipsurilor constatate.

Neculal ROȘCA

călzire centrală, grupuri sa
nitare la fiecare cameră —
restaurant, braserie, bar de
zi, loc pentru amplasarea a
30 de corturi. Cabana este
situată intr-o zonă de mare
interes turistic, la circa 30
km de șoseaua transfăgărășeană.
în orașul Agnita.' COM
PLEXUL TURISTIC „DA
CIA" oferă, de asemenea, o
bună servire. Este o •.unitate
care dispune de 56 locuri in
camere confortabile, cu în
călzire centrală și un restau
rant elegant

Revenind în județele despre ale căror proiecte de autoaprovizionare
s-au publicat, cu citeva luni în urmă, convorbiri cu prim-vicepreședinții
consiliilor populare județene, relatăm astăzi despre stadiul înfăptuirii aces
tor proiecte in județul TELEORMAN. Data publicării convorbirii: 26 fe
bruarie 1982. Perioada revenirii pentru? constatări - începutul lunii trecute.

publicitate"
Oferte. Se caută vină tori cu
autorizații pentru mistreții care
strică recolta oamenilor din Biertan — Sibiu. Ca s-o păzească,
sătenii și-au mutat noaptea cul
cușul pe cimp și dorm iepurește.
Vînzări. Liviu Ciurar și Laka
tos Sandor din Reteag (BistrițaNăsăud) s-au dus tocmai la Călan să vîndă clandestin, fără au
torizații, niște tablouri. Depistați
și amendați, au rămas... tablou !
Pierderi. Pierdut legitimație de
serviciu pe numele Milică Dulgheru, pompier civil la între
prinderea de alumină Tulcea.
Declar nulă și neavenită băutura
din cauza căreia m-am „ars" din
postul de pompier.
Diverse. Unitatea C.L.F. Borsec. de lingă primărie desface
„Fructe și... gume". De la legu
me. Fără glume !

în al doilea rind. se precizează
că suprafața de 22 ha situată în
zona colinară a fost însămintată
în cursul anului 1981 de două ori
cu porumb, care nu a legat din
cauza excesului de umiditate si
temperaturilor scăzute. Comisia
formată din primar. președintele
C.A.P. și cîtiva membri coopera
tori a constatat și hotărit pășunarea cu animale a resturilor vege
tale. întocmind, totodată, și pro
cesul verbal de calamitare a cul
turii.
Intrucit președintele și contabila
șefă nu au respectat prevederile
statutului C.A.P. privind vinzarea
de produse, care se poate face
numai cu aprobarea adunării ge
nerale și nu a consiliului de con
ducere. comitetul județean de
partid și Direcția generală pentru
agricultură și industrie alimentară
au hotărit sanctionarea disciplina
ră a acestora.

Județul

Dîmbovița
Constanța
Argeș
Olt
Mehedinți
Prahova
Buzău
Giurgiu
Dolj
Teleorman
Tulcea
Brăila
Călărași
Ialomița
Arad
Timiș

Viteza zilnică
prevăzută
(in hectare)

5 000
20 000
5 000
10 000
6 000
4 000
7 000
8 000
14 000
13 000
7 000
13 000
14 000
12 000
9 000
20 000

Secerișul griului se desfășoară
în 20 de județe și în sectorul agri
col. Ilfov. Pină în seara zilei de
6 iulie, recolta a fost strinsă de pe
293 731 hectare — 14 la sută din
suprafața cultivată. Pentru ca în
fiecare unitate agricolă această lu
crare să se încheie în 8—10 zile,
așa cum a indicat conducerea
partidului, trebuie realizate zilnic
vitezele- de recoltare prevăzute.
După cum rezultă din datele fur
nizate de Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare, vitezele
zilnice realizate la stringerea griu
lui in ziua de 6 iulie s-au apropiat
de cele prevăzute doar in unitățile
agricole din județele Dîmbovița,
Constanța și Argeș. Ele au fost
însă cu mult sub posibilități în

VASLUI:
livrarea

Viteza zilnice: realizată
(în hectare)
(în procente)

4 567
15 509
3 503
6 455
3 768
2 495
4 117
4 410
7 527
6 289
2 969
4 680
5 100
4 015
2 590
4 944

91
77
70
64
63
62
59
55
53
48
42
36
36
33
29
25

deosebi in județele Timiș, Arad,
Ialomița, Călărași, Brăila, unde
griul a ajuns la maturitate pe
mari suprafețe.
în toate județele unde a început
recoltarea griului și, cu atît mai
mult, în județele unde nu s-a
atins incă ritmul zilnic prevăzut la
seceriș este absolut necesar ca or
ganele județene de partid-și agri
cole, consiliile agroindustriale și
conducerile unităților agricole să
ia măsuri energice, hotărite pentru
buna organizare a formațiile^'' de
combine și dirijarea lor operativă
în lanurile coapte, pentru desfășu
rarea lucrărilor din zori și pină
seara, astfel ca recolta să fie strînsă și pusă la adăpost cit mai re
pede și fără pierderi.

început secerișul griului și, totuși,
colectoarelor de paie

Datorită măsurilor tehnico-organizatorice întreprinse de organele
agricole județene, oamenii muncii de
pe ogoarele județului Vaslui, actionînd cu răspundere și folosind forța
mecanică la întreaga capacitate, au
încheiat în patru zile bune de lucru
recoltarea orzului de pe toate cele
24 950 hectare. Muncindu-se in flux
continuu și in formații complexe, in
multe unități a fost posibil să se
realizeze, concomitent cu secerișul,
eliberarea de paie a terenurilor,
arăturile și însămînțarea , culturilor
duble.
în timp ce unitățile agricole de
stat și cooperatiste din consiliile Codăestj. Negrești si Vaslui recoltau
ultimele suprafețe cu orz. în sudul
și sud-estul județului, in consiliile
Murgeni. Fălciu. Bîrlad. Crasna și
Huși, combinele au intrat în lanu
rile de griu. Pină marți seara' au și
fost recoltate aproape 700 hectare.
Există condiții ca, in zilele urmă
toare, ritmul secerișului să fie in
tensificat în aproape toate unitățile
din consiliile amintite.
Pe lingă stringerea recoltei princi
pale — cerealele păioase — în jude
țul Vaslui se urmărește și colectarea
plevei. în acest scop, încă din luna
aprilie, stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii din județ trebuiau
să primească peste 800 de echipa
mente destinate colectării plevei.
Dar livrarea lor a intjrziat. Un
calcul făcut de tovarășul Ion C-roitoru, președintele uniunii județene a
cooperativelor agricole de producție,
arată că numai la cele 25 000 hec
tare cu orz s-au irosit aproximativ
2 000 tone de pleavă. Acum a în
ceput recoltarea griului. Va avea și
pleava de griu aceeași soartă ? Am
adresat această întrebare tovarășu
lui Alexandru Pop. inginerul șef al

intîrzie

trustului județean de mecanizare a
agriculturii, care a ținut să preci
zeze :
„Am făcut nenumărate demersuri,
dar în afară de promisiuni nu am
primit nimic. Mai mult chiar, cu
două săptămîni in urmă, de acord
cu întreprinderea furnizoare —
I.M.A.I.A. Năvodari, județul Con
stanta — am trimis 60 de oameni
din unitățile trustului pentru a da
ajutor la producerea acestor instala
ții. Este adevărat, zilele trecute
ne-au sosit 35 de colectoare pe care
le-am repartizat stațiunilor pentru
mecanizare din sudul județului spre
a fi montate pe combine. Dar la
S.M.A. Tutova, nouă din cele
11 echipamente au sosit incomplete
și. de aceea, nu pot fi utilizate. în
treprinderii producătoare — ni se
spune — îi lipsesc și ei anumite pie
se. Acum cînd, în sfirșit, întreprin
derea de la Năvodari a început să
livreze aceste echipamente, apare o
altă încurcătură. Am fost anunțați
că pentru cele 100 bucăți, care pot
fi livrate, să trimitem noi mijloace
de transport auto. Distanța este
foarte mare, iar intr-un camion în
cap doar patru asemenea echipa
mente. Este ușor de imaginat ce
cantitate de carburanți ar fi nece
sară celor 25 de autocamioane care
trebuie să parcurgă fiecare aproape
900 de kilometri de la noi la Năvo
dari și înapoi".
Lipsa colectoarelor de pleavă pricinuiește pierderi de furaje care,
bineînțeles, nu vor putea fi recupe
rate. Mai este încă timp, dar nu
prea lung, pentru ca problema să
fie rezolvată... gospodărește.

Petru NECULA
corespondentul

„Scînteii”

AUTOAPROVIZIONAREA: cum sînt îndeplinite programele locale
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Bălăci, au comis ori tolerat dife
rite nereguli: la.jvinzarea de griu
și . producerea de , cărămidă. nu
s-au îngrijit de cultivarea întregii
suprafețe de teren. 30 hectare cu
porumb fiind păsunate de animale.

în scrisoare se mai afirma că pre
ședintele cooperativei și contabila
șefă, cunoscînd neregulile de la
evidenta cerealelor înmagazinate,
s-au opus, beneficiind și de con-,
cursul primarului, efectuării unui
control de către comisia de revi
zie a cooperativei agricole.
Fiind verificată de un colectiv
de activiști de partid, sub îndru
marea secretarului de resort al
C.C. al P.C.K. — așa cum a indi
cat tovarășul Nicolae Ceaușescu —
scrisoarea s-a dovedit a fi doar
parțial întemeiată. In raportul de
cercetare se apreciază că. intr-a
devăr, in anul 1980 s-au încălcat
prevederile statutului C.A.P., vînzindu-se 3 875 kg griu membrilor
cooperatori și mecanizatorilor, pe
baza hotărîrii consiliului de condu
cere și nu a adunării generale.
Totodată, se subliniază că. fată de
710 tone griu contractat la fondul
de stat. în anul 1980 s-au realizat
și predat 767 tone.

JUrâgătocire popasuri turistice în județul Sibiu

Triplă infracțiune
Pentru astăzi, locotenentul Dobrescu Paul, de la Serviciul cir
culație al Miliției județului Olt,
ne solicită o scurtă... staționare
pe marginea unui caz mai puțin
obișnuit :
„In timp ce autoturismul 13-B5 499 trecea prin Caracal, a ac
cidentat grav un copil. In loc
să oprească, să i se acorde co
pilului primul ajutor si să-l
ducă la spital, mașina, accelera
tă brusc, a dispărut in viteză. A
fost ajunsă din urmă și s-a con
statat că la volan se afla o șoferiță, Cornelia Diaconu. Deși
văzuse că lovise copilul, deși ea
însăși iși transporta copiii in
mașină, nici datoria elementară
de șofer, nici calitatea de mamă,
ca să nu mai vorbesc de omenie,
n-au făcut-o să oprească la lo
cul faptei. Ba, colac peste pupă
ză, se afla la volan și sub influ
ența alcoolului".

Cum s-a realizat, în ziua de 6 iulie, în 16 județe
din zonele I și a ll-a

|

în acest an, în Teleorman s-au
prevăzut sporuri importante la pro
ducția și desfacerea de bunuri agroalimentare. Pe măsura potențialului
real de producție agricolă al județu
lui. Concret, față de anul trecut, ni
velul planificat de creștere la legu
me este de 35 la sută. Creștere fun
damentată pe o seamă de măsuri pre
cise și clare : reintroducerea in cir
cuitul productiv a circa 260 ha de
teren necultivat din spațiul intravi
lan ; realizarea integrală a planului
de contracte si achiziții de la popu
lație prevăzind 26 000 tone de legu
me. 4 000 tone de cartofi. 300 tone
de fasole ; planuri de producție fer
me pentru fiecare gospodărie de la
oraș sau de la sat, care dispune de
anumite suprafețe de teren ; asigu
rarea cantităților corespunzătoare de
semințe, răsaduri și puieți de pomi
fructiferi — circa 400 000.
Acestea sînt. pe scurt, cifrele și
datele de referință din Programul de
autoconducere și autoaprovizionare
al județului Teleorman — referitoa
re ia producția de legume și fructe —
prezentate in convorbirea cu tova
rășul Zaharia Cărbunaru. prim-vicenresedinte al comitetului executiv
al consiliului popular județean, an
terior publicată.
...în ziua raidului nostru (1 iunie)
piața centrală din Alexandria era
oustie. Pentru localnici, nimic nou.
De un an de zile de cînd
s-a terminat construcția n-au mai
rămas de făcut decît recepția șiinaugurarea. La doi pași, piața
veche : neincăpătoare. La producă
tori găsești tot ce vrea și cea mai
pretențioasă gospodină. De la nuci
și poame, la trufandale de sezon. Mai
există in piață și 12 unități I.L.F.
Dar n-au ridichi, n-au ceapă, n-au
usturoi, n-au morcovi, n-au... Au
doar varză și vînd. din cînd în cînd.
ceva fructe. Cam aceeași este situa
ția .și în cele 10 unități Agrocoop,
care nu le fac concurentă vecinilor
de la I.L.F. decît. la capitolul... flori
și băuturi răcoritoare.

Explicații în legătură cu această
stare de lucruri n-au putut să ne
dea, la fața locului, decit Dumitru
Tianu, merceolog la Agrocoop („Aprovizionăm piața cu ce se culege ;
noi nu avem grafice de livrare") și
Dumitru Căluș, primitor-distribuitor.
pe post de merceolog al I.L.F. („Eu
iau dimineața comenzile de la ges

tracte și grafice de livrare pare să
nu se fi auzit la această mare unita
te, adevărată carte de vizită a
I.A.S.-urilor din județ. Mai există,
tot la Alexandria un magazin „For
tuna" : unitate reprezentativă a
I.L.F., aprovizionată, la fel. sub sem
nul incertitudinilor.
Ce rezultă din datele statistice ofe
rite de organele de sinteză ? Cităm :
„La legume de cimp s-au realizat
3 459 tone față de 4 930 tone (cit se
prevedea în program — n.n.), deci
un minus de 1 471 tone". Plecind de
la realitățile constatate și de la da
tele de sinteză oferite, ne-am adre

tic culturi de legume timpurii. Re
partiția de folie de polietilenă pen
tru solarii nu s-a onorat nici pe ju
mătate. Cu toate insistențele noastre,
cu tot sprijinul pe care l-am primit
din partea organelor centrale. (Oare
cum au reușit să-și facă rost de fo
lie de polietilenă producătorii indivi
duali ? — n.n.). în consecință. în so
larii nu s-au produs decît răsaduri.
Ceea ce dintr-un anume punct de
vedere a fost foarte bine. Dacă n-am
fi avut răsaduri suficiente, cu ce
s-ar mai fi refăcut culturile de cimp
calamitate de grindină ?
în convorbirea publicată se mai

pentru toate cantitățile de legume
planificate. Cantitățile de produse oferite pe piața liberă demonstrează
însă că există încă mari posibilități
pentru achiziții suplimentare. Totul
depinde de asigurarea la timp a mij
loacelor de transport, mărea majori
tate a produselor fiind perisabile. Or,
în acest sector mai persistă mari de
ficiențe. în ce ne privește, am în
ființat centre de preluare în toate
localitățile, am organizat transportul
de la producător pină la unitățile de
preluare cu căruța, cu șareta, cu ca
rul. cu ce se poate. Graficele de
transport, insă, au rămas grafice o-

Piedici ce pot fi — și trebuie — înlăturate
in drumul spre piață al unor produse
tionari, mă duc la depozit și, ce gă
sesc, aduc"). Ce părere are despre
aceeași stare de lucruri Emil Neda,
pe ușa biroului căruia scrie : „Admi
nistrația pieței" : „Ne ocupăm în pri
mul rind de gestiunea biletelor pen
tru toate piețele și tîrgurile care se
organizează in județ, de taxarea pro
ducătorilor și de respectarea progra
mului de funcționare. Nu verificăm
respectarea contractelor și a grafice
lor de livrare ale I.L.F. și Agrocoop.
Nici dacă producătorii individuali,
care vînd în piață, și-au onorat obli
gațiile contractuale față de stat nu
controlăm. Că altfel ar rămîne piața
goală. Din aceleași motive, mai... în
chidem ochii, cum se spune, și la
prețuri".
Mai există la Alexandria și o mare
unitate „Gostat" (gestionară. Floarea
Anton). Curtea unității plină de
prieteni, cunoscuti și neamuri de-ale
gestionarei. Se aduseseră carne, căp
șuni și mazăre. Rafturile unității, tot
pline : conserve din import și de la
I.C.R.A., șampanie, vinuri, lichioruri.
Cum se face aprovizionarea ? „Plea
că șoferii dimineața pe la I.A.S.-uri
și aduc și ei ce găsesc". Despre con

sat interlocutorului de acum patru
luni. Aveam cu noi, „conspectată", o
afirmație importantă din convorbirea
publicată atunci : „prin tradiție, ju
dețul nostru este un important pro
ducător și furnizor de legume, în spe
cial la fondul centralizat al statului,
asigurarea nevoilor de consum ale
populației județului nefiind niciodată
o problemă". Am putut deci întreba
direct
— De ce nu s-au realizat in pri
mele cinci luni ale anului prevederile
din programul de autoaprovizionare
referitoare la legume '!
— Deși apreciem că situația este
bună — ca suprafață și cultură —
întîrzierea vegetației cu circa două
săptămîni a afectat foarte mult apro
vizionarea. Pină la sfîrșitul lunii
insă (iunie — n.n.). dată fiind starea
culturilor, se va recupera deficitul.
Estimăm chiar o substanțială depă
șire a prevederilor programului.
— Situația din piață pare să arate
insă că întîrzierea vegetației nu a
afectat și culturile producătdrilor in
dividuali...
— Nu, nu despre asta este vorba,
în unitățile mari producătoare de
legume aproape nici nu există prac

amintea și o altă „bună tradiție" care
trebuia doar „continuată". Cităm ' „a
pune mai bine în valoare și resur
sele de creștere a producției agricole
existente în gospodăriile populației".
Ne-am adresat interlocutorului și in
legătură cu acest angajament :
— Zilnic, in piața din Alexandria
cel puțin, se ocupă de comerț vreo
200 de producători individuali, în ma
rea lor majoritate țărani, producători
agricoli, în timp ce vînzătorii de la
unitățile I.L.F. și Agrocoop mai mult
iși fac... de lucru. Această situație
ridică cel puțin două semne de între
bare : 1) cum sînt onorate contractele
producătorilor cu statul ? 2) cum se
face preluarea producțiilor contracta
te și achiziționate de la populație ?
— Din capul locului precizez că
certificatele de producători se elibe
rează numai după onorarea obliga
țiilor contractuale. Aceasta este re
gula. Primăriile au primit în acest
sens dispoziții foarte clare. (Este adevărat ; dar... nimeni nu controlea
ză dacă titularul certificatului de
producător este una și aceeași per
soană cu cel care vinde în piață —
n.n.). Anul acesta, spre deosebire de
anul trecut, am încheiat contracte

bligatorii doar pe hîrtie. Explicabil,
așadar, de ce delegații I.L.F.-ului pur
și simplu refuză uneori să preia le
gume de la producători.
— Și aceștia cu ce le aduc totuși
în piață ?
— Cu ce au la indemînă. Cu auto
buzul. cu căruța, cu șareta. Dealtfel,
am stabilit ca primăriile, împreună
cu I.L.F.-ul să organizeze preluarea
producției de tomate, castraveți și
cartofi cu căruțele. S-au întocmit in
acest sens pentru fiecare localitate
programe de transport a căror res
pectare nu mai depinde de I.T.A., de
gospodărirea cotei de combustibil sau
de disciplina șoferilor. Ceea ce nu
înseamnă, sperăm, că organizatorii
comerțului — concret intendentul
pieței, reprezentanții I.L.F., Agro
coop sau Gostat și chiar primăriile
din localitățile „beneficiare" — să ocolească importantele sarcini ce le
revin in urmărirea respectării con
tractelor și graficelor zilnice de li
vrare.
— Nerespectarea mercurialului nu
poate fi pusă tot pe seama întreprin
derii de transport...
— Fără doar șl poate. Primăriile,
organele comerciale, unitățile produ-

cătoare poartă întreaga răspundere
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le
revin din programul de autocondu-.,
cere și autoaprovizionare. La ftil
cum 'primăriile, inspecția comercială
și inspectoratul pentru preturi, orga
nele de miliție și controlul obștesc
trebuie să asigure cu toată fermita
tea respectarea preturilor. Cu toate
că rezolvarea radicală a acestei pro
bleme depinde în primul rind de
măsura în care unitățile de stat, ma
rii producători vor oferi pe piață
cantități îndestulătoare de legume.
— Cu alte cuvinte, hotărîtoare este
îndeplinirea exemplară a programu
lui de autoaprovizionare, pe caret in
interviul din februarie o considerați
„dacă nu singurul, cel puțin unul
din principalii indicatori de aprecie
re a activității primăriei".
— Bineînțeles. Dealtfel, chiar in
ceea ce ne privește n-am considerat
că s-a făcut totul pentru realizarea
sarcinilor ce revin organelor județe
ne de specialitate. Chiar și atunci
cind s-a intervenit operativ pentru
remedierea unora din neajunsuri.
Producția nu se preia in totalitate și
nu este dirijată în mod corespunză
tor. Organele comerciale mai consi
deră, potrivit unui obicei greșit, că
trebuie să se ocupe îndeosebi de co
merțul cu produse industriale și nu
de îndeplinirea sarcinilor ce le revin
din programul de autoaprovizionare.
Nici de activitatea unor consilii
populare — cărora le revin cele mai
importante sarcini în materie de au
toaprovizionare — nu ne putem de
clara mulțumiți.
Vom analiza în viitoarea sesiune a
consiliului popular județean întrea
ga activitate desfășurată in acest im
portant sector de activitate. Autoaprovizionarea va fi dezbătută și in
sesiunile celorlalte consilii populare,
iar deputății vor raporta cetățenilor
despre modul in care primăriile, pre
cum și ei înșiși și-au îndeplinit în
datoririle.
...La timpul potrivit vom reveni cu
concluziile analizei făcute in cursul
dezbaterilor din sesiunea consiliului
popular județean.

Florin CIOBANESCU
Stan ȘTEFAN
corespondentul

„Scînteii”
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

In momentul recoltării griului, la cooperativa agricolă de producție din Plopeni

(Urmare din pag. I)
face observația că, in comparație cu
condițiile existente in această parte
a țării, cu experiența îndelungată
acumulată de țărănime, numărul animatelor, in special al ovinelor, din
gospodăriile populației este prea mic
și că trebuie întrepminse acțiuni energice ca aoeasită sitUiație să fie
îmbunătățită initr-un timp cît mai
scurt.
în imediata apropiere se află un
frumos lan de grîu,, în care au intrat
deja combinele. Secretarul general
al partidului examinează cu atenție
densitatea plantelor, stadiul de coa
cere, apreciind faptul că cele două
soiuri folosite în unitate — „LovrLn32“ și ...Doina" — asigură. în con
dițiile Dobrogei. o producție mare,
de peste 5 000 kg la hectar.
în perimetrul vizitat au fost exa
minate mai multe mașini si agre
gate folosite la recoltatul păroase
lor. Tovarășul Nicolae, Ceaușescu
apreciază eforturile constructorilor
de mașini de a găsi soluții privind
perfecționarea sistemului de mașini
agricole necesare practicării unei agriculturi moderne și de mare efi
ciență, dar consideră că această
importantă acțiune se cere continua
tă. Trebuie ca în continuare să fie
solicitate gîndirea tehnică româneas
că, cît și priceperea și experiența
practicienilor dlin uzine pentru rea
lizarea unor asemenea ipaișini care
să asigure o viteză maximă de reoolitat, evitarea oricăror pierderii,
strângerea tuturor paielor și a plevei.
La plecare, secretarul general al
partidului felicită pe țăranii coopera
tori și. lucrătorii întreprinderilor agricole de stat din cadrul consiliului
unic agroindustrial „23 August" pen
tru rezultatele obținute, le urează
multă sănătate și îndeplinirea tutu
ror obiectivelor pe care și le-au pro
pus pentru anul agricol în curs.
Elicopterul prezidențial se îndreap
tă spre partea sudică a județului,
survolînd întinse lanuri de grîu, unde
oamenii, folosind o tehnică perfecțio
nată, au început recoltatul, terenuri
cu porumb și floarea-soarelui bine
întreținute, întinse grădini de legu
me. livezi de pomi fructiferi, de vii.
Se aterizează pe tarlalele

OPERATIVEI AGRICOLE DE
PRODUCȚIE PLOPENI di"
cadrul consiliului unic agroindus
trial Chirnogeni. Țăranii cooperatori
aflați la munca cîmpului fac o pri
mire entuziastă secretarului general
al partidului, ii urează din toată inima „Bun venit".
După ce Nicolae Marcu. președin
tele consiliului, informează despre
felul în care se acționează în unită
țile agricole cooperatiste și de stat
pentru realizarea tuturor indicatori
lor de plan, atît la producția vegeta
lă, cît și la cea animală, președin
tele C.A.P. Plopeni. Ion Cazacu,
invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
să asiste la un experiment, conside
rat deosebit de eficient de către spe
cialiștii din agricultura județului.
Este vorba de amenajările aduse unei
semănători — dotarea ei cu discuitoare, putîndu-se astfel face semănarea direct în miriște a celei de-a
doua culturi furajere. Acest sistem
permite ca. fără alte cheltuieli lega
te de pregătirea terenului — arături,
discuiri etc. — să se introducă în pămînt, imediat după ridicarea paielor,
sămînța celei de-a doua culturi. Mi
riștea are. în aceste condiții, ume
zeala necesară încolțirii rapide a se
mințelor. ceea ce asigură o produc
ție bună de furaje. A fost apreciată
această experiență și recomandată și
altor unități agricole care dispun de
aceleași condiții de sol și climă.
Se examinează apoi un lan de grîu
ajuns la maturitate și la care ur
mează să înceapă recoltarea. Cele
două soiuri dominante folosite —
„Iulia" și „Ceres" — vor asigura, după
estimările de pină acum, o produc
ție de circa 1 000 kg grîu la hectar.
„Cum ați reușit să atinghti o ase
menea producție ?“ — se interesea
ză tovarășul Nicolae Ceaușescu. Inginerul-șef al C.A.P. răspunde că a
fost foarte bine pregătit terenul, s-a
semănat în timpul optim și s-a fo

losit cel mai potrivit soi pentru
această parte a județului.
Și aici, secretarul general al parti
dului indică să fie luate toate mă
surile pentru a nu se risipi nici cea
mai mică cantitate de paie, deoarece
rolul deosebit al acestora în furaja
rea animalelor și pentru alte nece
sități este de necontestat.
Ca o confirmare a acestui adevăr,
se informează că unitățile agricole
din nordul Moldovei au și solicitat
să li se vîndă paie în cantități care
depășesc posibilitățile consiliului.
în ce privește zootehnia, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că atit
efectivul de animale, cît și producția
de lapte, lină și carne obținută de
cooperativă nu se ridică la nive
lul posibilităților unităților agricole
componente ale consiliului, iar pe
ansamblu acest sector trebuie ridi
cat la nivelul celui vegetal. Cauza
principală a constituit-o insuficienta
preocupare manifestată pînă în acest
an pentru asigurarea unei baze fu
rajere stabile și într-o structură
care să satisfacă pe deplin cerințele
Variate, mereu în creștere, ale prac
ticării unei zootehnii intensive. Pre
ședintele C.A.P. Plopeni informează
că. începînd cu vara acestui an. s-a
asigurat pentru fiecare vacă de lapte
cite o tonă de fin. ce va fi folosit
numai în perioada noi-embrie-aprilie;
in restul anului vor fi folosite cele
două pășuni artificiale amenajate în
primăvară, cit și cele 100 hectare de
pășuni reînsămînțate — toate formind o bună bază de pornire în lar
ga acțiune de dezvoltare a creșterii
animalelor.
La încheierea vizitei aici, tovarășul
Nicolae Ceaușescu se întreține cu un
grup de mecanizatori și țărani coo
peratori. îi întreabă cum merge
munca, dacă sînt mulțumiți de re
coltele obținute, de câștigurile reali
zate. ce ar mai trebui făcut ca toate
unitățile din cadrul consiliului să se
ridice la nivelul celor mai bune.
Secretarului general al partidului
i se adresează calde mulțumiri pen
tru că se interesează permanent de
munca și viața celor ce-și desfășoa
ră activitatea în agricultură și este
asigurat că ei vor depune și în vii
tor toate eforturile pentru a se achi
ta de îndatoririle ce le revin, așa
cum le Cere conducerea partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal.

Se vizitează, în continuare, terenu-

rite CONSILIULUI UNIC AGROINDUSTRIAL DE STAT
Șl COOPERATIST DOROBANȚU. Președintele consiliului,
Leonard Truțescu. adresează secreta
rului general al partidului, in nu
mele tuturor locuitorilor șatelor și
comunelor componente, un cald- si
respectuos bun venit. El informează
despre suprafața deținută de consi
liu. structura culturilor, precum și
producțiile planificate pentru secto
rul vegetal și cel animal.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu con
stată că. in comparație cu unitățile
vizitate anterior, la Dorobanțu recol
tele de orz și grîu sînt mai mici,
ceea ce dovedește că nu au fost fo
losite din plin condițiile favorabile,
nu s-au respectat normele tehnice
stabilite. Aceeași observație este fă
cută și în timpul vizitării unei sole
de fasole. Din cauză că a fost însămințată după epoca optimă, cultura
nu se află în stadiul de vegetație la
care ar fi trebuit și deci nici pro
ducția nu va fi satisfăcătoare.
în discuția purtată cu un grup de
mecanizatori, conducătorul partidu
lui și statului nostru evidențiază
marea răspundere ce le revine in
executarea la timp și de bună cali
tate a tuturor lucrărilor agricole.
Sint sigur — spune tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — că nici
dumneavoastră nu sînteti mulțumiți
cu producțiile ce se obțin în consi
liul agroindustrial Dorobanțu. Aveți
sarcina să determinați cadrele de
conducere să respecte toate regulile
stabilite.
Secretarul general al partidului a
cerut să fie luate măsuri hotărite
pentru a se recupera rămînerile în
urmă la strângerea recoltei, folosindu-se pentru aceasta fiecare zi și fie
care oră bună de lucru.

De la Dorobanțu se pornește spre
no'rd-estul județului. La sosirea

in COMUNA COGEALAC,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu este
salutat de primarul comunei. Vasile Grădinara, după care președin
tele consiliului unic agroindustrial
de stat și cooperatist. Iancu Culea, face o prezentare a structurii
culturilor de pe cele peste 22 000
hectare teren pe care il dețin
cooperativele agricole și întreprinde
rile agricole de stat ce compun acest
consiliu. Reține atenția faptul că
producția la orz, recoltat de pe toată
suprafața, a ajuns in medie la 5 167
kg la hectar, iar cea de griu este es
timată la circa 3 800 kg.
în lanul de griu lingă care a ate
rizat elicopterul prezidențial se află
în probe noua combină românească
„C 14 U“, combină modulată, ce poa
te fi folosită atit pentru strînsul păioaselor. cit si al porumbului. Ea a
fost realizată la indicația personală
a secretarului general al partidului
și, pină a se ajunge ța actuala va
riantă, a fost experimentată in mai
multe rânduri in .prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Astăzi combina
se află In producție de serie, lucrea
ză din plin in lanurile de griu și dă
rezultate bune. Avind un randament
ridicat — 10 ha pe zi — asigurind
condiții de lucru dintre cele mai bune
pentru mecanizatori, combina româ
nească „C 14 U“ este de pe acum so
licitată și la export.
Secretarul general al partidului
urcă in cabina uneia dintre combi
nele aflate in lan. constatind că. in
tr-adevăr. atit modul de conducere,
cit si condițiile de lucru pentru meca
nizatori corespund parametrilor ceruti
pe plan internațional. Se interesează
apoi cum se stă cu planul de fa
bricație și cere constructorilor să
facă eforturile necesare * pentru a
livra la termen și de cea mai bună
calitate toate combinele prevăzute in
planul pe acest an.
Este vizitată. în continuare, o solă
de fasole, cultură care s-a extins
mult anul acesta in județul Constan
ța, avind bune condiții pedoclima
tice. Se trece apoi într-un lan cu
porumb irigat. Aflind că producția
de porumb boabe la hectar este
estimată la circa 10 000 kg, tovară
șul Nicolae Ceaușescu apreciază că
in Constanta sistemul de irigații este
mai bine folosit, asigurindu-se re
colte. in general, mari la hectar si
cere conducerii ministerului de re
sort să ia măsuri hotărite ca în toa
te județele țării, dar cu precădere
in Călărași și Ialomița, sistemul de
irigații, in care statul a investit mari
fonduri materiale si bănești, să fie
folosit la parametri maximi, să nu
se admită neglijențe în utilizarea lui.
La plecare, secretarul general al
partidului se adresează mecanizato
rilor și țăranilor cooperatori aflați la
muncă. îndemnîndu-i să folosească
din plin timpul bun de strîngere a
recoltei de grîu și întreținere a cul
turilor prăsitoare, pentru a obține un
loc de frunte printre localitățile ce
alcătuiesc consiliul.
Aveți recoltă bună — a spus to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.
Mobilizați-vă să o strîngeți la tinip
și iară pierderi, folosiți fiecare oră
bună de muncă. Este vorba de pîinea poporului și dumneavoastră
aveți o mare răspundere pentru asigurarea ei.
Locuitorii COMUNEI COBA
DIN — ultimul punct de pe itine

rarul vizitei — au făcut secretaru
lui general al partidului o primire
entuziastă, deosebit de călduroasă. în
piața centrală a comunei erau prezenți peste 5 000 de cooperatori, ti
neri și tinere, elevi ai școlilor din
localitate, sportivi și membri ai unor formații de dansuri și muzică
populară.
La coborârea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este salutat de
Venera Crăciunescu. secretar al co
mitetului comunal de partid, prima
rul comunei, de al ți reprezentanți ai
unităților economice de pe raza acestei localități.
în continuare s-a vizitat ferma de
vaci a cooperativei agricole. La in
trarea în fermă. în fata unor pa

In timpul vizitei la ferma zootehnică din Cobadin

nouri si grafice. Ion Ion. președin
tele consiliului unic agroindustrial
de stat și cooperatist Cobadin, pre
zintă rezultatele obținute de coope
ratori si mecanizatori in campania
agricolă din acest an : încheierea
recoltării orzului cu bune rezultate
— 5 000 kg la hectar, trecerea la re
coltarea griului, de la care se esti
mează o producție de 4 500 kg la
hectar, atingerea nivelurilor planifi
cate la lapte si ia creșterea vițeilor,
realizarea sporului de greutate a ani
malelor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază faptul că animalele sint bine
îngrijite. ceea ce dovedește că se
muncește cu conștiinciozitate in acest
sector, dar remarcă, totodată, că pro
ducția de lapte de l'iecare vacă —
2 200 litri — nu este incă la nivelul
cerințelor.
La asociația intercoooeratistă de
producție a legumelor si fructelor —
următorul obiectiv economic vizitat
la Cobadin — Marin Tudoran. direc
torul trustului județean al horticul
turii. informează că numai în acest
an. de ne cele 11 000 ha cultivate cu
legume pe ansamblul județului Con
stanta. se vor obține aproape 300 000
tone de produse, ceea ce va asigura
mai buna aprovizionare a județului,
a litoralului, ea si a altor localități
din tară. Dealtfel, chiar la ora vi
zitei se recoltau din plin tomate,
ardei si varză.
în timpul vizitei, tovarășul Nicolae
Ceausescu remarcă faptul că spatiile
protejate din solarii nu sint folosite
judicios si că foliile de polietilenă
nu au fost coborâte încă de ne sche
letele metalice, ceea ce conduce la
o deteriorare rapidă a acestora. Se
cer explicații asupra programului de
asigurare. in unitate, a întregului
necesar de semințe pentru recolta
viitoare.
în continuare, in fata unei fru
moase expoziții de legume, fructe si
conserve din legume se dezbat —
împreună cu factorii de răspundere
din Ministerul Agriculturii, cu re
prezentanții organelor agricole jude
țene — o seri? de probleme privind
legumicultura, se sugerează soluții
pentru ca recolta de legume din
acest județ să fie in 1983 de cel
puțin 100 tone pe fiecare hectar de
solar.
La întoarcere, pe drumul spre
centrul comunei, mii de locuitori il
salută cu dragoste, cu căldură și
respect pe conducătorul partidului si
statului, exprimindu-si astfel senti
mentele de profundă mulțumire pen
tru această nouă vizită de lucru, care
are loc la numai un an de la cea
precedentă.
Pe platoul din piața centrală a co
munei. o gardă de onoare prezintă
onorul. Se intonează Imnul de stat
al Republicii Socialiste România.
La plecare, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU. a spus : „Doresc să adresez felicitări tuturor cooperatori
lor și lucrătorilor din agricultura ju
dețului dumneavoastră pentru rezul
tatele obținute. Astăzi am vizitat
mai multe unități : am impresii bune
despre recolta de cereale obținută.
Acum, problema este să strîngem cit
mai repede această recoltă, pentru
ca nimic să nu se piardă.
La a XXV-a aniversare a coope
rativizării agriculturii în regiunea
Dobrogea. trebuie să faceți totul,
dragi tovarăși,
pentru ca județul
Constanta să ocupe primul loc in
întrecerea pe țară.
Vă felicit si vă urez să obțineți
rezultate cît mai bune !“.
Un grup de șoimi ai patriei și
pionieri oferă conducătorului drag,
părintelui iubit, frumoase buchete de
flori.
Reprezentanții organelor locale de
partid si de stat mulțumesc încă o
dată tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru vizita efectuată în județul lor
si il asigură că organele și organi
zațiile de partid, comuniștii, toti oa
menii muncii din agricultură vor
acționa in spiritul indicațiilor, si sar
cinilor trasate în timpul acestui nou
dialog de lucru pentru îndepli
nirea obiectivelor mobilizatoare pe
care agricultura dobrogeană le are.
La decolarea elicopterului prezi
dențial. mulțimea adunată în piața
comunei ovaționează din nou. cu
putere, pentru partidul comunist si
secretarul său general, pentru Repu
blica noastră socialistă.

In comuna Cogealac se vizitează una din solele cultivate cu floarea-soarelui

La cooperativa agricolă de producție „23 August"

La asociația intercooperatistă din Cobadin sînt prezentate produse din noua recoltă
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REALITATEA SOCIALISTĂ

UMANISMUL ARTELOR PLASTICE

Nicolae Gheorghe :

In atmosfera de emulație
creatoare declanșată de
desfășurarea lucrărilor celui
de-al II-lea Congres al
educației politice și culturii
socialiste, Salonul republi
can de pictură si sculptură,
deschis în sălile Dalles, nu
a marcat pur șl simplu
printr-o manifestare
de
real prestigiu acest moment
festiv, ci s-a constituit, in
ansamblul său, ca o amplă
demonstrație concretă a
realizărilor din cele două
domenii artistice în contex
tul mai larg al artei româ
nești contemporane.
Trăind și lucrând în mij
locul colectivității, benefi
ciind de participarea la nu
meroase acțiuni de docu
mentare, pretutindeni pe
cuprinsul țării, pictorii ne
înfățișează lucrări inspira- .
te din actualitatea zilelor
noastre, vădind un interes
major pentru problemele
vieții sociale, pentru varia
tele aspecte ale vieții con
temporane. Lucrări cum
simț acelea semnate de
Brăduț Covaliu, Virgil Almășanu, Tralian Nitescu,
Spiru
Vladimir Șetraru
Chintilă. Nicolae Groza,
Ion Bițan, Maria Mihalache Blendea, Geta Mermeze, Mattyas Iosif. Mihai
Florin și alții demonstrea
ză că vastul șantier al tă
rii. cu multiplele lui do
menii, a oferit o abunden
tă de motive ■ inspiratoare.
în succesiunea unei pres
tigioase tradiții a picturii
românești portretul con
temporan se manifestă ca o
mărturie a timpului, a unui
timp istoric, social și mo
ral. Portrete cum sînt ace
lea realizate de Ion Musceleanu, Traian Brădean,
Dan Hatmanu, Aurel Nedel.
Lazăr Iacob. Tanasis B’appas. Sanda Șaramăt. A.M.
Agripa. atestă lot atitea
modalități variate de a por
tretiza. de a exprima con
centrat. sugestiv, personali
tatea umană. Mai mult
decit în alte manifestări si
milare. Salonul republican
prezintă pe larg preocupări
variate legate de abordarea
unui gen cu îndelungi și
glorioase tradiții in pictura
. românească — peisajul.
Peisajele realizate de Ion
Popescu Negreni. Vasile
Celmare, Ion Stendl. Mihai
Bandac, Ion Grigore. Florin
Niculiu. Dimitrie Grigoraș,
Lucian Mașek, Augustin
Costinescu, Stefania Grimalski, Gina Hagiu. Vasile
Melica. Rodica Ciocirdel
Teodorescu, Radu Costines
cu. Costin Neamtu. Horea
Cucerzan, Dan Constantinescu, Dragoș Vitelaru. Ni
colae Horneț, Eugen Cră
ciun, Petre Dumitrescu,
Ciprian Radovan, Constantin Crăciun, Mircea
Vasiliu
Velea,
Simona
Chintilă ș.a. au adus
in imagine elementele noi
pătrunse in spațiul pei
sajului contemporan, dar
și imagini pline de lirism,
alcătuite in spiritul tradi-

CIMPUL

fiilor picturii noastre. Pic
torii au știut să descopere
vibrația secretă, aura de
permanență a peisajului
românesc in arcuirea mol
comă a dealurilor, in su
gestive imagini ale cîmpiei brăzdate de arături
adinei. în imagini ale satu
lui românesc, în geometriile severe ale noului peisaj
industrial sau în atmosfera
solară a deltei și litoralului
dobrogean. Aceeași expre
sie, pe care am numi-o
„poetică", a sentimentului
naturii, aceeași evocare, de
esență lirică in majorita
tea cazurilor, a frumuseții
roadelor pămîntului poate

Salonul
republican
de pictură
și sculptură
fi descifrată odată cu na
turile statice pe care privi
torul le descoperă pe simezele sălii Dalles. Realizate
în acord cu personalitatea
deja afirmată a autorilor,
naturile statice semnate de
Mărginean.
Ion
Viorel
Pacea. Traian Brădean și
Popa
Brădean,
Angela
Sorin Hfoveanu, Zamfir
Dumitrescu, Marin Gherasim. Liviu Comescu. Daniela Văleanu Codiță. Sabina
Mihai Ivașcu, Petru Lucaci,
Stanciu Gheorghe ș.a. aduc
nu numai o articulare
plastică de sine stătătoare,
ci și ceva din vibrația, din
incintarea resimțită de au-i
tori în fata frumuseții rea
le a fragmentului de lume
contemplat și transpus in
imagine artistică.
Elementele noi pătrunse
In spațiul civilizației con
temporane au conferit pic
turii o suplețe dinamică, o
bogăție de impulsuri în
drăznețe care au stimulat
fantezia creatoarei In lu
crările unor pictori precum
Stefan Cilția. Liviu Suhar,
Val Gheorghiu. Dimitrie
Gavrilean. Bogdan Bîrleanu. Cornel Ionescu. Vincze
Edit. Bottesch Sieglinde se

pot, de asemenea, recu
noaște forța imaginației
poetice, puiterea expresivă.
Spațiul destul de restrîns al sălilor Dalles
a inclus prezentarea cu ;
precădere a unor sculpturi de dimensiuni reduse care, și de această
dată, în marea lor majori
tate, se înscriu sub semnul
unei certe profesionalități.
Remarcabilă este prezența
portretului, iar portrete ca
acelea semnate de maeștrii
Ion Irimescu sau Iftimie
Bîrleanu, ca și lucrările re
alizate de Mihai Cosan, Pa
vel Mercea, Neculai Pădu
rarii. Mihai Bucuilei sau
Dumitru Pasima se detașea
ză in ansamblul salonului
ca prezențe artistice re
marcabile prin expresivita
tea lor. Lemnul, căldura și
forța lui de expresie au ofe
rit sculptorilor posibilitatea
creării unor originale imagini-metafore. O atestă lu
crările semnate de Peter
Balogh. Victor Gaga, Mihai
Laurențiu, Ion Iancuț. Vla
dimir Predescu. Ioan Deac
ș.a. — tot atîtea exemple
care, resoectind specificul
materialului ales, au pus in
valoare forme armonioase,
concentrate. în acest sens
Horia Flămind. Elod Kocsis.
Jecza Petru. Nicolae Fleissig. Dinu Rădulescu. Iulia
Oniță. Corneliu Camaroschi. Pavel Bucur. Ioana
Kassargian. Adrian Popovici. Corneliu Tache. Gavril Covalschi. Iorgos Uiopolos sint realizatorii unor
lucrări care solicită privi
torul să se oprească înde
lung și să descopere succe
siv universuri complexe,
bogat sugestive.
nu
izbutește
Salonul
să ofere totuși imagi
nea at’it de complexă a
creației românești actuale
din domeniile picturii și
sculpturii. Si aceasta nu
numai pentru că lipsesc de
pe simeze lucrări ale unor
artiști consacrați. dar mai
ales pentru că expoziția nu
reușește să ofere o imagine
concludentă asupra căutări
lor. asupra aspirațiilor și
realizărilor generației de
artiști tineri care-si desfă
șoară activitatea pe tot cu
prinsul tării.

Szasz Lucreția :

„VREM PACE PENTRU COPIII NOȘTRI"

LUCRĂRI DE PRIMAVARA"

Pavel Mareea :

In recentele discuții profesiopovici. Publicul american a primit
nale purtate cu criticii muzicali
cu interes vădit muzica noastră,
americani
Martin
Bernheimer,
mai ales că soprana bucureșteană
laureat al premiului Pulitzer, și
a știut să-și aleagă un repertoriu
Robert Commandey, președintele
extrem de divers, autentic și ori
criticilor muzicali americani și ca
ginal ca sursă de inspirație (multe
nadieni, a reieșit că principalul din melodiile lui Tiberiu Bredi
interes al publicului la intilnirile
ceanu apelează direct la folclorul
cu interpreții români îl constituie
țărănesc).
repertoriul școlii noastre muzica
Apelînd la ciclul de melodii pe
le. Spre a satisface parcă acest
versuri de Clement Marot, solista
deziderat, soprana Cleopatra MeTeatrului de Operetă ne-a demon
lidoneanu, solistă a Teatrului de
strat că dispune de suficiente ar
Operetă din București, a susținut
gumente artistice spre a-1 inter
zilele trecute un substanțial reci
preta pe Enescu la o ținută profe
tal vocal la Citycorp Center din
sională superioară.. Ultima secvență
New York, programul fiind -axat ■ a recitalului — cea mai amplă — a
— în principal — pe creația com ■ cuprins opt cintece de Tiberiu
pozitorilor români
contemporani.
Brediceanu (ca Du-te dor cu MurăLa sfîrșitul recitalului, in urma
sul, S-a dus cucul, Pe sub flori
insistentelor aplauze ale audito
mă legănai și Taci, mireasă,
riului, Cleopatra Melidoneanu a nu mai plinge). Aș spune că în aInterpretat cu o exemplară dărui
ceste pagini s-a revărsat o parte
re și autenticitate cîntecul Taci,
din sufletul acestei înzestrate cîntămireasă, nu mai plinge și Doina
rețe. încă o dată, muzica româneas
Stăncuței de Tiberiu Brediceanu.
că a constituit punctul de greutate
A fost o seară de triumf al muzicii
al întregului recital.
românești la New York 1
La succesul recitalului a contri
Desigur că întilriirea cu Cleo
buit, în mod esențial, pianistul
patra Melidoneanu în postura de George Foca-Rodi, absolvent al
interpretă de lied a marcat prima Conservatorului din Iași.
surpriză, urmată de satisfacția de
De un real succes s-a bucurat și
a regăsi o cîntăreață completă de
formația Musica Nova, care a sus
concert. Parcurgînd pagini muziținut un program exclusiv de muzi
cale de referință semnate de Ri că românească contemporană, iar
chard Wagner, P. I. Ceaikovski,
cîteva zile mai tîrziu a fost pre
F. Mendelssohn-Bartholdy, inter
zentă la Biblioteca română din. New
pretate în limba originală, cu o
York, în cadrul unui amplu meda
perfectă stăpînire a stilurilor, artis
lion muzical consacrat exclusiv lui
ta a abordat c,u inteligență și farmec,
George Enescu.
cintece și lieduri de George Enescu,
Viorel COSMA
Tiberiu Brediceanu și Doru Po-

„HORIA, CLOȘCA Șl CRIȘAN

«utl , 1. re.

re -.re

nare, intr-un cuvînt. tota
litatea înfăptuirilor minu
nate ale constructorilor
socialismului, ale întregu
lui nostru popor.
Nu o dată s-au analizat
la Uniunea scriitorilor
modalitățile de a intensi
fica aceste legături, de a
realiza mai bine acțiunile
politico-educative si cul
turale, al căror număr se
ridică, la peste 500 pe an,
cu circa 2 000 de prezen
țe scriitoricești — in me
die anuală — si cu un

însemnări de Traian IANCU
public iubitor de li
teratură de peste 200 000
de participanți, în fie
care an. Firește, nu atit
numărul, cit creșterea ca
lității acestor manifestări
trebuie să ne preocupe
mai mult în această peri
oadă. Există permanente
preocupări, în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea României", pentru
îmbunătățirea îndrumării
cercurilor literare din în
treprinderi și instituții,
case de cultură, cămine
culturale prin dezbateri
menite să contribuie la
educarea estetică a tineretului,
Munoa depusă in acest
domeniu sprijină vasta
acțiune de elaborare a unor opere pătrunse de un
fierbinte patriotism, așa
cum oamenii de artă
au fost adesea îndem
nați de tovarășul Nicolae
Ceaușescu : „Avem nevoie de • o literatură
care să se inspire din
izvorul viu, din munca
poporului nostru, din via
ța sa, să prezinte trecu-

aceia care gîndesc in fe
lul acesta și care nu în
țeleg că a cînta poporul,
patria este menirea su
premă a unui scriitor și
artist ? Cine nu cîntă
patria și poporul nu poate
merita numele de scriitor
și poet al României socialiste r «
De aici. necesitatea
stringentă — ce repre
zintă ea însăși un proces
de conștiință revoluționa
ră a scriitorului — de a
se afla în mijlocul oame
nilor muncii, al făurito
rilor de bunuri materiale
și spirituale, pentru a
prinde noi puteri în mun
ca de creație.
Participarea scriitorilor
Ia manifestările culturale,
prezenta lor în mijlocul
oamenilor muncii cores
pund îndemnului secreta
rului general al partidu
lui de a cunoaște viata
constructorilor
socialis
mului, de a ne căuta iz
voarele operelor în munca
și idealurile poporului
nostru : „Nu trebuie să

Lecții „pe viu" despre noile
surse de energie

relațiile populației ro
mânite cu Bizanțul,
în aceeași vreme, apoi situația societății
omenești din același
spațiu
și
relațiile
populației
românești
cu Imperiul bizantin
în sec. VIII—XI e.n. ;
aceste capitole sînt
prefațate de o sinte
tică și explicită intro
ducere și urmate de
concluzii istorico-arheologice, precum și
de o convingătoare
ilustrație, de mare
valoare probatorie.
O bogată argumen
tație arheologică vine
să probeze. în chip
științific. permanen
ta populației autohto
ne. pe tot întinsul
vechii Dacii. în seco
lele V—XI e.n.. infirmîndu-se. astfel. în
cercările unor pseudoistorici de peste ho
tare de a demonstra
că pe aceste meleaguri
a fost un vid de
populație. Căci abordînd obiectiv proble
matica epocii îmbrăți
șate, autorul semnalează astfel prezenta,
în diferite perioade, a
unor grupuri alogene

Cind școlarii din Domașnea și-au
invitat părinții să asiste la „inaugurărea" microcentralei electrice construite de ei. acestora nu le-a venit
să creadă. „Jucăria copiilor să dea
lumină? Nici vorbă!" — spuneau
unii. „Cum să nu dea? Doar au lucrat
' sub îndrumarea profesorilor lor !“ —
: replicau alții. Și au venit în număr
măre să asiste la „eveniment".
Succesul micilor energetici eni ă fost
deplin.: apele pîriului Tudorovița
au pus în mișcare turbina, realizată
în atelierul școlii, iar în clase s-a aprins lumina.
— Nici vorbă, instalația noastră e
foarte modestă — ne spune prof.
Iosif Galescu, directorul Școlii gene
rale din Domașnea — doar de 1,8
kilowați și va ajunge în final la .2,2
kilowați. Dar valoarea ei educativă
este incomparabil mai mare. Este,
dacă se poate spune astfel, o lecție
„pe viu" despre punerea în valoare a
noi surse de energie, despre îndatori
rea cetățenească de înaltă răspundere
de a gospodări rațional, de a econo
misi bunurile țării, pe care cei mai ti
neri cetățeni o învață încă de pe băn
cile școlii.
Că lecția a prins o dovedesc
interesul și hărnicia cu care elevii
participat la realizarea altor investiții de... ingeniozitate și spirit gospodăresc. Una dintre acestea: o centrală eoliană, pe vîrful unui deal
din vecinătatea comunei, care va alimenta cu energie electrică stîna
cooperativei agricole de producție.
Dar inițiativele gospodărești ale elevilor din Domașnea nu sînt singu
lare în perimetrul școlar al județu
lui Caraș-Severin. După cum ne
relata prof. Petru Roșeți Codilă, in
spector general al inspectoratului
școlar județean, în curînd și microhidrocentrala școlarilor de la Poiana
Mărului va produce lumină. Colec

tivele didactice și elevii de la liceele
industriale nr. 1, 3 și 4 din Reșița, de
la Liceul industrial nr. 1 din Ca
ransebeș sau de la Școala generală
din Mehadia încearcă să obțină electricitatea necesară școlilor lor cu
ajutorul unor instalații eoliene,
concepute și realizate în ateliereleșcoală. La Liceul agroindustrial din
Bozovici a fost pusă in funcțiune o
instalație de producere a biogazului.
Mai multe unități de învățămînt —
Liceul industrial din Oțelul Roșu.
Liceul agroindustrial și Liceul de
matematică-fizică din Oravița. Liceul
industrial nr. 3 din Reșița — obțin, cu
ajutorul panourilor solare, apa caldă
menajeră necesară gospodăriei șco
lilor (cantine, internate etc). „Sînt
încorporate, deopotrivă. în aceste
inițiative gospodărești eforturile pli
ne de răspundere ale cadrelor di
dactice pentru înalta calitate a pro
cesului instructiv-educativ, grija de
a-i pregăti pe viitorii muncitori, pe
cetățenii activi de mîine în spiritul
gospodăresc, al utilizării raționale și
economisirii energiei, cit și interesul
și dorința elevilor de a fi. chiar de
pe băncile școlii, folositori societății.
Noțiunile despre sursele noi de ener
gie, expuse în lecții și concretizate în
instalații de reală utilitate, se consti
tuie, astfel. într-un capitol nou, deo
sebit de util și actual. în pregătirea
pentru muncă și viață a tinerei gene
rații" — menționa interlocutorul,
Vizitînd scoli din județul Caraș-Se
verin ne-am convins că preocupările
pentru formarea elevilor prin muncă
și pentru muncă nu se limitează nu
mai la capitolul „producerii" și eco
nomisirii energiei. Aproape nu există
unitate de învățămînt care în ac
țiunea de autogospodărire să nu se
remarce prin inițiative pline de in
geniozitate și spirit practic. O do
vedesc cu prisosință preocuparea

AL Gh. SAVU

„Romanitatea carpato-dunăreană
și Bizanțul în veacurile V-XI e.n"
în unele regiuni ale
teritoriului
carpatodunărean. dar arată,
întemeiat pe rezulta
tele cercetărilor ar
heologice. că acestea
nu au putut modifica
în chip structural nici
configurația
etnică,
nici pe cea socio-economică. din spațiul si
timpul la care ne re
ferim.
Mai intense sau mai
puțin active de la se
col la secol si de la
regiune la regiune. în
funcție
de anume
condiții concret-istorice. legăturile cu Bi
zanțul au avut darul
de a contribui la păs
trarea și consolidarea
„sigiliului
Romei",
extins în cele, din
urmă asupra întregu
lui spațiu al vechii
Dacii moment ce co
respunde în timp cu
încheierea procesului
de etnogeneză și afirmare a românilor și
civilizației
lor.
în
contextul istoriei sudestului european.

Ioan MITREA

bei apă din ulcior atunci
cind poți să bei apă din
izvor, că numai mergînd
la izvor, unde apa e lim
pede și curată, poți, in
tr-adevăr, să ai inspira
ția de a-ți servi poporul
și patria".
Acțiunile politico-edu
cative și culturale des
fășurate în cadrul Uniu
nii scriitorilor și cu spri
jinul organelor și organi
zațiilor de partid au
o tematică generoasă și
profund patriotică ; ele
arată că scriitorii răspund
chemării partidului de a
fi prezenți permanent „în
clocotul vieții și muncii
constructive, acolo unde
se făuresc marile valori
ale progresului uman".
Din efervescenta aces
tor acțiuni și pe fundalul
lor, chiar din izvorul lor.
s-au născut poezii, roma
ne. piese de teatru, cin
tece revoluționare scrise
de poeți în colaborare cu
compozitorii, lucrări din
tre care unele au obținut
premii literare ale Uniu
nii scriitorilor, ale asocia
țiilor de scriitori, ale Fes
tivalului national „Cîntarea României", ale Aca
demiei Republicii Socia
liste România, ale Festi
valului cintecuiui ostă
șesc: „Te apăr și te cînt,
patria mea !“. ,
Sînt argumente eloc
vente și tot atîtea în
demnuri la a dezvolta
continuu aceste legături
cu milioanele de cititori,
la a întreprinde noi ac
țiuni politico-educative și
culturale, aplicînd în viața
noastră literar - artistică
hotărîrile marelui forum
democratic,
ale
cela '
de-al doilea Congres Șî '
educației politice și cul
turii socialiste.

tul, prezentul și viitorul
său... Este necesar să se
dea o ripostă hotărită unor manifestări — e drept,
puține, dar nu trebuie to
lerate — după care arta,
literatura, poezia patrio
tică ar fi fost bune cindva, pe timpul lui Eminescu, al Iui Coșbuc,
Bolintincanu, Alecsandri
sau alții — și că astăzi
trebuie să nu ne mai
preocupăm de asemenea
literatură și poezie. Ce fel
de scriitori și poeți pot fi

re-re-rere

Dan Gh. TEODOR

Legăturile Bizanțu
lui cu populația au
tohtonă din spațiul
carpato-dunărean. de-a
lungul
unei
epoci
deosebit de importan
te. cum a fost aceea
a secolelor V—XI e.n.,
a fost deseori subli
niată în istoriografia
română și străină.
Dar rezultatele cerce
tărilor arheologice din
ultimele decenii, îm
bogățind
substanțial
documentația cu pri
vire la această pro
blemă. au făcut să se
resimtă tot mai mult
nevpia unei lucrări de
sinteză și în acest do
meniu. Acestui dezi
derat îi răspunde lu
crarea istoricului și
ieșean.
arheologului
dr. Dan Gh. Teodor,
„Romanitatea carpato-dur.ăreană si Bizantul în veacurile
V—XI e.n.“. (Editura
Junimea. Iași).
Structurată în patru
capitole, lucrarea pre
zintă cronologic mai
îritîi' evoluția istorică
a societății omenești
din spațiul carpatodunărean în secolele
V—VII și respectiv

Rostul scriitorilor - de
azi, al tuturor creatorilor
de artă este acela de a
oglindi în operele literare
și de artă efortul oameni
lor muncii pentru a crea
o societate mai bună, mai
luminoasă. Această reflec
tare in opere de artă a
vieții societății noastre,
conduse de Partidul Co
munist Român, se poate
realiza — o știm din prac
tica muncii de creație a
literaturii în general și în
special a literaturii con
temporane — prin parti
ciparea militantă a crea
torului pentru a înfățișa
viața, cu luminile si um
brele ei, bucuriile șl suc
cesele poporului nostru,
fără a ocoli nici greutăți
le. lipsurile. Sarcina noas
tră revoluționară. în crea
ție. este de a reflecta lup
ta noului împotriva a tot
ce este vechi.
De mare importantă în
procesul complex de crea
re a unei literaturi patrio
tice militante, revoluțio
nare este — așa cum s-a
subliniat puternic și la
cel de-al doilea Congres
■ al educației politice și cul
turii socialiste — partici
parea scriitorilor comu
niști la acțiunile culturale,
politico-educative, mijloc
de intensificare a legătu
rilor dintre scriitori și ci
titori. prin acțiuni menite
iă propage literatura în
rindul oamenilor muncii.
Efectul acestor acțiuni,
este, cind sint bine orga
nizate. cu folos dublu,
căci și în sufletul scriito
rului se propagă, pe mul
tiple căi. realizările mă
rețe ale clasei muncitoa
re. ale țărănimii coopera
tiste. ale cercetării știin
țifice. ale. realizărilor in
telectualității
revoluțio-

® In școlile din județul Caraș-Severin — inițiative gospodă
rești cu înaltă valoare educativă • investiții de... ingeniozi
tate și simț practic în acțiunea de autogospodărire ® Un
capitol nou în pregătirea pentru muncă și viață a celor mai
tineri cetățeni

Marina PREUTU

Recital de muzică românească
la New York

- izvorul inepuizabil al creației literare

„Ștefan cel Mare.
Campanii"
Așa cum o arată
chiar titlul său, lucrarea istoricului dr.
Al. Gh. Savu — apăru
tă în Editura Militară
— își propune să stă
ruie asupra bătăliilor
principale pe care le-a
purtat Moldova glorio
sului voievod. Sînt in
vestigate în chip firesc
situația militară, stra
tegică a Moldovei, a
românilor în ansam
blu, în momentul în
scăunării lui Ștefan în
urmă cu 525 de ani,
măsurile luate de ma
rele domn pentru întă
rirea puterii militare a
țării (capitolul respec
tiv se intitulează chiar
„Renașterea
puterii
militare a Moldovei,
1457—1467").
Desigur, predomină
în lucrare investigarea
războaielor purtate de
marele domn — începînd cu strălucita bi
ruință de la Baia din
decembrie 1467 ; izbînda de la Vaslui.
ce-I îndreptățea pe
Stefan să aprecieze că

atunci i-a fost tăiată
sultanului mina dreap
tă ; eroica rezistență
de la Războieni din
vara lui 1476 ; bătălii
le anului greu 1484 ;
în fine, marea victo
rie din 1497 din Co
drii Cosminului. Sînt
analizate de fiecare
dată cauzele imedia
te, componența forțe
lor aflate în confrun
tare, strategia si tac
tica folosite si con
secințele imediate sau
mai îndepărtate ale
acestor conflicte si
largul, lor răsunet internațional. Toate acestea îi permit auto
rului să descifreze și
să propună cititorilor
elementele de origina
litate ale strategiei și
tacticii lui Ștefan în
cursul fiecărei campa
nii, să ilustreze uriașul
său geniu politic și mi
litar.
Analizînd gîndirea sa
militară, autorul sub
liniază că marele co
mandant de oști a sub-

sumat obiectivului su
prem al vieții și acti
vității lui — apărarea
neatîrnării, păstrarea
integrității țării — in
strumentele economiei
și politicii, ale diplo
mației și artei milita
re. Este pus in același
timp în relief adevărul
că la temelia marilor
sale biruințe s-a aflat
osmoza strînsă dintre
donin, armată și po
por, vremea lui Ștefan
cel Mare, cu amplul
său efort
închinat
neatîrnării, stind mărturie peste veacuri că
un popor, oricît de mic,
dacă luptă unit, cu
toate forțele și resur
sele sale pentru legitimele-i drepturi națio
nale, dacă socotește că
pentru a trăi liber nu
există nicicînd un preț
prea mare, este de
neînfrînt. Este acest
adevăr una dintre con
cluziile pregnante ale
lucrării de față —
omagiu adus ilustrului
voievod.

Silviu ACHIM

gospodărească pentru înfrumuseța
rea, dotarea și îngrijirea școlii, „cu
rată ca un pahar", cu care pe drept
cuvint se pot mîndri profesorii și
elevii Școlii generale din Băile Herculane (director—-prof. Paraschiva
Marăscu), amenajarea și organizarea
exemplară a activității practice pe lo
tul agricol (cu seră și solar) la Școa
la generală din Obreja (director
prof. Saveta Călin), grija și interesul
cu care sint „găzduiți" iepurii și nu
trita, pentru care se cultivă furaje
pe fiecare palmă de pămint din gră
dina școlii, la Școala generală nr. 10
din Reșița (director—prof. Carol
Hellebrandt), ca să dăm doar citeva
exemple. Activității practice produc
tive din cele circa 340 ateliereșcoală, în care elevii județului de
prind viitoarea meserie, i se adaugă firesc celelalte activități de
muncă harnică, entuziastă pe lotu
rile școlare — insumînd aproape
35 hectare. în 124 microferme zoo
tehnice (cu porci, păsări, anima
le mici, albine). Și. în acest
complex de preocupări, contea
ză. evident, rezultatele concrete, ma
teriale — de exemplu, numai în li
cee, planul anual de producție șco
lară se ridică în 1982 Ia 12,47 mili
oane lei. Dar și mai importante și
demne de menționat sînt împlinirile
în planul educativ, al formării profe
sionale și etice a viitorilor muncitori
ai județului, ai țării.
Tradițiile de muncă șl hărnicie ale
Reșiței jnuncitorești, tradițiile; de în
vățătură asiduă și dorință continuă
de lărgire a orizontului de cunoaștere
specifice unităților de învățămînt
din Caraș-Severin. îndemînhrea și
dragostea de muncă tradiționale ale
bănățenilor se transmit elevilor prin
modalități instructiv-educative; diver
se. ingenioase și atractive, anco
rate în preocupările de muncă și
progres ale întregului nostru popor.

Fiorica DINULESCU
„Revista română
de studii internaționale

A apărut :

3(59)/1982
Din sumar : „Securitatea europea
nă, coordonată majoră a asigurării
păcii, destinderii și colaborării in
ternaționale" (Ion Datcu) ; ..Buna
vecinătate : o importantă inițiativă
a României la O.N.U." (Iftene.Pop);
„Schimbarea fundamentală a îm
prejurărilor în dreptul modern al
tratatelor" (Petre I. Rusu) ; „Anul
Internațional al Tineretului — va
loroasă inițiativă a României socia •
liste" (Dan Mihai Bârliba. Andre:
Popescu) ; „Conceptul de pace în
viziunea lui Nicolae Titulescu"
(Adrian Năstase) ; „Aspecte ale ac
tivității diplomatice a lui Nicolae
Titulescu oglindite în documente
din arhivele polone" (Vasile Matei).
Revista are și o ediție în limbi
străine —
„Revue Roumaine
d’Etudes Internationales" — cu
articole in limbile franceză, engleză
și rusă.

t
Programul 1
11,00
11,05
11,25
12,35
16,00
16,05
17,00
20,00
20,30
20,45
21,05

21,10

21,50
22,00

Telex
România — industrie și civilizație
Film serial ,.Lumini și umbre44
Matineu de vacanță
Telex
Deschizător de drumuri noi —■
Congresul al IX-lea al P.C.R.
„Portret de școală nouă44
Studioul tineretului. Deschizător de
drumuri noi — Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist Român
Telejurnal
Actualitatea
..................
economică
La frontierele cunoașterii — serial
științific
Pe agenda invățămîntulul — con
cursurile de admitere
Un
vast program
de activitate
politico-ldeologlcâ.
Simboluri ale
unității poporului
de-a lungul
istoriei
Telejurnal
Meridianele cînteculul

Programul 2
20,00 Telejurnal
20,30 Concertul orchestrei simfonice
Radioteleviz.iunii
21,50 Telejurnal

a
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Cronica zilei
Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scânteii"
E La întreprinderea „Electrocentrale" din Zalău a intrat în func
țiune un cazan de apă fierbinte cu
capacitatea de 50 gigacalorii fa
bricat la întreprinderea „Vulcan"
din București. El are performanțe
tehnice superioare celor din import,
întrucît poate funcționa și cu căr
bune inferior adus dim apropiere.

19 In acest an, în județul Bihor
se vor construi noi blocuri, însumînd 3 500 apartamente, O parte
din ele se vor înălța în noul
centru civic al municipiului Oradea.
La baza didactică de producție
și cercetare „Căpriorul" a Universi
tății Brașov au fost aduși, în 1970,
cîțiva mufloni. „Noii locatari" s-au
adaptat foarte bine condițiilor din
Țara Bîrsei, astfel că numărul lor e
în creștere.
H

H Oamenii muncii de la Între
prinderea
de construcții nove și
utilaj tehnologic din Tulcea au lan
sat prima stație de pompare plu
titoare. Această stație asigură apa
pentru irigații in sistemul Dăeni, pe
o suprafață de peste 10 000 hec
tare.

£3 In orașul balnear Covasna au
început lucrările de construcție a
unui hotel. Beneficiari : pensionarii
din cadrul cooperativelor meșteșu
gărești.

Q In municipiul Dej s-a construit,
cu sprijinul cetățenilor, un frumos
ștrcțnd cu bazine pentru cei mari și
■ee'f ’rnici, unul din ele avînd dimen
siuni olimpice, terenuri de sport și
de joacă. Ce bine ar fi dacă ar fi
reamenajate și băile de la Ocna
Dejului, care dispun de apă sărată
cu efecte curative.

IS Cooperativa meșteșugărească
„Mureșul" din Alba lulia a amena
jat în subsolul unei clădiri de pe
str. Ecaterina Varga o ciupercărie.
întrucît în Alba lulia mai există
astfel de subsoluri, sînt condiții ca
această inițiativă să se înmulțească
.aidoma ciupercilor.

S La exploatarea minieră llba,
județul Maramureș, au fost create,
la propunerea minerilor, un atelier
de vulcanizare, o spălătorie și o
croitorie pentru recondiționarea echipamentului de protecție a mun
cii. în felul acesta, cizmele de cau
ciuc defecte se vulcanizează, iar
hainele se curăță și se repară,
realizîndu-se importante economii.

S3 A început să se construiască
la Iași un patinoar artificial, în zona
de agrement de la ștrandul orașu
lui, lingă Palatul Culturii. Noua
bază sportivă se construiește cu
fonduri din contribuția bănească și
prin munca patriotică a cetățenilor
municipiului.
H In orașul Năvodari s-a deschis
un complex de alimentație publică
reunind un restaurant, o linie de
autoservire, patiserie, cofetărie și o
discotecă. Numele complexului :
„Modern". Așa cum sperăm să fie
și serviciile oferite.

E3 Orașul Beiuș și-a îmbogățit
zestrea edilitară cu o autogară de
călători. Ea oferă condiții civilizate
de servire miilor de călători care
apelează zilnic la serviciile ei.
■ In noul ansamblu de Jocuințe de pe Calea Cisnădiei din Sibiu
a fost dată în folosință o librărie.
Este cea de-a 30-a unitate de acest
fel din județul Sibiu.

El In centrul municipiului Vaslui
s-a dat în folosință un mare ma
gazin „Romarta", primul de acest
fel din județ. De la începutul anului și pînă în prezent, spațiile
comerciale din localitățile vasluiene
au sporit cu aproape 4 000 metri
pătrați.
H Pe
riul Doftana din județul
Prahova s-a deschis un șantier al
tineretului. Aici se construiește pri
ma microhidrocentrală de pe această apă. Vor urma și altele, care
vor asigura energia electrică nece
sară locuitorilor din comuna Valea

Miercuri, tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Politic
Executiv al-,C.C. al P.C.R.. s-a intilnit cu tovarășul Efrain Alvarez,
membru al Biroului Politic și Secre
tariatului Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Comunist
Ecuadorian, care, la invitația C.C. al
P.C.R.. efectuează o vizită în tara
noastră.
Cu acest prilej, s-a procedat la o
informare reciprocă privind activi
tatea și preocupările actuale ale
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist Ecuadorian, s-a ex
primat dorința de a se dezvolta și
adinei și în viitor bunele relații si
solidaritatea dintre cele două parti
de în spiritul stimei și respectului
reciproc, în interesul popoarelor ro
mân și ecuadorian, al cauzei păcii,
securității și independenței naționale,
progresului și colaborării internațio
nale. Au fost abordate și unele as
pecte ale vieții internaționale.
La convorbiri, desfășurate într-o
atmosferă tovărășească, a participat
Stan Soare, adjunct de șef de secție
la C.C. al P.C.R.
★

Ambasadorul R. P. Ungare la
București, Sandor Rajnai, a oferit
miercuri, un cocteil cu prilejul în
cheierii misiunii sale în țara noastră
Au participat tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Alexandrina Găinușe, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-mi nistru al gu
vernului, Gheorghe Chivulescu. mi
nistrul justiției, Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-locotenent Gheorghe
Gomoiu, adjunct al ministrului apă
rării naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior al Armatei,
reprezentanți ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați în

tara noastră,
diplomatic.

membri ai

corpului

★

La Combinatul de prelucrare a
lemnului din Pitești a avut loc.
miercuri după-amiază, o adunare
festivă consacrată celei de-a Sl-a anivensări a victoriei Revoluției popu
lare mongole.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,
ai Ministerului Afacerilor Externe, ai
Asociației de prietenie româno-mongolă, numeroși oameni ai muncii.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Mongole la București.
Evocînd semnificația evenimentului
aniversat, Ion Pietrăreanu, directorul
combinatului, a evidențiat succesele
obținute de poporul mongol în edi
ficarea societății socialiste, arătînd
că toti cetățenii patriei noastre ur
măresc cu viu interes și se bucură
sincer de rezultatele remarcabile în
registrate de oamenii muncii din
țara prietenă, sub conducerea Parti
dului Popular Revoluționar Mongol.
Vorbitorul a subliniat că tradițio
nalele raporturi de prietenie și cola
borare' româno-mongole au cunoscut
în ultimii ani un curs continuu as
cendent. în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre
conducătorii de partid și de stat ai
celor două țări, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Jumjaaghiin
Țedenbal.
Luînd cuvîntul, Namsrain Luvsanravdan, ambasadorul R. P. Mongole
la București, a înfățișat principalele
etape parcurse de tara sa în cei 61
de ani de viață liberă. în opera de
construire a socialismului. El a evi
dențiat importanta sprijinului acordat
R. P. Mongole de țările socialiste
frățești, între care și România, in
ceea ce privește dezvoltarea bazei
tehnico-materiale a industriei si agri
culturii. în crearea de noi centrale
industrial-agrare.

Campionatele republicane de natație
în ultima zi a campionatelor re
publicane de natație desfășurate la
bazinul „23 August" din Capitală au
fost stabilite trei noi și valoroase re
corduri naționale : Flavius Vișan —

57”51/100 la 100 m. fluture, Eugen Nan
— 16’14”07/100 la • 1 500 m și echipa
masculină Dinamo — 8’06”12/100 în
proba de ștafetă 4X200 m liber.

periență, dar pe care îi știam la pen
sie : inginerul Valentin Tamașoiu, de
la mina Livezeni, Zap Zoltan, mais
tru la Petrila. Gheorghe Pușcaș,
maistru principal la Lupeni. Ion
Gabor, artificier la Lupeni. Despre
ei ni se spune : „Bună-i odihna după
o viată de muncă, dar cînd li s-a
oferit ' ocazia să-și valorifice expe
riența printr-o activitate utilă, n-au
ezitat o clipă să vină să lucreze aici.
Chiar dacă numai trei luni pe an,
cit dă voie legea !“. Vestiți pe în
treaga carieră sînt și cei trei frați
Szatmary :
Nicolae, excavatorist,
Francisc si Ștefan, buldozeristi. ași
în mînuirea si întreținerea utilajelor
cu care lucrează.
De fapt, surprinzător de repede,
in cariera Cimpu lui Neag s-a în
chegat o adevărată familie, un puter
nic colectiv muncitoresc. Iar un liant
de bază, un ferment viu al spiritului
gospodăresc. creator al oamenilor
avea să fie o inițiativă muncito
rească lansată într-o adunare a or
ganizației de partid din primăvara
acestui an. Denumirea acestei ini
țiative nu era nicidecum originală,
ea fiind aplicată si de alte colecti
ve : „Eu produc, eu controlez, eu
răspund". Dar cu scopuri și forme
de acțiune specifice.
Un obiectiv principal al acestei
initiative a fost si este ca fiecare la
Ipcul său de muncă să-și întrețină.
6' repare, 'să verifice permanent
cum ; funcționează utilajul cu care
lucrează. Nu, una-două. să apeleze
Ia mecanicii din echipele de între
ținere. Un prim și important efect :
orele de întrerupere in funcționarea
utilajelor s-au redus substanțial.
Practic, activitatea atitor oameni
este greu de controlat simultan. De
aceea. inițiativa amintită a avut
darul de a spori spiritul de răspun
dere al fiecăruia față de calitatea
muncii sale. Astfel, excavatoristul
are posibilitatea de a exploata se
lectiv stratul, de a alege sterilul de
cărbune. în același timp, excavatoriștii de la descopertă. colaborînd

Sabin CERBU
Corneliu CÂRLAN

„LIGNIT ’82 - BERBEȘTI-ALUNU"
(Urmare din pag. I)
ale întreprinderii miniere să fie de
plasate și unele utilaje. Bazinul car
bonifer de aici dispune la ora ac
tuală de întregul parc de utilaje
necesare, care, folosite corespunză
tor in toate cele trei schimburi,
sint in măsură să satisfacă nevoile
producției. Nu în aceeași măsură

exista forța de muncă calificată. Or,
unitățile care au venit în ajutor au
avut grijă să completeze efectivele
de muncitori si maiștri tocmai in
meseriile de care deocamdată se
duce lipsă. Constructorii hidrocen
tralelor de pe Olt si întreprinderea
minieră Rm. Vilcea. au trimis, de
pildă, buldozeristi si excavatoriști.
Sudorii i-au asigurat Combinatul de

AZI, SEMIFINALELE
La Barcelona : Polonia - Italia
La Sevilla : R.F.G. - Franța

Balcaniada de ciclism

Maratonul fotbalistic spaniol intră
astăzi in ultima fază, ultimele patru
meciuri (eventual cinci, dacă finala
se va re.iuca) urmînd să decidă po
diumul celei de-a 12-a ediții a „Cu
pei Mondiale". Semifinalele de as
tăzi sînt surprinzătoare din perspec
tiva pronosticurilor făcute înaintea
competiției si chiar în timpul desfă
șurării ei. trei dintre favoritele spe
cialiștilor — Brazilia’. Argentina și
țara gazdă, Spania — fiind elimina
te. semifinalele devenind exclusiv
europene, ceea ce nu s-a mai in
ti mulat din 1966. de la turneul final
din Anglia. Astfel, „vechiul conti
nent" egalează „scorul" la titluri,
acesta devenind 6—6. în confruntarea
cu America de Sud.
Dintre cele patru semifinaliste.
singura formație care a confirmat
pronosticurile inițiale a fost cea a
R.F. Germania. După Un început sur
prinzător de slab (infringere in fata
Algeriei), fotbaliștii vest-germani au
revenit în prim plan datorită iocului
lor exact, extrem de eficient, chiar
dacă Rummenigge. incomplet resta
bilit. a linsit in ultimele partide sau
a evoluat destul de sters.
Echipa Italiei, mai puțin convin
gătoare in primele meciuri, si-a îm
bunătățit treptat jocul, pe fondul
unei organizări tactice perfecte, dar
in meciul cu Brazilia a beneficiat
in mare măsură de siguranța „vete
ranului" Dino Zoff (despre care un
ziarist francez spunea că n-ar fi
exclus să-l vedem la turneul final
din 2002...). ca și de revenirea spec
taculoasă a' lui Paolo Rossi.
Celelalte semifinaliste sint apariții
mai puțin așteptate. Franța n-a măi
reușit o calificare in turul secund de
24 de ani. iar „vechea gardă" polo
neză era considerată prea virstnică
inainte de campionat pentru a putea
fi socotită o eventuală medaliată.
Ambele echipe s-au calificat insă
absolut meritat, etalind un ioc ofen
siv. plăcut, fără complexe.
Prima finalistă va fi cunoscută
astă-sea.ră la ora 20. ora Bucureștiului. in urma partidei Polonia —
Italia, ce se va disputa pe stadionul
„Nou Camp" din Barcelona, meci
urmat... la Sevilla, de intilnirea R. F.
Germania — Franța.

probă contra cronometru pe echipe
(seniori și juniori) și proba de fond.
Din echipele țării noastre fac parte,
printre alții, campionul Ionel Gancea,
C. Căruțașu, I. Butaru, C. Nicolae,
juniorii V. Mitrache, O. Mitran. J.
Schneider. Zolt Lorint.

„HUILĂ - CÎMPU LUI NEAG“
corespunzător cu șoferii, pot lucra
neîntrerupt, cu mare productivita
te. întrecerea
excavatoristilor s-a
soldat zilele trecute cu un record
realizat de Anton Dumitrescu. El
a dovedit că intr-un schimb pot fi
excavați nu mai puțin de 2 040 mc
de steril.
La rindul lor. șoferii de pe auto
basculante țin ritmul cu cei care lu
crează in carieră. Obiectivul lor nu
este numai de a face cît mai multe
curse pe schimb, ci și de a încărca
cît mai bine mașinile la fiecare
cursă. Așa s-a ajuns ca de la 6—7
mc să se încarce acum peste 8 mc
pe o autobasculantă.
Zi cu zi se ridică astfel tot mai
mult ștacheta realizărilor. De la
1 000 tone de cărbune pe zi în pri
măvară. s-a ajuns acum la 1700
tone, uimind ca in preajma zilei de
23 August să se atingă 2 000 tone.
Cel care ne furnizează aceste date,
inginerul Nicolae Vucan. șeful sec
torului carieră, adaugă că angaja
mentul celor care lucrează aici este
ca oină la marea noastră sărbătoare
producția suplimentară de huilă să
depășească 60 000 tone.
Bl incă un fapt nelipsit de semni
ficație: in condițiile' depășirii sarci
nilor de plan, prin spiritul gospodă
resc dovedit de acest harnic colectiv
s-au economisit 1 000 litri de carbu
ranți la autobasculante, cantitate cu
care se pot transporta 1 000 tone de
cărbune, si 3 000 litri carburanți la
buldozere și excavatoare, cantitate
suficientă pentru extragerea a 75 000
mc de steril.
Celor de aici nu le lipsește nimic
pentru a lucra bine si eficient. Toate
problemele sînt rezolvate operativ
prin grija comitetului județean de
partid, a Combinatului minier Valea
Jiului si n unităților care și-au tri
mis oameni si utilaje.
De la Cimpu lui Neag, cocseriile
vor primi neîntrerupt cantități tot
mai mari de huilă.

Campionatul mondial
de fotbal

Astăzi începe la Cîmpulung

Astăzi, la Cîmpulung încep campio
natele balcanice de ciclism, la care,
alături de cei mai valoroși rutieri din
tara noastră, participă sportivi din
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și Turcia,
în programul competiției figurează o

Imagine de la exploatarea carboniferă Cimpu lui Neag
Foto : S. Cristian

prelucrare a lemnului din Rîmnicu
Vilcea și întreprinderea de talpă și
încălțăminte din cauciuc din Drâgășani, cei |8 electricieni au venit de
la întreprinderea de prelucrare a
maselor plastice, iar lăcătuși și me
canici au sosit de la cele două com
binate chimice de pe platforma in
dustrială !a municipiului Rm. Vilcea.
Toate aceste forțe sint coordonate
si îndrumate de doi maiștri — Ilie
Duiculete si Vasile Dăneci — repar
tizați de Grupul de șantiere TCH Olt
Defileu.
Am stat de vorbă cu cei doi mai
ștri, cu mecanicii Ion Copăceanu și
Marcel Drăgulescu. cu buldozeriștii
Victor Chituc și Nicolae .Olaru. cu
excavatoristul Ion Crăcănuș sau cu
conducătorii auto Vasile Bănică. Ilie
Clenci și Constantin Răduca. precum
și cu alți participant! la acțiunea
declanșată în bazinul carbonifer
Berbești-Alunu. Fiecare ne-a vorbit
despre modul în care este organizată
munca, despre eforturile care le fac
pentru ca. impreună. cu minerii,
să-și aducă o prețioasă contribuție
la punerea in valoare a zăcăminte
lor de cărbune din această zonă.

— Anul trecut — preciza ing. Ni
colae Vîrlan. directorul I.T.A. Vilcea
— colectivele noastre au participat
la realizarea a pes'țe 420 000 mc des
copertă și pe această bază s-a creat
front de lucru pentru exploatarea a
70 000 tone cărbune. Experiența acu
mulată ne dă dreptul să țintim acum
la mai mtîlt.
Dealtfel, după cum am aflat. în
cadrul acțiunii de întrajutorare
muncitorească din acest an, oamenii
și-au propus să execute peste 500 000
mc descopertări și transport balast
pentru terasamente și să asigure pu
nerea în valoare a circa 100 000 tone
lignit. Deocamdată, eforturile sînt
concentrate la îndepărtarea straturi
lor de steril.
Pină ieri. 7 iulie, rapoartele
de lucru ale acțiunii „Lignit ’82“
consemnau descopertarea a 150 000
mc steril și extragerea a 3100 tone
lignit. Rezultate care, după cum se
muncește, vor fi cu siguranță am
plificate în zilele următoare.

Ion STANCIU
corespondentul

„Scinteii"

ȘI PROGRESISTE DIN NOILE STATE INDEPENDENTE

Carta partidului

UPRONA din Burundi

★

La Complexul expozițional din
Piața Scinteii a avut loc, miercuri,
o conferință de presă consacrată ce
lei de-a VIII-a ediții a Tîrgului in
ternațional București — TIB ’82.
Despre stadiul pregătirii acestei
prestigioase manifestări economice
internaționale, găzduită de capitala
României între 7—14 octombrie, a
vorbit ing. Nicolae Suciu, directorul
Intreprinderii .de tîrguri și expoziții.
Avînd o tematică îmbogățită,
TIB ’82, tîrg cu caracter general, va
reuni, pe o suprafață de mai bine
de 70 000 mp, exponate prezentate
de peste 850 de firme românești și
din alte 36 de țări din Europa, Afri
ca, America de Nord, America de
Sud, Asia și Australia. Dintre ace-tea, 31 de state, între care Austria,
Bulgaria,
Canada,
Cehoslovacia,
R. P. Chineză, R. P. D. Coreeană,
Cuba, Elveția. Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Grecia, Iugo
slavia, Italia, Japonia, Polonia, Por
tugalia. S.U.A., Turcia, Ungaria și
U.R.S.S.. și-au anunțat participarea
cu pavilioane oficiale.
România va fi reprezentată de
peste 450 de întreprinderi de comerț
exterior, centrale industriale, unități
producătoare, institute de cercetare
și proiectare, icare vor etala cele
mai noi realizări din toate dome
niile industriale, produse de un ri
dicat nivel tehnic și calitativ, ilus
trative pentru potențialul in con
tinuă creștere al economiei româ
nești.
(Agerpres)

• SPORT © SPORT • SPORT • SPORT @ SPORT • SPORT

Țării-cit mai muit cărbune /
(Urmare din pag. I)

In încheiere, ambasadorul a adre
sat poporului român calde mulțumiri
pentru sentimentele de prietenie fră
țească și pentru spiritul de întrajuto
rare tovărășească manifestate față de
poporul mongol, precum și urări de
noi și tot mai importante succese in
opera de transpunere în viată a mă
rețelor sarcini trasate de Congresul
al XII-lea al P.C.R.

★

în caz de egalitate după termina
rea timpului regulamentar de joc, în
semifipale. se vor juca două reprize
de prelungiri' a cite 15 minute fie
care. iar dacă egalitatea persistă se
va apela la loviturile de departajare
de la 11 m.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 8
iulie, ora 21 — 11 iulie, ora 21. In țară :
Vreme schimbătoare. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate în
jumătatea de nord-est a țării, unde vor
cădea ploi locale, ce vor avea și carac
ter de aversă,
însoțite de descărcări
electrice. în rest, ploi izolate.
Vîntul
va sufla slab, pînă la moderat, cu in
tensificări temporare, predominînd din
sectorul
nord-vestic.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse
între 7 și 17
grade, iar cele maxime între 20 și 30
de grade, izolat mai ridicate. în Bucu
rești :
Vreme
instabilă,
cu
cerul
schimbător, favorabil aversei de ploaie.
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 14 și 17 grade, iar cele maxime
între 27 și 30 de grade. (Liana Cazacioc,
meteorolog de serviciu).

Poporul burundez a sărbătorit, zi
lele trecute, douăzeci de ani de la
cucerirea independentei de stat. în
destinul istoric al națiunii burundeze. in lupta împotriva penetrației și
exploatării coloniale, pentru dobindirea independentei naționale, in
munca eroică pentru înlăturarea
sechelelor dominației coloniale, pen
tru accelerarea progresului economic
si social un rol de seamă îl are
Partidul UPRONA. Ultimul său con
gres a adoptat Carta partidului, care
proclamă opțiunile fundamentale ale
revoluției naționale și democratice
burundeze. Carta constituie patforma
fundamentală pe care se întemeiază
activitatea UPRONA. schițează pro
iectul societății pe care partidul, sta
tul și poporul burundez și-au propus
s-o construiască.
Ținînd seama de situația obiectivă
a tării. Carta definește caracterul si
natura revoluției pe care este che
mat s-o înfăptuiască poporul burun
dez — revoluția națională si demo
cratică. Pe această bază este elabo
rată strategia care să asigure trans
formarea radicală a raporturilor
socio-economice.
Dreptatea socială pe care partidul
înțelege s-o înfăptuiască, subliniază
documentul, „reclamă o luptă hotărită si sistematică împotriva exploa
tării omului de către om. Ea presu
pune o modificare corespunzătoare a
structurilor societății, o justă repar
tiție a factorilor de producție, și o
repartizare echitabilă a veniturilor".
Optînd pentru justiție socială, re
voluția burundeză își propune să
organizeze populația tării astfel in
cit „printr-o dezvoltare generalizată
si armonioasă, bazată pe un efort
productiv susținut", aceasta să ajun
gă să-și. satisfacă nevoile de bază :
alimentația, condițiile de locuit. în
grijirea sănătății, educația. Pornind
de la adevărul istoric că dobindirea
independentei politice nu duce în
mod necesar la eliminarea domina
ției străine. Carta subliniază că
realizarea „adevăratei independente
impune transformarea profundă a
vechilor structuri și mod de gîndire
pentru a crea o nouă ordine econo
mică si culturală propice să promo
veze interesele si identitatea comu
nității naționale... Libertate în sta
bilirea obiectivelor fundamentale,
dar și suveranitate asupra resurse
lor naționale, din care trebuie să
beneficieze poporul nostru, acesta
este adevăratul înțeles al indepen
denței naționale".
Relevînd necesitatea făuririi unei
democrații bazate pe adeziunea si
participarea maselor, Carta sublinia
ză că trebuie creată o putere popu■ Iară cu „instituții care să permită
fiecăruia să ia parte la administra
rea 'treburilor țării sau ale colecti
vității locale". iar modificarea struc
turilor socio-economice „va trebui
in mod negreșit însoțită de o trans
formare morală si intelectuală a
omului nrin. promovarea și difuza
rea noilor valori în vederea întă
ririi identității culturale burundeze
si instaurării unui mod de viață in

cinema
0
Trandafirul galben : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15;
13,30;
15.45; 18; 20,15,
ARTA (21 31 86)
—
15,30; 18: 20, GRADINA ARTA — 21.
E3 Angela merge mai departe : BUZEȘTI (50 43 58) — 16,15; 18; 19,30.
13 Primăvară pentru o oră : DOINA
(16 35 38) — 9; 10,45; 12,30; 14,15.
0 Grăbește-te încet : DOINA (16 35 38)
— 16 ; 18 ; 20.
EJ De
la 9 la 5 :
TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9.
E3 Nea Mărin miliardar ;
TIMPURI
NOI (15 6110) — 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
E Capcana mercenarilor ;
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
El Rețeaua „S* : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
BJ Calculatorul mărturisește :
PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
K Mefisto : SCALA (11 03 72) — 9,15;
12,30; 16; 19,15.
0] Secretul jurnalului intim : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30,
FESTIVAL (15 63 84)
— 9,30;
11,30;
13,30: 15,30; 17,30; 19,30.
B3 Frontiera : PATRIA (11 86 27) — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54)
— 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
E3 Logodnica mecanicului
Gavrilov :
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
B Apașii : FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11,15; 13,30;
15,45; 18; 20;
TOMIS
(21 49 46)) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20; GRADINA TOMIS — 21,30; MO
DERN (23 71 01)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 : 20,15, GRĂDINA MODERN
— 21,15, GRĂDINA BUZEȘTI (50 43 58)
— 21,15..
0 Waterloo: DRUMUL SĂRII (31 26 13)
— 16; 19.30.
E3 Pe cer „vrăjitoarele nopții* : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
□ Soarele alb al pustiului : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30; GRĂDI
NA FESTIVAL (15 63 84) — 21.
E Fii
bărbatul meu :
POPULAR
(35 15 17) — 15;
□ Moscova
nu crede în
lacrimi :
POPULAR (35 15 17) — 16,45; 19,30.
EJ Fata care vinde flori :
COSMOS
(27 54 95) — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
Bl Căderea imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9 ; 12,30 ; 16 ;
19,30.
£3 Războiul lui Murphy :
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,
GRĂDINA CAPITOL — 21.
S3 Visul de argint al alergătorului :
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15.
0 Trei oameni periculoși : MELODIA

concordantă cu principiile revoluției
noastre".
Făcind o analiză a forțelor mi
litante ale revoluției, Carta arată că
„țăranii sint primii producători ai
bogățiilor naționale", că ei oot con
stitui „o puternică forță revoluțio
nară". Clasa muncitoare. Care este
în formare, ocupă un loc important
în sistemul economic burundez. Cu
posibilități mai mari de mobilizare,
muncitorii „au datoria să joace un
rol determinant în procesul dezvol
tării economice și ăl democratizării
vieții politice". Intelectualii revolu
ționari fac dovada patriotismului și
fidelității lor față de popor „atunci
cînd, zi de zi, luptă împotriva ne
dreptății sociale... se angajează in în
tregime în bătălia pentru dezvoltarea
economică și democratizarea țării".
Făurirea unei societăți întemeiate
ne independentă națională, dreptate
socială si democrație „influențează
raporturile noastre cu lumea din
afară... revoluția burundeză nu se
poate complace intr-un turn de fil
deș. Ea are datoria să lege și să
dezvolte prietenia si solidaritatea cu
celelalte forte revoluționare din
lume" — se arată în continuare in
document.
Pornind de la toate aceste consi
derente. Carta definește liniile di
rectoare ale ideologiei Partidului
UPRONA : lupta împotriva exploa
tării omului de către om și crearea
unei societăți în care să domnească
dreptatea socială ; suveranitatea asu
pra resurselor naționale ; bizuirea pe
forte proprii 1 crearea unei noi men
talități întemeiate pe spiritul de
dreptate si de muncă ; reabilitarea
si revalorificarea culturii naționale ;
promovarea cooperării în scopul
dezvoltării comunitare ; lupta antiimperialistă.
îndeplinirea multiplelor sarcini ale
partidului de către organele si militantii săi este axată pe principiile
centralismului democratic, conduce
rii colective, criticii si autocriticii.
Rolul cadrelor de partid constă in
„a trezi conștiința maselor la reali
tățile naționale. în a le educa și a
le face să devină înfăptuitorii revo
luției preconizate de Cartă".
Pe olanul politicii externe. Parti
dul UPRONA va veghea ca statul
să - respecte în mod constant urmă
toarele principii fundamentale : buna
vecinătate — „piatra unghiulară a
.relațiilor noastre cu vecinii" ; neali
nierea pozitivă — Burundi întreține
relații bilaterale si multilaterale cu
„toate țările care respectă opțiunile
noastre" ; neamestecul in treburile
interne — Partidul UPRONA și sta
tul burundez recunosc dreptul la
autodeterminare si suveranitate al
oricărui popor, dreptul acestuia de
a-si defini opțiunile politice, econo
mice si sociale ; cooperarea interna
țională — Burundi va coopera cu
toate țările care ii respectă suvera
nitatea si opțiunile revoluției sale,
indiferent de ideologia și regimul lor
social ; solidaritatea cu mișcările de
eliberare națională.

(12 06 88) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15, FLAMURA (85 77 12) —
15,30;
17,45; 20.
E Bunul meu vecin Sam : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 12; 16; 19. GLO
RIA — (47 46 75) — 9.15; 12,15; 16; 19.
E In arșița nopții : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, CUL
TURAL (83 50 13)
— 9: 11,15;
13.30;
15445; 18; 20,15, GRADINA
GLORIA
(47 46 75) — 21.
El Pilot de formula I : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA LIRA —
21.
□ Campioana
mea :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45;
20, GRĂDINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 21,15.
□ Atac împotriva Iui Rommel : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20; GRADINA AURORA —
21;
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Cinci
pentru
infern :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
□
Lanțul amintirilor : FLACĂRĂ
(20 33 40) — 14.30; 17.30: 20,15.
E Raidul urgent : UNION (13 49 04) —
9 ; 11.30 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
PJ Atentie Ia pana de vultur : GRĂ
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — -21,15.

teatre
EJ
Filarmonica
„George
Enescu“
(16 00 60, Ateneul Român) : Deschide
rea stagiunii estivale 1982. Muzică de
promenadă, teme clasice în prelucrări
moderne, muzică de film.
Dirijor :
I. Ionescu-Galați. Orchestra simfoni
că a Filarmonicii „George Enescu“ —
19.30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra"
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Barbul Văcărescul ; Occisio Gregorii >—
premieră — 19.
E Teatrul Mic (14 70 81 ; Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol
de
sunet și lumină „Pămînt de pace și
iubire* — 21.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pre
miera — 20.
£3 Teatrul
Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrînă — 19,30; (Parcul
Herăstrău) : Ordinatorul — 20.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase*
(15 56 78, Grădina Boema) : Frumosul
din pădurea zăpăcită... — 19,30 ; (sala
Savoy) : Funcționarul de la Domenii
— 20.
0
Ansamblul „Rapsodia Română
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
0 Estrada armatei (Grădina de vară
a Casei centrale a armatei. Intrarea
Brezoianu) : „Veselia are cuvîntul* —
20.
E3 Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, Școa
la generală 195 — Titan) — Tîndală...
cloșcă — 19,30.

I

• AVANTAJELE „HlDROMETALURGIEI". In
ultima vreme capătă răspindire metoda de extragere a
metalelor din minereuri denu
mită „hidrometalurgie". Este
vorba de injectarea anumitor
soluții direct în zăcăminte. Spre
deosebire de metodele clasice,
ea permite separarea metalelor
și din minereurile sărace. Ast
fel. a fost elaborată o metodă
de extragere a uraniului din
minereu prin injectarea in zăcămint a carbonatului de natriu. Deosebit de eficientă este
această metodă in cazul prelu
crării minereurilor complexe,
permițînd separarea metalelor
înrudite, de exemplu a pămînturilor rare. Un. alt exemplu îl
constituie separarea zirconiului

de hafniu sau a niobiului de
tantal. Hidrometalurgia asigură
produse mai pure decit în ca
zul cînd se recurge la proce
deul topirii în cuptoare. în plus,
se reduce substanțial costul
prelucrării minereurilor, sca
de poluarea mediului ambiant,
îndeosebi a atmosferei, se con
sumă mai puțină energie. Me
toda este folosită în mai multe
țări, între care U.R.S.S. și
S.U.A.

® COMORILE ANTARCTIDEI. Stratul de ghea
tă cu o grosime medie de 3 000
de metri ce acoperă Antarctida
(și
care constituie 90 la
sută din rezervele de apă
dulce ale Pămîntului) reprezintă
o piedică serioasă în calea ex

plorărilor geologice. Au fost
descoperite totuși, pînă acum,
în lanțul muntos transantarctic
zăcăminte de nichel, crom, cu
pru, platină, cobalt, plumb și
zinc. în partea de est a conti
nentului există fier, uraniu, ti
tan, mangan, molibden, iar in
peninsula antarctică — cu
pru. crom, nichel, cobalt și
metale prețioase. Tinînd seama
de structura geologică a con
tinentului, se apreciază că nu
există zăcăminte de petrol, cu
excepția zonelor marine încon
jurătoare. Foraje executate în
Marea lui Ross au dus la des
coperirea de gaz metan. Cerce
tători din diverse țări consideră
însă că exploatarea resurselor
minerale ale Antârctidei este o
problemă a viitorului îndepăr
tat.

PHifuriNiSiM
© STICLĂ DIN ME
TAL. Sticla poate fi obținută,
practic, din orice material, cu
condiția ca masa lui topită să
poată fi răcită atît de repede
incit să nu apuce să se cristali
zeze. Această constatare este va
labilă și pentru metale, deși ele
cristalizează cu o viteză neobiș
nuită. Specialiștii au reușit
însă în ultimii ani să înceti
nească acest proces folosind
molibdenul sau borul. Sticla din
metal, scrie publicația vest-germană „Frankfurter Rundschau".
este deosebit de rezistentă în

© UN NOU TIP DE
SATELIT UTILITAR. Agen

ția
spațială vest-europeană
(E.S.A.) construiește în prezent
deosebi la deformări. Ea poate un satelit de teledetecție, denu
fi laminată, dar nu poate fi mit „ERS-1", care urmează să
prelucrată nici la strung, nici la fie lansat în următorii cinci ani.
mașina de frezat, ci cu ajutorai Satelitul este destinat elaborării
acizilor. Noul material își gă unor previziuni meteorologice
sește o largă aplicare în pro
ducția de transformatoare e- cit mai precise și cunoașterii în
lectrice deoarece conductibi- fiecare moment a mișcării valu
litatea lui electrică este cu rilor în vederea amplasării de
15—30 la sută inferioară față de platforme marine de foraj petro
cea a metalelor obișnuite. ia.r lier. Totodată, înregistrarea cît
aceasta face posibilă reducerea mai exactă a temperaturii de la
substanțială a pierderilor de suprafața mărilor și oceanelor
energie electrică. Sticla din me
tal se folosește, de asemenea, va facilita detectarea speciilor
în construcția de mașini elec de pești care trăiesc aproape de
tronice de calcul și a altor suprafață, cum ar fi, de pildă,
tonul.
aparate complexe.

© PLAN DE VALORI
FICARE A RESURSELOR
ENERGETICE. Președintele
Braziliei a semnat un . amplu
program guvernamental de va
lorificare a resurselor energe
tice ale tării pînă în anul 2000,
în care un loc deosebit este
rezervat resurselor hidroener
getice. Pe marile fluvii se pre
vede construirea unui număr de
zece mari centrale electrice,
urmînd ca pînă in anul 2000
toate centralele hidroelectrice
să fie interconectate. Vor fi
construite, de asemenea, cen
trale care vor folosi drept com
bustibil reziduurile de trestie,
alte reziduuri agricole si indus
triale.

© FOSILA UNUI OM
PREISTORIC,
de
acum
200 000 de ani, a fost descope
rită în zona centrală a Chinei,
in districtul Caoxian, provincia
Anhui. Fosila prezintă, caracte
ristici mai evoluate decit „omul
de Pekin", unul dintre cei mai
vechi strămoși ai omului de azi,
care a trăit în urmă cu circa
600 000 de ani. Paleontologii chi
nezi apreciază că noua descope
rire are o mare importantă
pentru studierea evoluției omu
lui preistoric din sudul Chinei.
Pină acum, cea mai mare parte
a vestigiilor omului preistoric
au fost scoase la iveală la nord
de Yangtse, care traversează
China de la vest spre est.

PE TOATE MERIDIANELE POPOARELE SE PRONUNȚĂ

PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII,
PENTRU APĂRAREA PĂCII!
Mișcarea internațională pentru pace

JAPONIA: „Să fie interzise

devine tot mai amplă

armele nucleare !"

VIENA 7 (Agerpres). — Planuri
lor nucleare elaborate de diverși
strategi trebuie să li se opună o pu
ternică mișcare împotriva cursei
înarmărilor, pentru consolidarea pă
cii și destinderii. Numai astfel pe
ricolul serios de exterminare in
masă care planează asupra omeni
rii poate fi înlăturat — scrie, in re
vista austriacă „Zukunft", cunoscu
tul militant pe tărim social J.
Hindells. Războiul trebuie exclus,

in general, ca mijloc de soluționare
a problemelor internaționale liti
gioase — subliniază autorul artico
lului. Acest lucru este posibil doar
în cazul in care ideea păcii cuprin
de masele de oameni și le trans
formă într-o forță reală. De aceea
— continuă J. Hindells — o însem
nătate tot mai mare o capătă' miș
carea internațională pentru pace,
care devine tot mai amplă și mai
profundă, depășind granițele diferi
telor concepții și vederi politice.

TOKIQ 7 (Agerpres). — Peste o
mie de persoane s-au întrunit, in
sala „Tiioda Kokaido" din Tokio,
într-un mare miting pentru inter
zicerea armelor nucleare. La mi
ting, desfășurat la inițiativa orga
nizațiilor pentru pace din Japonia,
au luat parte reprezentanți ai sin
dicatelor, organizațiilor de tineret
și democratice, precum și victime
ale bombardamentelor de la Hiro
shima și Nagasaki. Numeroși vor
bitori și-au exprimat, cu acest pri
lej, hotărirea de a lupta pentru
interzicerea armelor nucleare și
desființarea bazelor militare străi
ne de pe teritoriul Japoniei.

NORVEGIA

Penîru crea-

rea de zone denucleariztste în Europa de nord
OSLO 7 (Agerpres). - Mișcarea
norvegiană „Nu, armelor nucleare"
a dat publicității un comunicat în
care se relevă că nouă provincii și
peste 50 de consilii comunale au
adoptat rezoluții în care cer Stortingului (parlamentul Norvegiei) și
guvernului să nu permită staționa
rea armelor nucleare pe teritoriul
țării și să se pronunțe activ pentru
crearea de zone denuclearizate în
Europa de nord.

AUSTRIA : „NU - accele
rării producției militare I"

Din inițiativa organizației democratice de femei, la Dortmund (R.F.G.)
s-a desfășurat o amplă campanie în rîndul locuitorilor orașului în sprijinul
dezarmării, pentrtf o Europă lipsită de arme nucleare

VIENA 7 (Agerpres). — Sub de
viza „NU — accelerării producției
militare !“, la Viena a avut loc
o demonstrație de protest împo
triva deschiderii unei expoziții în
cadrul căreia sînt prezentate arma
ment modern și tehnică militară.
Participanții — membri ai organi
zațiilor de tineret și antirăzboinice
din Austria — au caracterizat or
ganizarea și deschiderea acestei ex
poziții drept propagandă militaristă,
cerind închiderea ei.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 7 (Agerpres). — Reluate
marți după-amiază și continuate in
tot cursul nopții și al dimineții de
miercuri., bombardamentele artileriei
israeliene, care a,u lovit mai multe
zone ale capitalei libaneze., reprezintă o nouă violare a încetării focuiul instauirată. în Beirutul de vest,
luni, la ora 14.00 (G.M.T.) — transpalestiniană de presă
mite agenția
.„
W.A.F.A. Postul de radio oficial libantez — citat de agențiile France
Presse și Reuter —, informează că
au fost folosite bombe cu fosfor,
bombe fumigene și cu fragmentație,
care au distrus numeroase clădiri și
au provocat incendii. La rîndul său.
agenția United Press International
relatează că, în cursul nopții de
marți, sub acoperirea bombarda
mentelor aviației, trupele terestre
israeliene au încercat să înainteze
la est de aeroportul internațional al
capitalei libaneze, acțiune oprită de
forțele comune palestiniano-libaneze progresiste. transmite agenția
W.A.F.A. Bombardamentele israelie
ne de miercuri au făcut numeroase
victime ; întreprinderi și locuințe au
continuat să ardă în tot cursul-zilei.
GENEVA 7 (Agerpres) — Israelul
pune în pericol viata a 500 000 de
civili lipsiți de orice apărare. împiedicînd pătrunderea în Beirut a aju
toarelor alimentare și medicale — se
arată într-o declarație dată publicitatii la Geneva de Consiliul Mondial
al Bisericilor, citată de agenția
United Press International. Blocada
Beirutului impusă de Israel și refuzul său de a permite accesul repre
zentanților unor organizații umani
tare în lagărele și locurile de deten
ție pentru libanezi și palestinieni
constituie violări ale convențiilor de
la Geneva privind modul de tratare

Comunicatul întîlnirii miniștrilor de externe ai R. S. Vietnam,
R.D.P. Laos și R. P. Kampuchea
HANOI 7 (Agerpres). — Miniștrii
afacerilor externe ai R.S. Vietnam,
R.D.P. Laos și R.P. Kampuchia, în
truniți într-o conferință în orașul Ho
Și Min, au declarat că singura cale
rațională pentru slăbirea încordării
în Asia de sud-est si transformarea
ei într-o zonă a păcii și stabilității
o reprezintă dialogul între țările Indochinei și cele ale A.S.E.A.N.
După cum se subliniază în comu
nicatul publicat la încheierea lucră
rilor. relatat de agenția T.A.S.S., mi
niștrii au propus convocarea unei
conferințe internaționale care să
examineze problemele situației din
sud-estul Asiei și la care să ia parte
țările din Indochina, țările membre
ale A.S.E.A.N., Birmania. cele cinci
state participante la conferințele
anterioare asupra Indochinei . —

Convorbiri

franco-italiene

concluziile unui raport al O.N.U.
dat publicității la Bogota de cen
trul regional al organizației mon
diale.
Documentul apreciază că în ulti
mele 12 luni cheltuielile militare la
scară planetară s-au cifrat la peste
600 miliarde dolari, ceea ce în
seamnă 112 dolari pentru fiecare
locuitor al Terrei. Dacă aceste chel
tuieli vor continua in ritmul actual,
in anul 2000 costul total al cursei
înarmărilor va înghiți cel puțin 950
miliarde dolari — omenirea chel
tuind in prezent 30 de milioane do
lari la fiecare 25 de minute pentru
pregătirea propriei sale distrugeri.
Potrivit datelor raportului, astăzi,
cel puțin 60.milioane persoane par
ticipă direct sau indirect la activi-

PARIS 7 (Agerpres). — Marți
seara a luat sfîrșit partea oficială a
vizitei la Paris a, președintelui Ita
liei, Alessandro Pertini. Referinduse la convorbirile oficiale pe care
Pertini le-a avut la Palatul Elysee cu
președintele Franței. -Franțois Mitter
rand. agenția ANSA scrie că interlo
cutorii au confirmat voința celor
două țări de a relansa colaborarea
bilaterală pe mai multe planuri.
Pe plan mai larg. Pertini și Mitter
rand. precum și miniștrii lor de
externe, Emilio Colombo și Claude
Cheysson. au examinat problematica
actuală a Pieței comune si evoluția
situației din Orientul Mijlociu, cu
prioritate intervenția militară israeliană în Liban, subliniindu-se. în
context, necesitatea încetării asaltu
lui israelian asupra Beirutului.

„Considerăm că trebuie să ne unim eforturile cu toate sta
tele europene pentru a opri amplasarea rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune, pentru a determina retragerea celor exis
tente, pentru o Europă fără nici un fel de rachete, nici cu rază
medie, nici cu rază mai mică de acțiune, pentru o Europă fără
arme nucleare!“.
NICOLAE CEAUȘESCU

PARIS 7 (Agerpres). — Ministrul
francez al relațiilor externe. Claude
Cheysson, a avut miercuri diminea
ța o întrevedere cu șeful Departa
mentului Politic al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.),
Faruk Kaddoumi, care se află într-o
vizită oficială la Paris.

pentru examinarea problemelor din sud-estul Asiei

Concluziile unui raport al O.N.U.
tățile militare, iar o jumătate de
milion de oameni de știință lu
crează zilnic în aceleași scopuri.
Cheltuielile militare sint in pre
zent de 20 de ori mai mari decît
cele ale volumului total al ajutoru
lui acordat țărilor din lumea a
treia. Fiecărui bărbat, femeie sau
copil al planetei ii corespunde
echivalentul a trei tone dinamită,
iar în arsenalele nucleare sint de
pozitate 500 000 de focoase nucleare,
precizează raportul.
Amintind că in ultimii 37 de ani
in lume au avut loc 112 războaie,
raportul afirmă cu claritate că ac
tuala cursă a înarmărilor constituie
un serios obstacol in instaurarea
unei noi ordini economice inter
naționale.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Un ra
port al Semilunii Roșii Palestiniene,
transmis de agenția palestiniană de
presă W.A.F.A.. arată că 5 000—6 000
de prizonieri palestinieni și un. nu
măr similar de cetățeni libanezi sînt
ținuți in stare de detenție in Israel,
fiind supuși la un tratament inuman.
Raportul relevă încălcările grave
ale Convenției de la Geneva din
1949 și ale Protocolului din 1977 pri
vind tratamentul prizonierilor de
război, de către Israel. Trupele israeliene ucid prin bătaie prizonierii —
cum a fost cazul relatat de un medic
canadian și un medic norvegian —
precizează W.A.F.A. Prizonierii sînt
privați de. asistentă medicală, fapt
care a provocat multe decese, tru
purile celor decedați fiind neîngro
pate. Se interzice accesul reprezen
tanților Crucii Roșii Internaționale
în lagăre și închisori, nu este anun
țat numărul prizonierilor. Cei aflati
în detenție, arată agenția citată, duc
lipsă de alimente, apă și de condiții
minime de odihnă, fiind supuși la
torturi .

In favoarea convocării unei conferințe internaționale

La fiecare 25 de minute, omenirea cheltuiește 30 de milioane
dolari pentru pregătirea propriei sale distrugeri
BOGOTA 7 (Agerpres). — In
America Latină, există un soldat la
fiecare 250 locuitori, iar . un media
la fiecare... 4 000 ; prețul unei mi
traliere este egal cu cel al unei școli
de proporții mai mici ; costul unui
avion de luptă echivalează cu cos
tul unei hrane echilibrate și asigu
rarea serviciilor de sănătate pentru
1 000 de copii timp de un an ; o zi
și jumătate din cheltuielile militare anuale ar ajunge pentru
procurarea de alimente adecvate
pentru... 60 de milioane de femei
, gravide sub alimentate, Numai cu
unu la sută din aceste cheltuieli
s-ar putea plăti toate echipamente
le necesare ca țările sărace să-și
asigure autosuficiența alimentară
In 1990. Acestea sint o parte din

a civililor și prizonierilor în timp de
război.
„in vestul Beirutului sint peste
300 000 de cetățeni libanezi și circa
200 000 civili palestinieni “ — relevă
declarația, adăugind că „mii de vieți
omenești sint in pericol
datorită
lipsei acute de alimente, medicamen
te si adăposturi".

in cazul unui război purtat cu ase
menea tehnică militară „țintele cele
mai evidente'- ale rachetelor sint ma
rile centre populate" și, ca atare, „sis
temele de armamente tot mai
perfecționate expun întreaga Eu
ropă unei devastări nucleare". (Anua
rul S.I.P.R.I.).
Stadiul înarmărilor, proiectele de
escaladare a cursei înarmărilor pe
continent au determinat un proces
de „conștientizare" a opiniei publi
ce. a popoarelor europene asupra

U.R.S.S.. China, S.U.A., Franța
Marea Britanie, precum și India.
Participanții la conferință au
subliniat că retragerea trupelor viet
nameze din Kampuchia ar putea fi
realizată în anumite condiții, rele
vând că Vietnamul și Kampuchia au
și hotărât evacuarea unei părți a tru
pelor vietnameze de pe teritoriul
kampuchian în cursul acestei luni.

XI-lea și al XII-lea. la conferințele
și în cuvintănaționale, in expuneri
.
rile rostite de la tribuna O.N.U., a
conferinței general-europene și a
altor foruri, în intensa activitate de
contacte și in numeroase alte 'ocazii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ple
dat cu înflăcărare pentru înfăptuirea
securității europene, a luat iniția
tive de însemnătate istorică in ve
derea eliminării armamentului nu
clear din Europa. în acest spirit de
înaltă responsabilitate fată de soarta
civilizației europene, propunerile
României cu privire la problema
dezarmării, prezentate sesiunii spe
ciale a O.N.U.. din împuternicirea
președintelui republicii și în baza
mandatului încredințat de Marea
Adunare Națională, prevăd textual :
„Avind în vedere situația deosebit
de gravă de pe continentul euro
pean, România se pronunță cu hotărîre pentru oprirea amplasării și
dezvoltării rachetelor cu rază medie
de acțiune în Europa, retragerea și
distrugerea
rachetelor
existente,
eliminarea de pe continent a tuturor
armelor nucleare".

într-ădevăr, este o tragică reali
tate că Europa, leagăn al unor mi
nunate comori ale civilizației, dar și
continentul de unde au pornit cele
două războaie mondiale, a devenit
continentul cel mai înarmat și. implicit, cel mai vulnerabil în cazul
unei noi conflagrații.
în ciuda faptului că Europa este
suprasaturată cu arme. competiția
militară continuă însă cu înfrigu
rare: s-a trecut la perfecționarea și
dezvoltarea și mai puternică a ar
mamentelor existente, atît a celor
nucleare, cit și a celor conventio
nale, s-au adoptat hotărîri prevăzînd
producerea și instalarea a noi ti
puri de rachete cu rază medie de ac
țiune. Amplasarea noilor tipuri de
arme cu rază medie de acțiune, dez
voltarea. în continuare a celor exis
tente, producerea „bombei cu neu
troni'* înseamnă o etapă nouă în es
caladarea cursei înarmărilor, care
ridică la un nivel fără precedent amenințările la adresa păcii și secu
rității în Europa și, de fapt, în lu
mea întreagă. Specialiștii arată că

Un uriaș arsenal nuclear

TOKIO 7 (Agerpres). — Cu prile
jul împlinirii a 10 ani de la publi
carea Declarației comune Nord-Sud
privitoare la reunificarea Coreei, la
Tokio s-a desfășurat un mare mi
ting al coreenilor din Japonia care
acționează pentru reunificarea paș
nică și independentă a patriei —
transmite agenția A.C.T.C.
Adresindu-se participanților la mi
ting, Pak Jae Ro, vicepreședinte al
Comitetului central permanent al
Asociației generale a coreenilor rezidenți in Japonia, a evidențiat fap
tul că principiile privitoare la reu
nificarea națională a Coreei, conți
nute in declarația de la 4 iulie, nu

au putut fi traduse în practică pînă
acum din cauza obstacolelor create
permanent de regimul sud-coreean.
Reunificarea reală a patriei — a
subliniat vorbitorul — poate fi în
făptuită numai in conformitate cu
principiile expuse în declarația co
mună. pe baza independentei, a ma
rii unități naționale și pe cale paș
nică. iar calea cea mai scurtă și .mai
sigură pentru atingerea acestui obiectiv suprem al națiunii coreene,
propusă, și urmată consecvent de
R.P.D. Coreeană, este crearea Re
publicii
Confederate
Democrate
Koryo.

Sesiunea
Economic si Social al O.N.U.

SPANIA

•>

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva s-a deschis, miercuri, sesiunea
Consiliului Economic și Social al
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). Pe agenda se
siunii Sint înscrise o serie de pro
bleme importanțe cum ar fi situația
economică mondială, colaborarea
regională, dezvoltarea transporturi
lor și a telecomunicațiilor în. Africa,
problema alimentară, colaborarea
internațională în domeniile protejă
rii mediului înconjurător, științei și
tehnicii, dezvoltării industriei și a
unor noi surse de energie.
Yor fi, de asemenea, examinate
probleme legate de acordarea de aju-tor tehnic țărilor in curs de dez
voltare. -

Lucrările Seimului
R. P. Polone
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat timp de
două zile lucrările Seimului R. P. Polone. Deputății au dezbătut și apro
bat legea privind bugetul de stat pe
anul 1982 și raportul guvernului pri
vind realizările planului și bugetului
pe anul trecut — relatează agenția
PrA.P.
Seimul a ales componența Tribunaiului de Stat și a aprobat regulameniul de funcționare a acestuia.
A fost ales, de asemenea. Consiliul
social-economic al Seimului.

LONDRA: Formarea unei comisii de anchetă

privind declanșarea crizei Malvinelor (Falkland)
LONDRA 7 (Agerpres). — într-o
declarație făcută in parlament, pri
mul ministru al Marii Britanii. Mar
garet Thatcher, a anunțat formarea
unei comisii de anchetă privind eve
nimentele care au precedat declan
șarea crizei Malvinelor (Falkland) și
implicațiile acesteia, informează agențiile France Presse și Reuter.
Citînd opiniile observatorilor poli
tici din Londra, agenția Reuter pre
cizează că această decizie a fost lua
tă ca urmare a unor cereri insisten
te ale opoziției laburiste de a se cla
rifica motivele pentru care Mărea
Britanie a fost angrenată într-un
conflict militar care s-a soldat cu
pierderi de vieți omenești. în con
text, agenția menționează că. potri
vit datelor furnizate de ministrul ad
junct al apărării, pierderile britanice
în conflictul din Atlanticul de sud
s-au ridicat la 255 de morti și 777
răniți. Parlamentari ai opoziției, scrie
Reuter, au exprimat dorința să afle
detalii și cu privire la poziția în pro
blema Malvinelor a precedentelor
cabinete conservatoare, pornind de la
aprecierea că exista posibilitatea ca
acest conflict armat să fie evitat.
A.F.P. relevă, pe de altă parte, că
din comisia de anchetă, condusă de
lordul Franks, personalitate cu o în-

primejdiei nucleare de o amploare
fără precedent. Grandioasele mani
festări — demonstrații, mitinguri,
marșuri — care au avut Ioc practic
în toate țările europene au dat o
puternică expresie îngrijorării po
poarelor europene, cerinței lor ferme
de a se acționa pentru eliberarea
continentului de coșmarul nuclear.
Răspunzînd inițiativelor istorice
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.
înflăcăratei sale chemări la acțiune,
cetățenii patriei noastre s-au angajat

(Din cuvîntarea rostită la marea adunare populară din municipiul Botoșani)
Inaugurînd o etapă nouă, superi
oară. în activitatea României pentru
asigurarea condițiilor de pace și
colaborare imperios necesare înfăp
tuirii operei de edificare a socialis
mului, Congresul al IX-lea a subliniat,
ea una din orientările principale în
domeniul politicii externe, cerința
de a milita ferm pentru încetarea
cursei înarmărilor și înfăptuirea
dezarmării, pentru crearea de zone
denuclearizate. Această cerință se
referea cu precădere la Europa, atît
pentru că România este o țară euro,_____ cît
_
. ținînd
.
seama de
peană,
și
acumularea pe acest continent a ma
jorității covirșitoare a armelor mo
derne. in special nucleare.
In perioada care a urmat congre
sului. aspirația poporului nostru, a
tuturor națiunilor europene de a
vedea înlăturat pentru totdeauna
spectrul războiului nuclear și-a gă
sit in secretarul general al partidu
lui. președintele republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. un vajnic și stră
lucit exponent. în rapoartele pre
zentate la congresele al X-lea. al

TOKIO

o permanentă primejdie

® Pe continentul european si nt amplasate : peste 15 000
de încărcături nucleare; 2 452 rachete cu rază lungă de
acțiune (intercontinentale) ; 1 803 rachete instalate pe subma
rine ; 505 bombardiere strategice.
® Totodată, pe continent sînt concentrate 2 000 de rachete
cu rază medie de acțiune (eurorachete) sau 4 000 de încărcă
turi nucleare, ce pot fi transportate la distanțe de peste

1 000 de kilometri, avind fiecare o putere de distrugere echi
valentă cu 10—60 bombe de tipul celei care a distrus orașul
Hiroshima.

® In plus există alte peste 10 000 de arme nucleare tac
tice, cu încărcături variind în jur de 15 kilotone, cu o rază de
acțiune de cîteva zeci sau sute de kilometri.
• Puterea explozivă a armamentului nuclear destinat Eu
ropei este de 2 000 de megatone, echivalentul a peste 108 000
bombe de tipul Hiroshimei ; ceea ce înseamnă că fiecare
european poate fi, teoretic, ucis de 144 000 de ori.

delungată experiență politică
.
in Marea Britanie. fac parte doi deputat!
conservatori, doi laburiști, precum și
un „independent". După toate pro
babilitățile. relevă, de asemenea, ob
servatorii politici, ancheta comisiei
va dura, aproximativ șase luni.

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). Pierderile suferite de marina argentiniană în cursul conflictului Malvi
nelor (Falkland) cu Marea Britanie
se ridică la 430 persoane decedate
sau date dispărute, s-a anunțat ofi
cial la Buenos Aires.
Potrivit unui comunicat al Statu
lui Major al marinei, 65 de persoane
și-au pierdut viața, 365 sint consi
derate dispărute.
Numărul răniților este de 169.
Alți 143 de militari continuă să fie
prizonieri ai forțelor britanice. Cele
mai multe pierderi s-au înregistrat
cu ocazia torpilării crucișătorului
„General Belgrano", la bordul că
ruia se găseau 1 048 persoane.
Armata de uscat a anunțat săptămina trecută că pierderile sale in
vieți omenești se ridică la 261 per
soane. în ceea ce privește aviația,
aceasta ar urma să facă cunoscută
situația la acest capitol în cursul
acestei săptămîni.

cu întreaga energie in această vastă
mișcare continentală și mondială,
exprimindu-și. in cadrul mitinguri
lor, adunărilor, marșurilor păcii din
tara noastră, cît și prin cele 18 mili
oane de semnături puse pe Apelul
adresat sesiunii speciale a O.N.U.
voința de pace, hotărârea de a mi
lita. in strânsă solidaritate, cu toate
popoarele pentru eliminarea totală
a armamentului nuclear de pe con
tinent. Poporul nostru consideră că
sesiunea specială a O.N.U. și. de
fapt, toți factorii de răspundere ai
statelor trebuie să țină seama și să
respecte voința, atit de viguros ma
nifestată, a popoarelor de a trăi în
pace și să răspundă așteptărilor lor
prin măsuri efective de dezarmare, in
primul rind de dezarmare nucleară.
Pronunțîndu-șe în mod ferm pen
tru o Europă fără arme nucleare,
România a preconizat cu diferite
prilejuri — inclusiv în mesajele
adresate
de
tovarășul
______
Nicolae
Ceaușescu tovarășului L. I. Brejnev
și președintelui Ronald Reagan, și
acum in propunerile prezentate la
O.N.U. — căi și modalități concrete
de acțiune în vederea atingerii aces
tui obiectiv.
România consideră că. în cadrul
negocierilor sovieto-americane de
la Geneva in problema eurorachetelor. este necesar să se ajungă cît
mai urgent la un acord privind re
nunțarea la amplasarea în Europa
tie noi rachete cu rază medie de ac
țiune și la dezvoltarea celor exis
tente, reducerea acestor tipuri de
armament la nivelul cel mai scăzut
și continuarea eforturilor pentru a se
ajunge la lichidarea completă a ra
chetelor eu rază medie, a armelor
tactice, și. în final, a oricăror arma. mente nucleare.
In același timp. _ prin glasul pre
ședintelui ei. România a arătat, nu
o dată, si a reafirmat si in propune
rile prezentate la O.N.U. necesitatea
ca la negocierile de la Geneva să
participe, într-o formă sau alta, toate
statele europene, ceea ce ar con
stitui un puternic stimul pentru
deblocarea problemei eurorachetelor
și crearea unei atmosfere propice
desfășurării negocierilor cu succes,
încheierii lor cu rezultate pozitive.
Desigur, in această privință rolul
determinant il au în continuare po
poarele. prin a căror acțiune unită
și hotărâtă Europa poate ■ și trebuie
să devină un continent fără arme
nucleare, al înțelegerii și colaborării,
factor esențial. al unei păci trainice
în lumea întreagă.

Ion FINTINARU

Frămîntări în sinul
partidului de guveniâmînt
MADRID 7 (Agerpres). — Șeful
guvernului spaniol, Leopoldo Calvo
Sotelo, a anunțat marți seara că a
demisionat de la președinția parti
dului de guvernămînt. Uniunea
Centrului Democratic, pentru a fi
înlocuit in această funcție de către
actualul președinte al Congresului
Deputaților, Landelino Lavilla.
Calvo Sotelo, ,care păstrează în
continuare portofoliul de prim-m.inistru, a propus candidatura lui La
villa, unul di.n liderii fracțiunii democrat-creștine a U.C.D., in încer-,
carea de a surmonta criza pe care
o traversează acest partid după eșe
cul Înregistrat la alegerile locale din
Andaluzia, la 23 mai a.c., relevă
agenția France Presse.
înlocuirea
lui Calvo Sotelo de către Lavilla,
aprobată de către Comitetul Execu
tiv al U.C.D., urmează să obțină și
acordul consiliului politic al acestei
formațiuni.
Criza din sinul U.C.D. nu va/fi to
tuși depășită prin această > -r fjșadă,
apreciază observatorii politici ’ din
Madrid. în acest sens, chiar premie
rul Calvo Sotelo, în cursul unei con
ferințe de presă, s-a referit la di
vergențele grave existente in rindurile conducerii U.C.D.,.. arătînd
„2____ că.
din punctul său de vedere, respon
sabilitatea ar reveni predecesorului
său, Adolfo Suarez — foarte in
fluent in partid — care „a cerut, ca
preț al revenirii sate la un militan
tism activ, președinția U.C.D. cu
depline puteri", exigență pe care
nici actualul prim-ministru, nici
Landelino Lavilla nu au acceptat-o.

FAgențiile de presă
transmit -•
I NEGOCIERILE SOVIETO-AME| RICANE. La Geneva a avut loc,
la 7 iulie, o nouă ședință plenară
| a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A.
participante la negocierile bilaie- ]
rale privind limitarea armamente- |
Ilor nucleare in Europa.
PRIMIRE LA' BELGRAD. Mitîa
președintele Prezidiului |
Ribiciciv
al U.C.I., l-a primit pe Tariq

Aziz, membru aî Consiliului Co- i
I mandamentului Revoluției, vicepremier al guvernului Irakului. în ’
I cursul convorbirii
careTaniug
a avut—loc
agenția
au ,
| — informează aspecte ale relațiilor
fost discutate
Partidul Baâs A| dintre U.C.I. șidintre
Iugoslavia și
rab Socialist. și o serie
de proI Irak, precum
bleme internaționale,
TERORISMUL IN ITALIA. In pe- I
' rioada. 1969—1982 în Italia s-au în| registrat 13 000 de atentate teroris
te, care au' provocat moartea a 315 I
I persoane și rănirea altor 1 075 - |
Ia declarat în Camera Deputaților
a parlamentului italian ministrul de I
interne, Virgilio Rognoni. Ministrul a j
afirmat, de asemenea, că în aten
tatele săvîrșite după 1974 și-au pier- I
I dut viața 11 magistrați și 72 de re- |
prezentanți ai ordinii publice. Un
număr de 1 928 teroriști au fost a- I
I restați, aflîndu-se în stare de detenI ție.

ÎN LEGĂTURA CU NEGOCIE- I
I RILE
AFGANO-PAKISTANEZE. |
în cadrul unei ședințe a gu
vernului. ministrul de externe al |
I Afganistanului. Shah Mohammad
Dost, a prezentat o informare în '
I care a relevat, relatează agenția
I T.A.S.S., că în cadrai negocierilor
de la Geneva eu ministrul dă erf? |
I terne al Pakistanului, prin mefției*^reprezentantului personal al secre- I
tarului general al O.N.U.. au! fost
reglementate in ansamblu pr'obleImele legate de procedura viitoare ,
a convorbirilor’ ;, au fost discutate
si probleme de fond.
'
I
. COLABORAREA INDUSTRIALĂ
ȘI TEHNICO-ȘTHNTIFICA CEHO- I
1 SLOVACO—VEST-GERMANA. La |
| Bonn a avut loc ședința comisiei
de colaborare industrială si tehni- I
I co-știtațifică din.tre Cehoslovacia și
R.F.G. Au fost discutate stadiul
actual al colaborării bilaterale și .
I modalitățile de depășire a stagnă
rii care a survenit in schimburile I
I de mărfuri. relatează agenția
C.T.K.
CONVORBIRI IUGOSLAVO-BRI- |
| TANICE. Ministrul de externe al
Marii Britanii, Francis Pym. și-a I
încheiat vizita oficială în Iugosla
via. în cursul convorbirilor avute
cu oficialități iugoslave — relatea- ,
ză agenția Taniiug — s-a subliniat
necesitatea soluționării conflictelor .1
prin mijloace politice. Totodată,
ș-a evidențiat, interesul ambelor I
părți pentru reluarea și încheierea |
cu succes a reuniunii de la Madrid
consacrată problemelor securității i
și cooperării în Europa. Părțile au
relevat, pe de altă parte, că acțiu- I
mile militare ale Israelului împo- ,
triva Libanului și a poporului pa-, j
lesitmian. sint inadmisibile si nu’ I
pot fi justificate.
DECLARAȚIE. Secretarul gene- I
ral al C.C. al P.C. din Argentina, |
Athos Fava, s-a pronunțat. într-o
declarație făcută la Buenos Aires, ■
în favoarea unui guvern civil-militar de tranziție în țară, care să I
organizeze pregătirea și desfășura
rea procesului electoral vizînd re
venirea țării la o viață politică |
parlamentară — transmite agenția
Prensa Latina. în acest context, i
Athos Fava a evidențiat necesitatea
strîngerii si consolidării unității de 1
acțiune a tuturor forțelor demo
cratice. progresiste argentiniene —
menționează Prensa Latina.
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