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în toate județele din sudul țării 
este necesară și trebuie intensificată

RECOLTAREA GRIULUI!
® Griul s-a copt pe mari supra

fețe și, de aceea, 
binele pot intra 
se lucreze din

oriunde corn
în lanuri, să 
zori și pînă

seara la seceriș
® Spre a se evita once 

întreaga producție 
trebuie să fie, în aceeași zi, 
transportată din cîmp

pierderi 
recoltată

• O cerință de prim ordin: des 
fășurarea lucrărilor în flux 
continuu - recoltare, strîngerea 
paielor, pregătirea terenurilor 
și însămînțarea culturilor duble

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Revoluției Populare 

a Beninului (P.R.P.B.)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste, România, a primit, joi. în 
stațiunea Neptun. delegația Partidu
lui Revoluției Populare a Beninului 
(P.R.P.B.). condusă de Gado Girigis- 
sou. membru al Biroului Politic al 
C.C. al partidului, președintele Co
misiei de relații externe a C.C. al 
P.R.P.B.. ministrul lucrărilor publice 
și construcțiilor de locuințe, care 
face o vizită în tara noastră.

La primire a fost prezent însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Benin la București. Daniel 
Dohou.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea tova
rășului Mathieu Kerekou. președin
tele C.C. al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, președintele

Republicii Populare Benin, un cald 
mesaj de prietenie și solidaritate, 
urări de sănătate și fericire perso
nală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Mathieu Ke
rekou cele mai bune urări de prie
tenie. sentimentele sale de solidari
tate. dorința de a dezvolta colabora
rea atit pe plan bilateral, cit si in
ternational.

în cursul întrevederii a fost ex
primată voința celor două partide și 
țări de a dezvoltă. în continuare, 
bunele raporturi existente între 
România și Benin. în folosul ambe
lor popoare, al cauzei colaborării și 
păcii in lume.

în cadrul schimbului de vederi 
privind unele probleme internațio
nale s-a subliniat că marile pericole

Priorități economice:a

Recoltatul cerealelor la C.A.P. Pătulele-ll, județul Mehedinți

VITEZELE ZILNICE LA SECERIȘ
din ziua de 7 iulie, în 16 județe din zonele I și a ll-a

După seceriș, cea mai importantă lucrare

Semănatul culturilor duble
De la o zi la alta, chiar dacă nu 

peste tot vremea a fost bună, rit
mul lucrărilor din campania agri
colă de vară se intensifică. Recol
tarea orzului s-a încheiat în 23 de 
județe, precum și în unitățile 
agricole din sectorul agricol Ilfov, 
iar secerișul griului se desfășoară 
din plin în 21 de județe. Recolta 
obținută este bună atit la orz. cît 
și la griu. Dar producția agricolă a 
acestui an poate crește simțitor 
prin însămînțarea, pe terenurile 
eliberate de cerealele păioase, a 
celei de-a doua culturi. Programul 
întocmit, la indicația conducerii 
partidului, de organele de specia
litate prevede cultivarea a 700 000 
hectare cu porumb boabe, din care 
112 000 hectare prin răsad, 738 200 
hectare cu diferite furaje și 172 000 
hectare cu legume. Experiența a 
numeroase unități agricole a de
monstrat că și la noi în țară, prin 
aplicarea unei tehnologii adecvate, 
există reale posibilități ca pămin- 
tul să dea două culturi pe an. Ploi
le din ultimele zile au contribuit la 
creșterea rezervei de apă din sol 
în cea mai mare parte a țării. 
S-au creat astfel condiții bune pen
tru reușita celei de-a doua culturi.

Pentru ca pînă la toamnă să se 
obțină o recoltă suplimentară de 
porumb boabe, legume și fur-ie, 
important este acum ca aceste cul
turi să fie însămînțate cit mai 
devreme, respectîndu-se întocmai 
normele tehnice stabilite la pregă
tirea terenului și semănat. Aceasta 
presupune ca, imediat după recol
tarea griului și orzului, paiele să 

i fie adunate și scoase de pe teren, 
I spre a se putea trece la pregătirea

solului.. semănat 
arată situația la

• tarea acestor lucrări ?
Din datele furnizate de Ministe

rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că. pină în seara 
zilei de 7 iulie, cerealele au fost 
recoltate de pe 1 188 500 hectare, 
dar paiele au fost eliberate numai 
de pe 58 la sută din această supra
față. Cît privește terenurile însă- 
mînțate și plantate cu cea de-a 
doua cultură, acestea reprezintă 
doar 435 159 hectare, adică 29 la 
sută față de programul stabilit de 
organele de specialitate. Este o si
tuație care pune în evidență faptul 
că nu în toate județele, nu în toate 
unitățile s-a înțeles sarcina ca, 
după recoltare, să se treacă de 
îndată la semănatul sau plantarea 
celei de-a doua culturi.

Există 
mințarea 
avanseze 
in acest 
ținute de unitățile 
unele județe învecinate și cu con- 
.diții pedoclimatice asemănătoare. 
Astfel, în județele Olt și Dolj, re
colta de cereale păioase a fost 
strinsă de pe 74 220 și. respectiv, 
96 000 hectare. Cît anume din aces
te terenuri au fost însămînțate cu 
a doua cultură? în județul Olt — 
33 la sută din programul stabilit, 
iar în județul Dolj — numai 12 la 
sută. Evident, în fiecare din aceste 
județe se puteau însămînța supra
fețe mai mari ! Dar cu totul criti
cabilă este răminerea în urmă care 
se înregistrează în județul Dolj la

sau plantat. Ce 
zi privind execu-

reale 
celei 
mai 
sens

posibilități ca însă- 
de-a doua culturi să 
repede. Edificatoare 
sînt rezultatele ob- 

agricole din

(Continuare în pag. a Il-a)

ce amenință astăzi pacea mondială 
impun unirea eforturilor tuturor po
poarelor. a forțelor progresiste de 
pretutindeni pent-u înfăptuirea unor 
măsuri concrete de dezarmare, și in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru rezolvarea tuturor conflicte
lor pe cale politică, prin tratative, 
pentru întronarea unui climat inter
național caracterizat prin respectul 
independentei și suveranității po
poarelor. S-a subliniat, totodată, ne
cesitatea întăririi unității și solidari
tății țărilor în ours de dezvoltare, a 
celor nealiniate pentru făurirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
pentru soluționarea. în interesul tu
turor popoarelor, a marilor probleme 
ale lumii contemporane.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Programe de mare importanță 
pentru creșterea producției

de țiței și gaze
Convorbire cu tovarășul Victor MUREA, 

adjunct al ministrului petrolului

După cum s-a anunțat, în ședința din 3 iulie. Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a analizat și aprobat Programul cu privire la 
creșterea producției de țiței și Programul cu privire la creșterea produc
ției de gaze pe perioada 1982—1985, peste prevederile, actualului cincinal, 
în legătură cu aceste programe, care urmăresc în esență sporirea gradu
lui de asigurare, din resurse interne, a necesităților de hidrocarburi ale 
economiei naționale și reducerea 
o convorbire cu tovarășul Victor 
lului.

substanțială a importurilor, am avut 
Murea, adjunct ai ministrului petro-

Județul
Viteza zilnică 

prevăzută 
(în hectare)

Viteza zilnică realizată

(în hectare) (în procente)

Olt 10 000 7 570 76
Argeș 5 000 3 508 70
Tulcea 7 000 4 254 61
Prahova 4 000 2 283 57
Giurgiu 8 000 4 500 56
Brăila 13 000 7 235 56
Teleorman 13 000 7148 55
Dolj 14 000 7 561 54
Dîmbovița 5 000 2 455 49
Călărași 14 000 6 400 46
Constanța 20 000 9170 46
Mehedinți 6 000 2 543 42
Ialomița 12 000 5 035 42
Buzău 7 000 2 845 41
Timiș 20 000 6154 31
Arad 9 000 2 650 29

Pină în seara zilei de 7 iulie, re
colta de griu a fost strînsă de pe 
383 780 hectare, ceea ce reprezintă 
18 la sută din suprafața cultivată. 
Sarcina primordială a lucrătorilor 
din agricultură o constituie în a- 
ceastă perioadă intensificarea la 
maximum a ritmului recoltării, 
astfel ca în fiecare județ și în fie
care unitate agricolă să se realizeze 
vitezele zilnice de lucru planifica
te. Acesta trebuie să fie răspunsul 
lor prin fapte la chemarea ce le-a 
fost adresată de secretarul general 
al partidului, tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu, de a face totul, folosind 
toate forțele și mijloacele, pentru 
ca recolta de griu din acest an să 
fie strînsă și pusă la adăpost în cel 
mai scurt timp și fără pierderi.

După cum rezultă din tabelul de

mai sus, miercuri, 7 iulie, deși 
timpul a fost frumos, ritmul de 
lucru planificat la seceriș nu s-a 
realizat în întregime în nici un 
județ. Evitarea pierderilor de re
coltă impune folosirea la capacita
te maximă a tuturor mijloacelor 
mecanice, de dimineața și pînă sea
ra, pentru a se realiza ritmul de lu
cru planificat și a se încheia sece
rișul într-un timp cît mai scurt.

Ploile din ultimele zile, care au 
cuprins cea mai mare parte a țării,- 
deși au un efect binefăcător asupra 
culturilor prăsitoare, au stînjenit 
recoltarea în multe locuri. Aceasta 
impune cu atit mai mult o temei
nică organizare a activității, pentru 
ca, oriunde combinele pot intra în 
lanuri, secerișul să fie reluat și să 
se desfășoare cu toate forțele.

— în ultimii ani — ne-a spus la 
început adjunctul ministrului — con
ducerea partidului ă subliniat perma
nent și stăruitor cerința dezvoltării 
mai puternice a bazei proprii de 
materii prime și resurse energetice, 
ca o problemă prioritară a dezvoltă
rii economiei naționale in actualul 
cincinal și, în continuare, pînă la 
sfîrșitul acestui deceniu. Cele două, 
programe privind creșterea supli
mentară a producției de țiței și gaze, 
față de prevederile cincinalului, ela
borate din inițiativa și sub directa 
îndrumare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceatișescu, au fost adoptate într-un 
moment în care actuala conjunctură 
economică internațională este mar
cată în continuare de o gravă criză 
petrolieră și energetică. Transpune
rea în practică a acestor programe 
este de natură să mobilizeze în mai 
mare măsură eforturile oamenilor 
muncii din industria petrolului, din 
celelalte ramuri care contribuie la 
sporirea producției de țiței și gaze, la 
îndeplinirea obiectivului strategic 
stabilit de Congresul al XII-lea al 
partidului — și anume, asigurarea 
pînă la sfîrșitul actualului deceniu a 
independenței tării din punctul de 
vedere al energiei și combustibililor.

— Programul adoptat prevede o 
sporire constantă a producției de țiței, 
care urmează să ajungă in 1985 la 15 
milioane tone. Ce măsuri se vor în
treprinde pentru atingerea acestui 
nivel de producție ?

— Extracția de țiței a României a 
fost în 1980 de 11,5 milioane tone, iar 
în anul trecut de 11,6 milioane tone. 
Pentru acest an și, în continuare, 
pînă in 1985. prin planul cincinal a 
fost prevăzută o extracție de 12,5 mi
lioane tone anual. Relativa stabili
zare a producției a fost dictată de o 
serie de factori obiectivi, studiile 
geologice arătînd că resursele sînt. pe 
de o parte, limitate, iar pe de altă 
parte, tot mai greu accesibile, fiind 
situate la mari adîncimi și în condi
ții geologice grele. în ultima parte a 
anului trecut, conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut oamenilor muncii din indus
tria

mă răspundere posibilitățile existen
te pentru sporirea producției de țiței. 
Putem spune că la îndeplinirea aces
tei sarcini și la fundamentarea pro
gramului de sporire a extrabtiei de 
titei au participat cei mai buni sne- 
cialiști din producție, cercetare, în- 
vățămînt și din minister. Analiza 
aprofundată a tuturor structurilor 
si zăcămintelor petrolifere, a poten
țialului sondelor, precum și a teh
nologiilor și soluțiilor menite să 
ducă la creșterea gradului de recu
perare a țițeiului din zăcăminte a 
pus în evidență posibilități certe pen
tru creșteri constante ale producției 
de țiței in perioada 1982—1985.

Producția de 15 milioane tone țiței 
stabilită pentru anul 1985 este cu 20 
la sută mai mare față de prevederile 
planului cincinal, ceea ce ilustrează 
dimensiunea programului de creștere 
suplimentară a producției de țiței. Se 
cuvine să precizez că oamenii mun
cii din industria petrolului sînt pu
ternic mobilizați pentru înfăptuirea 
exemplară a prevederilor 
program, fiind conștienți de răspun
derea care le revine de a-și aduce 
din plin contribuția la progresul ne- 

- contenit al economiei naționale, la 
întărirea independenței și suverani
tății țării. Acțiunile care se între
prind pentru sporirea extracției de 
țiței în actualul cincinal se referă, 
sintetic, la îmbunătățirea și perfec
ționarea activității in domeniul cer
cetării

acestui

geologice, forajului, exploa-

petrolului să analizeze cu maxi-

ÎNVĂTĂMÎNTUL-

pentru întregul popor

Jnvățămîntul de toate gradele a cunoscut în anii construcției 
socialiste o puternică dezvoltare. In toate județele patriei s-a 
dezvoltat și modernizat baza tehnico-materială a învățămîntu- 
lui. în fotografie : Facultatea de tehnologie chimică de pe plat

forma Institutului politehnic din lași
CIFRE SI FAPTE PRIVIND DEZVOLTAREA 
ÎNVĂȚĂMÎNTULU1 DIN ȚARA NOASTRĂ — 

în pagina a IH-a

Noile lumini de pe Someș
In 

ani, . .
vară, sirena Fabricii de che
restea din Beliș își lansa 
chemarea prelungă în aerul 
ozonat al înălțimilor. Su
netul se pierdea în marea 
veșnic verde a brazilor și 
pacea muntelui cobora ia
răși peste casele moțești.

Pornisem cu noaptea în 
cap de la Ponor, trecînd 
vîrful Călineasa legănat în 
șa și ascultînd rarele vorbe 
ale însoțitorului meu, un 
bătrînel scund, spătos, cu 
ochi albaștri. Acum, spre 
sfîrșitul călătoriei., tocmai 
începeam a ne cunoaște, 
moș Pașcalău, așa parcă-1 
chema, îmi vorbea cu tris
tețe despre plutărit, mese
rie înfloritoare prin aceste 
locuri la începutul secolu
lui. Valea Belișului și valea 
Someșului erau folosite 
pentru minatul lemnelor și 
mai povestea moș Pașcalău 
despre groaza plutașilor 
cînd intrau în „tunel", des
pre cîrmaci vestiți și în- 
tîmplări nemaivăzute din 
care au rămas putregăioa- 
sele baraje din lemn de la 
Ponor .și. înșirate pe sute și 
sute de metri de-a lungul 
albiei riului. plutele, um- 

^brele falnicelor plute, pe

urmă cu cincisprezece 
tot intr-un început de

care numai apa amintiri
lor le-o mai putea urni în 
călătorie. Acestea toate se 
întîmplau pe la începutul 
veacului. Pe urmă s-a făcut 
Fabrica de cherestea de la 
Beliș. s-au croit drumuri 
pe care au pătruns mai 
întii căruțele și apoi mași
nile de tot felul. Plutăritul 
a rămas doar o pagină de

ne-am despărțit. Geologul 
mergea mai încet, avea 
timp berechet să ajungă la 
Mărișelu. noi speram să a- 
tingem pînă la asfințitul 
soarelui Someșul Rece. Moș 
Pașcalău mi-a zis că omul 
trebuie să fie nebun, că a 
mai văzut el de alde „ăștia" 
cînd era tinăr, unul care 
prindea fluturi cu o plasă

de Vasile REBREANU

memorie păstrată cu grijă 
de bătrînii din partea lo
cului.

în culmea Călinesei unde 
ne-am oprit să mîncăm am 
întîlnit un geolog. Calul îi 
era tare „terheliș". cum zic 
localnicii. îngreunat sub 
povară zecilor de probe co
lectate pe parcursul a două 
săptămîni de explorare, 
răstimp în care Emil, așa 
s-a recomandat geologul, se 
hrănise numai și numai cu 
alimente conservate. De Ia 
el am aflat că pe aceste 
meleaguri se vor construi 
mai multe hidrocentrale.

Am mers împreună o 
bucată de vreme, pe urmă

mică și apoi îi îneca in 
ginars. Nici plutele n-or 
mers pe aici — bombănea 
însoțitorul — darămite ma
șinile. Oamenii strîngeau 
apa sus, cind se ducea 
neaua, pe urmă-i dădeau 
drumul odată cu lemnele, 
dar erau multe coturi și 
tancuri de stîncă și în drep
tul fiecăruia stătea cite un 
om cu un cîrlig și dezgăța 
lemnele.

Sincer să fiu. în acest caz 
nici eu nu-1 credeam întru 
totul pe geolog. Peisajul era 
de o sălbăticie rară, dru
mul, o potecă bolovănoasă 
cu suișuri și coborîșuri 
abrupte, nu lăsa prea multe

speranțe pentru a întrezări 
conturul unui edificiu de 
proporții mai modeste, 
nicidecum al unei hidro
centrale.

Au trecut doi sau trei 
ani. Șantierul a .apărut pe 
neașteptate cu oameni ve- 
niți ca la un semnal tainic 
din toate colturile tării, cu 
mașini și utilaje, cu dia
lecte învălmășite. Stîncile 
zburau pulverizate, riul își 
supunea cursul dorinței o- 
mului, buldozerele croiau 
drumuri pe brînele înierba- 
te, răsăreau ca din pămînt 
case, magazine, școli, gră
dinițe. se instala un micro- 
releu pentru captarea emi
siunilor de televiziune, se 
înălțau cantine și cluburi și 
se închega personalitatea 
morală a eroilor șantieru
lui : ortacii Iui Tudor Mo
rar. ai lui Toșa și Pavel 
Oțet, „vikingii" de pe Ta- 
tre și Belazuri. Creierul și 
mîna specialiștilor dirijau 
zi și noapte cele două uria
șe brațe de oțel ale maca
ralelor care dădeau viață 
barajului de la Tarnita.

Zile și nopți, ani de mun
că încordată. Adversari : 
frigul și căldura. Barajul

(Continuare în pag. a V-a)

tării sondelor, al pregătirii cadrelor. 
Concret, programul prevede concen
trarea forajului în zonele de prim 
interes și la mare adincime. unde se 
vor săpa în perioada 1982—1984 un 
număr de 500 sonde, cu o producție 
medie totală de circa 10 000 tone pe 
zi. Un volum mare de lucrări se va 
executa în zona zăcămintelor Vîrteju- 
Stoenița, Bibești-Bulbuceni, Călina- 
Drăganu-Palei, Piscu Mcreni. Ghe- 
lința-Comandău, C^nțeș . Mihai 
Bravu, Șeitin-Nădlac, Turnu-Est. 
Este de remarcat că majoritatea a- 
cestor lucrări finalizează cercetările 
geologice efectuate în anii din urmă, 
care au dus la identificarea unor noi 
rezerve de petrol, atit la adîncimi 
obișnuite, cît și la mare adincime.

O principală prevedere a progra
mului de creștere suplimentară a ex
tracției de țiței în acest cincinal se 
referă la continuarea lucrărilor de 
cercetare și foraj pe platforma con
tinentală românească a Mării Negre 
și începerea exploatării țițeiului din 
Marea Neagră. Unitățile industriei 
constructoare de mașini vor asigura 
livrarea eșalonată a platformelor de 
foraj și a celor de exploatare, ceea 
ce va crea condițiile atragerii în cir
cuitul economic a rezervelor de 
hidrocarburi, descoperite în Marea 
Neagră.

Desigur, o atenție sporită se va 
acorda utilizării intensive a parcului 
existent de sonde și îmbunătățirii 
regimului lor de exploatare. Bună
oară, creșterea coeficientului de uti- . 
lizare a sondelor cu trei procente in 
acest an va aduce un spor de pro
ducție de 70 mii tone țiței. Tot
odată. pină la sfîrșitul acestui an 
vor fi repuse în ' funcțiune 242

Convorbire realizată de
Dan CONSTANTIN

(Continuare în pag. a II-a)

Un vast dialog
al artelor cu făuritorii

civilizației socialiste
Am urmărit cu toții 

cu viu interes marele 
congres al cugetării și 
simțirii reunit simbo- 
lic sub drapelul de 
stat tricolor, semn dis
tinctiv al suveranită
ții. independentei. în 
unitate și libertate, a 
națiunii noastre socia
liste. a României, dra
pel din care roșul tra
diției de luptă revolu
ționară face parte in
tegrantă. Desfășurate 
sub semnul luminoa
selor idei din expu
nerea secretarului ge
neral al partidului la 
Plenara din 1—2 iunie, 
dezbaterile celui de-al 
doilea Congres al e- 
ducatiei politice 
culturii socialiste au 
relevat căile și mijloa
cele proprii, 
plin adecvate stadiu
lui actual de 
tare a patriei 
de a intensifica si îm
bogăți permanent mo
delarea noii conștiin
țe. formarea oameni
lor înaintați, cu un 
larg orizont cultural, 
umanist.

Logica și etica vie
ții noastre spirituale 
nu pot fi extrase decît 
din istoria bimilenară 
a acestui popor, inte
gru in gîndirea si sim
țirea sa. asa cum o 
dovedesc valorile te
zaurizate în monu
mentele limbii și lite
raturii. de la înțelep
ciunea proverbelor și 
duioasa Mioriță la fi
lozofia lirică a Lucea
fărului poeziei româ
nești. de la pietrele 
incintei solare a Sar- 
mizegetusei la Triada 
eroilor ridicată de 
Brâncuși la Tg. Jiu. 
Sînt tot atîtea virtuți 
și frumuseți în arta 
poporului nostru cite 

^învățăminte aspre ale

5i

pe de-
dezvol- 
noastre.

istoriei am știut să 
convertim în binele 
unei „omenii" pe cit 
de universal valabile, 
pe atit de 
bile cu <_ 
rostire și 
punerea
Nicolae Ceaușescu la 
Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iu
nie 1982 se spune : 
„Cunoașterea istoriei 
milenare a poporului 
român, a luptei sale 
pentru afirmarea fiin-

inconfunda- 
a altora, prin 
și stil. în ex- 

tovarășului'

de Radu NEGRU

tei proprii, pentru li
bertate socială și na
țională, pentru inde
pendentă și unitate 
este fundament al ac
tivității ideologice, ai 
educației patriotice, 
socialiste a maselor".

Convingerea artiș
tilor care au dat ex
presie, în pictură și 
sculptură, cîntec și 
rostire scenică, con
științei sociale. acu
mulate în nestemate 
ale patrimoniului na
țional și universal în 
vremuri mai bune sau 
mai rele, trăite odată 
cu. tara, este că edu
cația tineretului, a tu
turor oamenilor nu se 
poate face decît în 
strinsă concordantă 
cu munca însuflețită 
și marile realizări ale 
poporului român în 
acești ani de intensă 
construcție. ani în 
care. biruind orice 
greutăți, am Înaintat 
neabătut pe drumul 
socialismului, pe dru
mul trecerii României

contemporane 
deprinși prin 

artistului să 
în materia

la stadiul de tară dez
voltată. Numai în 
munca dăruită patriei 
își găsesc artiștii con
temporani vocația mo
rală și educativă. Ei 
gîndesc și se exprimă 
în materia sensibilă a 
limbii naționale, crea
ție colectivă mereu 
îmbunătățită de age
rimea și ascuțimea 
spiritului popular. în 
materia fibrei lemnoa
se. a stejarului si bra
dului. care ne-au fost 
prieteni în codrul se
cular. a pietrei peste 
care s-au dus la vale 
puhoaiele năvălitoare. 
De aceea privitorul și 
ascultătorul atent al 
artei 
Sînt 
munca 
simtă
sculpturii si picturii 
sufletul de doină și 
de dor al ponorului 
nostru, cel dintotdeau- 
na și de azi.

Monumentele de ar
tă educă. Ele sînt con
știința de sine, memo
ria istoriei și a fante
lor eroice de astăzi, 
elocvente și peste se
cole. Strădania edu
cativă merge. în ulti
mele două decenii, in 
direcția realizării unor 
opere originale, de in
spirație autohtonă. O 
statuie bună, renre- 
zentindu-1 ne Decebal, 
pe Mihai Viteazul, ine 
Stefan cel Mare, pe 
eroii clasei muncitoa
re. o frescă sau un 
mozaic în stare să 
transmită cald emoția 
muncii, la Brașov, pe 
o imensă fațadă in
dustrială semnată de 
colectivul meșterului
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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------ Lucrări de maximă urgență în agricultură--------
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SECERIȘUL GRÎULUI
DOLJ: S-ar putea și mai repede dacă toate

combinele ar funcționa
Pînă miercuri 

agricole de stat 
județul Dolj griul a fost recoltat de 
pe 44 la sută din cele 121 200 hec
tare ocupate cu această cultură. în 
unitățile din consiliile agroindus
triale Birca, Măceșu de Jos, Poiana 
Mare, Bechet. Amărăști, Calafat și 
Perișor, recolta a fost strînsă de pe 
cele mai mari suprafețe. Dealtfel, 
cooperativele agricole Desa. Tunarii 
Vechi și Ghidici din consiliul agro
industrial Poiana Mare au încheiat 
secerișul. După cum am fost infor
mați la direcția agricolă județeană, 
în următoarele două zile strângerea 
recoltei de grîu se va termina în 
linii generale în unitățile din toate 
consiliile agroindustriale situate in 
sudul județului, urmînd ca forțele 
mecanice să fie dirijate spre unită
țile din centrul și nordul județului.

Pentru, încheierea secerișului în 
cel mai scurt timp se impune ca. în 
fiecare unitate agricolă, printr-o te
meinică organizare a muncii, să fie 
realizate și depășite vitezele zilnice 
prevăzute. Am urmărit, în unită
țile consiliului agromdustrial Be
chet, cum se acționează pentru buna 
utilizare a combinelor. După cum 
ne-a spus Ion Oprișor. inginerul-șef 
al consiliului, recolta a fost strînsă 
de pe o suprafață de 1 830 de hec
tare din cele 3 405 cultivate. Sece
rișul este avansat în cooperativele 
agricole din Ostroveni. Sadova și 
Lișteava. în unitățile din acest con
siliu agroindustrial se află în lanuri 
4S de combine, care string zilnic re
colta de pe 240—250 hectare. cu 
50—60 hectare sub viteza prevăzută. 
Adică. viteza medie realizată pe 
combină este de 5.5 hectare. în loc 
de 7 hectare. De ce ? Totul depin
de de modul cum este organizată 
munca. în punctul Severin, al coo
perativei agricole din Lișteava. un 
modul constituit din 8 combine 
funcționează ireproșabil. „Pînă 
acum, din cele 455 hectare cu grîu 
am strîns recolta de pe 300 hectare 
— ne spune Gabriel Voicaru. ingi-

seara, în unitățile 
și cooperatiste din

cu randament maxim
nerul-șef al cooperativei. Cu fiecare 
combină se recoltează zilnic 7 hec
tare cu griu, deci atît cît este vi
teza zilnică planificată, 
înainte am realizat chiar 
pe o combină1'.

Așadar, este posibil ca 
recoltare să fie nu numai 
ci și depășită. Se cuvine 
zăm însă că in nici una din celelal
te unități agricole din consiliul a- 
grolndustrial amintit — Damian, 
Dobrești, Sadova și Bechet — vi
teza medie zilnică nu a depășit 5,5 
hectare. Care sînt cauzele ? Se in
vocă diferite motive. Se afirmă că 
solele sînt mai mici, fapt care ne
cesită mutări dese ale combinelor, 
ceea ce duce la pierdere de timp pe 
parcursul zilei.

TULCEA

Cu o zi
8 hectare
viteza la 
realizată, 
să preci-

Realitatea este însă

Secerișul
De două zile, 

taților agricole 
se lucrează 
griului de pe cele aproximativ 
66 000 de hectare cultivate. Coman
damentul județean pentru agricul
tură a stabilit o serie de măsuri 
pentru ca recoltarea griului să se 
încheie în 8—10 zile bune de lucru. 
Dintre aceste măsuri am reținut, 
în mod deosebit, de la tovarășul 
Vasile Dranovețeanu, directorul ge
neral al direcției agricole, că între
gul parc de mașini — combine, 
prese și tractoare — a fost scos din 
timp în cîmp, la capătul tarlalelor, 
unde s-au organizat tabere de vară. 
Cele peste 1 000 de combine sînt 
organizate în 99 de formații com
plexe. care sînt conduse de ingi- 
nerii-sefi ai unităților agricole.

Timp de două zile, împreună cu 
tovarășul Ștefan Gavriliță, director 
cu producția vegetală la direcția 

■ agricolă județeană, am urmărit în

că apar dese defecțiuni la combine. 
Cu ce seriozitate au fost reparate 
acestea nu știm, dar cert este că 
multe dintre ele nu funcționează 
cum ar trebui. Dintr-un calcul su
mar reiese că datorită defecțiunilor, 
zilnic. în unitățile consiliului agro
industrial Bechet, patru combine nu 
au funcționat și nici nu funcționea
ză. Adică, zilnic nu s-a putut strînge 
recolta de pe circa 25 de hectare.

Dealtfel, acesta este și unul din 
principalele motive care au făcut 
ca în unitățile agricole din județul 
Dolj să nu se recolteze în cursul 
zilei de marți decît 7 527 hectare, 
față de 14 000 hectare cît este viteza 
zilnică prevăzută, iar miercuri — 
7 561 hectare. Concluzia este că și 
intr-un județ fruntaș la seceriș se 
poate lucra mai repede, pentru ca 
recolta să fie pusă în scurt timp la 
adăpost.

Nicolae PETOLESCU
corespondentul „Scinteii"

avansează, dar
in majoritatea uni- 
din județul Tulcea 

din plin la secerișul 
cele

nu in ritmul stabilit
mai multe unități agricole cum se 
desfășoară secerișul griului. De la 
început. trebuie remarcat că. 
în marea majoritate a unităților 
agricole din județ, există o preocu
pare stăruitoare pentru utilizarea 
la capacitate maximă a mijloacelor 
mecanice, pentru folosirea deplină 
a timpului de lucru. Aceasta a 
permis ca, în multe unități agricole, 
să se realizeze viteza planificată la 
seceriș încă din primele zile.

în consiliul unic 
Măcin ne-am oprit 
solele întreprinderii 
stat cu același nume, 
pectivă, cele 120 hectare cultivate 
cu grîu au fost strinse în numai 
trei zile. Tovarășul Aurel Ionescu, 
directorul întreprinderii, a ținut să 
precizeze : „De îndată ce au în
cheiat secerișul, combinele de aici, 
cît și din alte ferme unde lucrările 
sint avansate, au fost îndreptate 
spre incinta Bălții Măcinului. unde

agroindustrial 
pe una din . 
agricole de 

La ferma res

STRÎNGEREA FURAJELOR
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Cînd diferă spiritul gospodăresc și rezultatele
în „balanța

Sîntem într-o perioadă cînd 
strîngerea șl depozitarea unor can
tități cît mai mari de furaje con
stituie o sarcină de cea mai mare 
importanță pentru lucrătorii din 
zootehnie. De felul în care se ac
ționează acum depinde în mod ho- 
tăritor asigurarea hranei necesare 
animalelor pînă la noua recoltă. 
Din acest punct de vedere, se poate 

: spune că în unitățile agricole de 
’ stat și cooperatiste

Brăila se depun 
re pentru a se 
cantități cit mai 
într-o structură 
țuși. rezultatele

nutrețurilor" sint
Cum se acționează 
în unități agricole 
din județul Brăila

mult diferite
Si-

lanurile au ajuns la maturitate cu 
două-trei zile mai tîrziu. Ca atare, 
și aici întreaga recoltă de griu va 
fi strînsă și depozitată în zece zile.

La cooperativa agricolă Horia 
s-au luat măsuri ca mijloacele de 
recoltare să fie dirijate în unitățile 
vecine, unde se putea lucra. Și a- 
ceasta, datorită faptului că în 
această unitate vegetația a fost mai 
întîrziată. Timp de trei zile, me
canizatorii de aici au dat o mînă 
de ajutor cooperatorilor din comu
na Nicolae Bălcescu, unde plantele 
au ajuns mai devreme la maturi- 
.tate. Desigur, sprijinul va fi .reci
proc, întrucît imediat ce aceștia vor 
termina strîngerea griului — și' vor 
termina cu mult mai înainte — vor 
veni în sprijinul celor din Horia, 
ceea ce va face posibil ca si în 
această unitate cele 800 ha cultivate 
cu griu să fie recoltate în cel mult 
8—10 zile. Pentru ca toate combi
nele să lucreze din plin iar mijloa
cele de transport să fie folosite la 
întreaga capacitate și să nu se 
piardă nici un moment bun de 
lucru, activitatea este organizată și 
urmărită permanent de primarul 
comunei, președinta cooperativei 
agricole, inginerul-șef și doi șefi 
de fermă, care au răspunderi con
crete pe formații de lucru.

Ne-am referit la situația concretă 
din două unități agricole, dar exem
ple de bună organizare a secerișu
lui oferă și cooperativele agricole 
Măcin, Jijila, Garvăn, Isaccea și

întreprinderile agricole de stat 
Baia și Casimcea. Din păcate, exis
tă și excepții, cum este cazul 
C.A.P. Niculițel, .care face notă 
discordantă de la aspectul general, 
în ziua raidului, în această unitate 
combinele au fost scoase din lan la 
ora 18. Inginerul-șef ai cooperati
vei, Petruș Chiracu, afirma că a re
coltat numai parțial în ziua respec
tivă deoarece umiditatea boabelor 
depășea 20 la sută, combinele nu 
bat bine, iar baza refuză preluarea 
producției. La verificările făcute de 
directorul direcției agricole într-o 
solă alăturată, s-a constatat însă că 
umiditatea boabelor era doar de 
17,5 la sută, iar combinele, după 
strîngerea tobelor, lucrau fără 
pierderi. A fost firească deci mă
sura luată de directorul adjunct al 
direcției agricole județene ca recol
tarea griului să continue pînă seara 
tîrziu.

Din datele existente la direcția 
agricolă rezultă că. în ziua de 7 
iulie, s-au recoltat doar 4 300 hec
tare, cu 2 700 hectare mai puțin față 
de viteza zilnică planificată. Este 
și motivul pentru care comanda
mentul județean pentru agricultură, 
analizînd modul în care s-a desfă
șurat pînă acum recoltarea griului, 
a stabilit o .seamă de măsuri care 
să determine intensificarea seceri
șului.

Florea CEAUȘESCU 
Neculai AMIHULESEI

După recoltare, cea mai importantă 
lucrare

SEMĂNATUL
CULTURILOR DUBLE

din județul 
eforturi stăruitoa- 
aduna și depozita 
mari de nutrețuri, 
îmbunătățită. To- 

. . . __ de ansamblu, pe
județ, sînt contradictorii. în ce pri
vește finul, sarcinile stabilite în 
programul pe lunile mai și iunie 
nu au fost realizate cu peste 6 000 
tone. în schimb, au fost însilozate 
cu 3 500 tone mai multe nutrețuri 
decît s-a prevăzut. Insistăm asu
pra acestui aspect. întrucît este 
vorba de o practică mai veche, a- 
nume de conservarea nutrețurilor 
sub forma cea mai lesnicioasă — 
adică de siloz, ceea ce nu cores
punde cerințelor furajării raționa
le a animalelor. Dealtfel, așa s-au 
petrecut lucrurile și anul 
cind unitățile agricole brăilene 
intrat în iarnă cu un deficit de 
nuri de circa 50 la sută față 
necesarul stabilit.

Este o situație care nu trebuie să 
se mai repete 1 Și aceasta cu atît 
mai mult cu cit anul acesta supra
fața destinată cultivării plantelor 
furajere în ogor propriu a crescut 
cu circa 10 000 hectare. Explicațiile 
ce ni s-au dat la direcția 
agricolă județeană — producțiile 
scăzute de masă verde obținute in 
zonele neirigate, lipsa îndelungată 
a precipitațiilor etc, — nu pot fi

trecut, 
au 
fi
de

întreprinderile agricole de stat
. listea. Baldovinești. Tichilești și 

însurăței, care și în aceste condiții 
au strins și depozitat mari canti
tăți de furaje.

Ce cauze generează atunci Împli
nirile., din. unele unități agricole...și—,..|g 
neîmplinirile din altele ? Iată ce gS 
rezultă dintr-o analiză comparativă 
.între două unități agricole Ateeine*1?

, r- I.A.S. Siliștea și C.A.P. Siliștea < 
i de condiții pedo-

luate" întru totul în considerație. O 
dovedește experiența multor unităti 
agricole, printre care cooperativele.
agricole Tudor Vlâdimirescu. Scof- .......
țaru Vechi, Movila Miresii. Tufești, — care dispun 
Bordei Verde, Plopu, Racoviță și climatice asemănătoare.

(Urmare din pag. I)
executarea acestei lucrări. O ase
menea comparație se poate face și 
intre județele Timiș și Arad ; în 
primul, suprafețele însămînțate re
prezintă 45. la sută din program. în 
timp ce în al doilea — numai 18 Ia' 
sută. Dealtfel, și în alte județe 
aflate in prima zonă — cea din 
sudul țării, unde recoltarea cereale
lor a început mai devreme — a in- 
tîrziat mult semănatul culturilor 
duble. Astfel, în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din județul 
Teleorman, această lucrare a fost 
executată doar pe 16 la sută 
din suprafețele prevăzute în pro
gram, iar în județele Tulcea și 
Giurgiu — pe cite 24 la 6ută.

Indiscutabil. în fiecare din aces
te județe și. cu atît mai mult. în 
cele rămase în urmă, stadiul lu
crărilor de însămînțare sau plan
tare a celei de-a doua culturi ar fi 
putut să fie în momentul de fată 
mult mai avansat. întrucît aveau 
teren disponibil de ordinul zecilor 
de mii de hectare. Totul era să se 
treacă mai repede la balotarea 
paielor și la scoaterea lor la mar
ginea solelor pentru a face loc 
tractoarelor la pregătirea terenului 
și semănat. Și acest lucru era po
sibil dacă, cu sprijinul consiliilor 
populare, ar fi fost mobilizați mai 
multi locuitori ai satelor la scoa
terea paielor de pe teren, iar la 
transportul baloților de paie s-ar 
fi folosit toate căruțele existente 
în unitățile agricole si. în general, 
la sate.

Nu mai este timp de așteptat I 
Oamenii deciși să obțină cu ade
vărat producții în cultura a doua 
trebuie să se grăbească ! Specialiș
tii apreciază că. pentru a ajunge 
la maturitate pînă ta venirea fri
gului. porumbul pentru boabe tre
buie insămîntat sau plantat în 
cursul acestei aăptămîni. pe toate

suprafețele prevăzute in program. 
De asemenea, este necesar să se 
intensifice însămîntarea și planta
rea legumelor, a plantelor furajere. 
Cu toată claritatea și răspunderea 
trebuie să se înțeleagă că orice zi 
cîștigată acum la pregătirea tere
nului. semănat și plantat înseamnă 
un plus de recoltă, o garanție a 
reușitei acestor culturi, după cum 
orice zi de întîrziere ar putea pe
riclita reușita acestei acțiuni de 
mare însemnătate economică.

O atenție deosebită trebuie acor
dată însămînțării tuturor suprafe
țelor unde culturile au fost afec
tate în ultimele zile de grindină si 
vint. Experiența a dovedit că aceste 
terenuri, în decurs de 2—3 luni, 
pot asigura o producție bună, care 
să compenseze pagubele provocate 
de calamități. Important este ca 
organele agricole și specialiștii din 
unitățile agricole să identifice su
prafețele pe care culturile au fost 
distruse în asemenea măsură incit 
nu pot asigura o recoltă satisfăcă
toare și să întreprindă măsuri ope
rative pentru reînsămintarea lor. 
Cu cît va fi executată mai repede 
această lucrare, cu atit mai certă 
va fi posibilitatea realizării de re
colte bune de legume si furaje oină 
la venirea frigului.

Pentru a se obține recolte bune 
Ia cultura a doua este absolut ne
cesară o amplă mobilizare de foite 
la stringerea paielor de pe supra
fețele recoltate, la pregătirea tere
nului, semănat și plantat. Timpul 
este foarte înaintat și. de aceea, 
este de datoria organelor județene 
de partid și agricole, consiliilor 
agroindustriale și conducerilor uni
tăților agricole să acționeze cu 
toată fermitatea si răspunderea 
pentru ca. în cel mai scurt timp, 
să se încheie însămîntarea culturi
lor duble pe toate suprafețele pre
văzute.

UN CLASAMENT EDIFICATOR

Situația însămînțării culturilor duble
în seara zilei de 7 iulie,

în județele din zona I

Unitatea
Efective 

de animale
Suprafețe des
tinate bazei fu

rajere
— In hectare —

Furaje depozitate
— In tone —

taurine ovine în ogor 
propriu

pășuni 
naturale

fin siloz

I.A.S. Siliștea 3 110 3 450 673 216 835 1 650
C.A.P. Siliștea 655 2 568 230 73 50 0

Din tabel reiese că. deși raportate 
la efectivul de animale, suprafețele 
destinate bazei furajere sint mai 
mari la C.A.P. Siliștea, cantitățile 
de furaje depozitate pentru timpul 
iernii în această unitate sînt mult 
prea mici, comparativ cu cele depo
zitate la I.A.S. Siliștea. Care sint 
cauzele acestor diferențe ?

Tovarășul loan Calcan, directorul 
tehnic al I.A.S. Siliștea, ne spune : 
„Secretul, dacă acesta mai poate fi 
considerat un secret, constă in a 
face, primăvara și vara, cît mai 
multă economie de masă verde in 
furajarea animalelor. Noi am reali
zat acest lucru pe două căi. în pri
mul rind, an de an ne asigurăm 
cantități suficiente de furaje, care 
să ne ajungă pînă la noua 
recoltă. în primăvara aceasta am 
avut chiar un excedent de 2 000

tone siloz, cu care am ajutat 
unitățile agricole vecine. Și. în al 
doilea rînd. scoatem animalele la 
pășunat cît mai de timpuriu. Anul 
acesta, bunăoară, ovinele au fost 
scoase la pășunat la 20 aprilie. iar 
taurinele — la 5—6 mai, pe pajiș
tile cultivate. în felul acesta. în 
numai două luni am economisit 
peste 1 800 tone de lucernă și lo- 
lium masă verde, care au fost de
pozitate sub formă de fin. semifîn 
si semisiloz. Și în acest an ne vom 
asigura întreg necesarul de furaje, 
chiar cu o rezervă de 10—15 la 
sută". Se poate spune deci că re
zultatele de la I.A.S. Siliștea se ba
zează pe două elemente esențiale : 
strîngerea tuturor resurselor fura
jere și gospodărirea acestora cît 
mai judicioasă.

Ce se întimplă la C.A.P. Siliștea?

Vicepreședintele cooperativei cu 
probleme de zootehnie. Vasile Le- 
pădatu, ține să ne spună : „Anul 
acesta am stat foarte bine cu fu
rajele. Ne-au ajuns pînă în luna 
mai". De atunci însă situația s-a 
înrăutățit din ce în ce mai mult, 
în baza furajeră nu s-a strîns mai 
nimic pentru hrana animalelor pe 
timpul iernii. Din cele 116 tone de 
fin și 40 tone de siloz, produse în 
două luni, au mai rămas circa 50 
tone de fin. restul fiind consumat 
de animale. Chiar în ziua cînd 
eram în această unitate, mai multe 
căruțe încărcate cu fin veneau din 
parcul de furaje pentru a aduce la 
iesle hrana animalelor.

Cu alte cuvinte, și puținul ce s-a 
depozitat pentru la iarnă este con
sumat acum. Situație ușor de înțe
les dacă avem in vedere că nici la 
acea dată. începutul lunii iulie, 
taurinele nu fuseseră scoase la că
șunat. „De astăzi scoatem la pășu
nat. într-o pădure închiriată de la 
ocolul silvic, primul lot de 80 de 
juninci — ne spunea-vicepreședinte
le cooperativei. Pînă acum nu am 
avut unde le scoate". Ou totul alta 
ar fi fost situația dacă cooperativa 
ar fi înființat încă de anul trecut, 
așa cum stabilise dealtfel, cele 46 
hectare de pajiște artificială. în

jurul fermei zootehnice, unde să 
pășuneze taurinele.

Problema este cum 
această cooperativă 
treturile stabilite în __  ... ___
jeră — 567 tone de fin, 5 199 tone 
de suculente și 3 758 tone de gro
siere — prevăzute pentru hrana 
animalelor pînă la noua recoltă ? 
Este o întrebare care vizează deo
potrivă și alte unităti. printre cane 
cooperativele agricole Corbu. Mihai 
Bravu. Cireșu. Jugureanu. Colțea, 
Tătaru, Viziru și întreprinderile 
agricole de stat Dudești și Făurei, 
care de asemenea au depozitat can
tități mici de furaje pentru iarnă.

în perioada iulie-august. unită
țile agricole din județul Brăila au 
de strîns și de depozitat cantităti 
foarte mari de furaje 
de fin. 
siloz și 
acestea 
pleavă 
relui. Se impune deci, cu atît mai 
mult, ca organele agricole județe
ne. consiliile unice agroindustriale 
și conducerile unităților agricole 
să întreprindă măsuri energice 
pentru organizarea temeinică a în
tregii acțiuni si asigurarea forțe
lor necesare.

își va asigura 
agricolă nu- 
balanța fura-

19 830 tone
91 800 tone de siloz și 6emi- 
185 600 tone de grosiere. La 
se adaugă 62 000 tone de 

și capitule de floarea-soa-

Aurel PAPADIUC

Județul
Suprafață 
recoltată 

(in hectare)

Teren eliberat 
de paie 

(în hectare)

Semănat 
culturi duble 
(in procente, 

față de plan)

Brăila 57 559 43 775 49
Buzău 43 666 26 525 48
Timiș 77 419 68 840 45
Sectorul agri-

col Ilfov 18 998 12 800 43
Călărași 73 274 45 400 33
Olt 74 221 47 520 33
Ialomița 55 457 37 870 28
Constanța 87 772 41 492 25
Giurgiu 55 710 39 200 24
Tulcea 40 846 22 650 24
Arad 41 857 25155 18
Teleorman ' 85 631 35 823 16
Dolj 96 058 37 046 12

•r

Ne-am propus ca in ancheta noas
tră, realizată î-n mai multe întreprin
deri din municipiul CIuj-Napoca, să 
răspundem întrebării : ce mijloace și 
forme ale muncii politice folosesc 
organele și organizațiile de partid 
pentru a determina — așa cum cere 
partidul, secretarul său general — 
o atitudine hotărîtă, acțiuni opera
tive și eficiente, cu efecte de dura
tă în ceea ce privește gospodărirea 
rațională, pe baza unui regim sever 
de economii, a energiei, combustibi
lilor, materiilor prime și materiale
lor, respectarea cu strictețe a nor
melor de consum și micșorarea lor 
sistematică, înlocuirea materialelor 
deficitare din import cu altele rea
lizate în țară.

Are o anumită semnificație fap
tul că în prima parte a anului în 
curs sarcinile de plan au fost 
îndeplinite . și depășite atît la 
producția-marfă, cît și la pro
ducția netă. De asemenea, cheltuie
lile totale de producție au fost reduse 
cu 9,8 la sută, din care cele mate
riale cu 7,7 la sută. în aceste cifre 
se regăsesc preocupările perseverente 
ale organelor și organizațiilor de 
.partid, direcțiile lor clare de acțiune. 
Atit la nivelul municipiului, cît și în 
întreprinderile industriale, de con
strucții. transporturi. în institutele 
de învățămint superior și în licee au 
fost organizate o diversitate de ac
țiuni — între care expoziții tematice 
șl schimburi de experiență la între
prinderile cu rezultate pozitive în 
domeniul valorificării materialelor 
recuperabile ; a fost întocmit apoi 
un catalog al principalelor materiale 
recuperabile — fiind puse fată în 
față, pentru comparație, consumurile 
realizate în procesul de producție și 
cele normate ; s-a stabilit un pro
gram de colaborare pe plan local 
între întreprinderile industriale, 
cooperativele meșteșugărești și ate
lierele de microoroductie din Insti
tutele de învățămînt și licee. Toate 
acestea sînt menite să impulsioneze 
preocuparea organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, a întregului 
personal muncitor pentru creșterea 
gradului de valorificare a materiale
lor refolosibile. Acțiuni judicios 
concepute și coordonate, a căror efi-

— ECONOMISIREA —ț 
însemnată sursă de materii prime 
Un adevăr pe care, în municipiul CIuj-Napoca îl știu și îl aplică 

cei mai mulți, dar unii încă nu l-au aflat

ciență se regăsește în rezultatele 
economice bune ale unităților indus
triale din municipiu.

întreprinderea „Armătura". Poate 
că printre cele mai semnificative 
trăsături ale acestui colectiv cu vechi 
tradiții muncitorești ar trebui să fie 
înscrisă, în primul rînd, încercarea de 
a înlocui, in activitatea politico-edu- 
cativă. evaluarea cantitativă a acțiu
nilor și a rezultatelor, cu aprecierea 
calității și efectelor. Este sem
nificativ însuși faptul că organi
zația de partid a reușit să antre
neze în realizarea unor studii și 
cercetări analitice detaliate, la o- 
biect, privind necesitatea închide
rii tuturor „canalelor de risipă" a 
energiei și materiilor prime, oameni 
cu o înaltă calificare profesională din 
întreprindere și din afara ei. în pre
zent, întreprinderea realizează unele 
produse în care prețul metalului 
ajunge la 500 lei/kg, iar efortul va
lutar. prin asimilarea de noi produse 
și înlocuirea importului, după cum 
șe estimează, va fi diminuat cu 40 
milioane lei in acest an. Colective 
de genul celor formate la secția 
turnătorie, de către organizația de 
partid, am intîlnit și în alte secții. 
Ele au menirea de a pune deplin în 
valoare efortul creator al oamenilor, 
experiența și competenta lor profe
sională, toate acestea fiind subsumate 

unul scop precis definit : depistarea 
surselor de muncă neeficientă si 
găsirea soluțiilor practice pentru în
lăturarea lor. Un astfel de colectiv, 
constituit din Radu Culcițchi. Radu 
Moldovan și loan Vereștoi, a efectuat 
o analiză cu privire la recuperarea 
stropilor de metal, rețelelor, maselo- 
ților și bavurilor din alamă, bronz și 
aluminiu. în scopul retopirii si redă
rii lor în circuitul de fabricație. Re
organizarea unor locuri de muncă, 
introducerea unor site Ia fiecare loc 
de muncă pentru cernerea cenușilor 
cuprifere. în scopul de a culege stro
pii si resturile de metal neferoase, 
au condus Ia reducerea totală a ori
căror forme de pierdere a metalului.

O metodă permanentizată este cea 
numită „masa de rebut", organizată 
zilnic, la ora 12, la turnătorie și de 
două ori pe săptămînă in celelalte 
secții. Participă cadrele de răspun
dere din toate compartimentele im
plicate în procesul de producție. Se 
judecă concret. în fața probelor cer
te. cauzele care au generat rebutu
rile și modalitățile practice de înlă
turare a lor. Se stabilesc responsabi
lități, termene. Procedind în acest 
mod, coeficientul de rebut a scăzut 
mult.

Evident că, pentru aceasta, pe 
lîngă mijloacele muncii organizato
rice, un rol important l-au constituit 
schimbul de idei prilejuit de 

conferințe și simpozioane tehnico-ști- 
ințifice, propaganda vizuală, gazetele 
de perete, brigăzile ’artistice, „vitri
nele calității", care au fost orientate 
spre mobilizarea colectivului la în
deplinirea riguroasă: a sarcinilor de 
plan, creșterea productivității mun
cii și reducerea consumurilor spe
cifice prin larga extindere si aplicare 
a unor inițiative muncitorești.

Bine concepută este și munca poli- 
tico-educativă desfășurată la în
treprinderea mecanică de mate
rial rulant „16 Februarie". Atrage 
atenția propaganda vizuală concretă, 
convingătoare, judicios orientată spre 
direcțiile prioritare' exprimate sin
tetic intr-o inițiativă : „Minutul, 
gramul, kilowatt-ul“. Calcule su
gestive scot in evidentă sporul de 
producție ce poate fi realizat prin 
creșterea cu 1 la sută a productivi
tății, economiile la care s-ar ajunge 
prin reducerea cu 1 la sută a consu
murilor materiale, efectele micșorării 
cheltuielilor.de producție asupra spo
ririi beneficiilor. O ilustrare conclu
dentă a forței de mobilizare a unei 
propagande combative, militante o 
constituie demontarea rulmenților de 
pe osiile de boghiu. Pînă anul trecut 
aceasta era una din operațiile cele 
mai grele și mai păgubitoare. Patru 
oameni munceau o jumătate de zi ; 
dacă totuși nu reușeau să-i demon
teze. rulmenții erau tăiati cu flacără 

oxiacetilenică. Pînă intr-o zi cind un 
muncitor, într-o adunare, și-a spus 
punctul de vedere pornind tocmai de 
la cerințele propagandei afișată la 
locul de muncă. Era prezent la acea 
adunare si Teodor Marton, secretarul 
comitetului de partid și șef al echi
pei de autoutilări. A spus atunci 
secretarul de partid : „De ce nu ați 
apelat la mine de prima dată ?“ 
Acum, cînd dispozitivul hidraulic 
creat de el face aceeași operație în 
8—10 minute, operație efectuată doar 
de doi muncitori, colectivul și-a în
tărit încrederea în posibilitățile și 
forțele proprii, abordează cu îndrăz
neală alte și alte probleme care pînă 
nu de mult i se păreau a fi... inso
lubile. Promovarea ideilor novatoare 
(tehnice), a mișcării de inovații , și 
raționalizări are aici o curbă ascen
dentă. Printre animatorii ei. cu o 
contribuție substanțială se numără și 
comuniștii Grigore Dragoste. Emil 
Stoica, Iovian Boca ș.a. Ei sînt au
torii unor soluții cu mare eficientă 
economică.

Desigur, în drumul nostru am tn- 
tîlnit și situații ce contrastează cu. 
cele relatate mal sus. Cum ar fi 
cazul celor găsite la întreprinderea 
de tricotaje „Someșul", unde forma
lismul, tergiversarea luării unor mă
suri ferme continuă să diminueze 
forța de inrîurire a diferitelor mij
loace politico-organizatorice șl edu
cative. Un exemplu : comisia de 
control muncitoresc și-a amînat de 
mai multe ori analiza propusă a 
avea loc la atelierul de tricotaje și 
confecții, unde de mai multă vreme 
se înregistrează depășiri ale consu
mului de materii prime. Nici analiză, 
nici măsuri. De ce 1 „Am avut în 
această perioadă foarte multe șe
dințe" — susține tovarășa Nina Fon
tul, șefa acestei comisii. Și. în acest 
răstimp, risipa continuă. Să se fi 
uitat oare aici că o importantă sursă 
de materii prime este însăși econo
misirea lor ?

Virqil GHEORGHIȚA 
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Pentru creșterea producției de titei si gaze
(Urmare din pag. I)
sonde neproductive care necesită lu
crări complexe de reparații capitale.

Un capitol distinct al programului 
șe referă la măsurile privind intensi
ficarea metodelor de creștere a gra
dului de recuperare a țițeiului din 
zăcăminte. Metodele de creștere a 
factorului final de recuperare se vor 
aplica la 150 de zăcăminte, ceea ce 
va determina o sporire a acestuia de 
la 32 la sută, în prezent, la circa 40 
la sută la sfîrșitul cincinalului. Im
portante lucrări de extindere a com
bustiei subterane se vor efectua în 
zonele Videle—Bălăria și Suplacul de 
Barcău, iar experimentarea și extin
derea injecției ciclice și continue cu 
abur se vor face la patru noi zăcă
minte. Totodată, in perioada urmă
toare se va trece la experimentarea 
și aplicarea metodelor de extracție a 
țițeiului prin metode miniere la Să
rata Monteoru, Runcu-Buștenari și 
Solonț.

— Vă rugăm sd precizați cîteva din 
prevederile și măsurile cuprinse în 
Programul cu privire la creșterea 
producției de gaze in perioada 1982— 
1985, peste prevederile din planul 
cincinal.

— O principală 6ursă de hidrocar
buri o reprezintă, după cum se știe, 
gazele naturale, resursă care, de ase
menea, este limitată. Programul a- 
doptat prevede o creștere suplimen
tară a producției de gaze cu circa 
10 miliarde mc in actualul cincinal. 
Creșterea se va realiza, in mare par
te, pe baza sporirii producției de gaze 
asociate. O pondere mai mare din 
producția de gaz metan va fi desti
nată chimizării, acoperind diferența, 
la consumatorii energetici, cu gaze 
asociate după deetanizarea și dezben- 
zinarea lor. Potrivit programului de 
dezvoltare a producției de gaze, se 
vor introduce in exploatare cîteva noi 
structuri in bazinul Transilvaniei și 
zona extracarpatică.

Concomitent cu sporirea extracției 
de gaze, se vor instala noi capacități 
de comprimare și se va amplifica sis
temul de colectare și transport. Pen

tru asigurarea vîrfurilor de consum 
pe timp de iarnă, se va mări capaci
tatea de înmagazinare a gazelor. O 
atenție sporită se acordă, de pe acum, 
valorificării superioare a gazelor, pro
gramul prevăzind urgentarea lucrări
lor de extindere a instalațiilor de 
dezbenzinare de la Calacea (județul 
Timiș), Abrămuț (Bihor), Dofteana 
(Bacău) și construirea unor noi in
stalații de dezbenzinare la Ghelința 
(Covasna). precum și a două instala
ții de deetanizare în Moldova'și zona 
de vest a țării,

— înfăptuirea acestor programe de 
creștere suplimentară a producției de 
titei și gaze in actualul cincinal ne
cesită, de bună seamă, și un efort su
plimentar din partea unităților care 
asigură dotarea cu materiale, mașini 
și echipamente ale industriei petrolu
lui. De ce anume dotări vor benefi
cia, in acest scop, unitățile din ramura petrolului'!

— Țin să menționez că cele două 
programe stabilesc în amănunt obli
gațiile ce revin furnizorilor din in
dustria constructoare de mașini, me
talurgie și chimie care asigură, în 
principal, dotarea noastră tehnico- 
materială. Potrivit prevederilor din 
programele adoptate, vom beneficia 
de cantități suplimentare de material 
tubular, instalații de foraj, prăjini de 
foraj, sape cu role, prevenitoare de 
erupție, unități de pompaj, motoare, 
chimicale și altele. Tot în ce privește 
dotarea amintesc de platformele de 
foraj și extracție care vor fi ampla
sate in zonele dovedite productive din 
Marea Neagră.

Dealtminteri, vreau să subliniez, în 
încheiere, că îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor programelor de sporire 
suplimentară a producției de țiței și 
gaze în actualul cincinal depinde, de
opotrivă, atît de mobilizarea puterni
că și munca plină de răspundere a 
petroliștilor, cît și de asigurarea, la 
termenele stabilite a mașinilor, uti
lajelor, echipamentelor și materiale
lor de către unitățile constructoare 
de mașini, metalurgie și chimie, că
rora le revin sarcini deosebit de im
portante in această privință.

cheltuielilor.de
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pentru întregul popor
Școala de toate gradele — important factor de civili- di - .
zație al societății noastre socialiste — s-a dezvoltat 
necontenit în strînsâ concordanța cu nevoile eco
nomiei și ale unei populații în continuă creștere

„Dezvoltarea impetuoasă a științei și 
tehnicii, creșterea volumului de cunoștințe 
ce trebuie însușite de elevi impun trecerea 
în următorii ani la pregătirea condițiilor 
pentru mărirea duratei învățămîntului obli
gatoriu... Școala noastră va deveni tot mai 
cuprinzătoare, oferind tinerilor largi posi
bilități de învățătură, în funcție de aptitudi
nile și dorințele lor, de cerințele economiei 
și culturii noastre socialiste în plin avînt“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Raportul la Congresul al IX-lea a! P.C.R.

„Succese importante s-au obținut în do
meniul învățămîntului și pregătirii cadre
lor, încheindu-se în linii mari procesul de 
organizare și așezare pe baze noi a școlii de 
toate gradele. S-a realizat generalizarea în
vățămîntului de 10 ani, extinderea învăță
mîntului liceal - îndeosebi tehnic - profi
larea mai bună a învățămîntului superior, 
corespunzător necesităților societății, inte
grarea învățămîntului cu cercetarea științi
fică și producția".

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Raportul la Congresul al Xll-lea al P.C.R.

colii — ca unul din factorii determinant ai pro- 
*** gresuiui multilateral al societății noastre socia- 
j liste șâ înaintării spre comunism — îi este con

sacrat în România un rol de frunte în activitatea poli- 
tică-educativă ■ de formare a omului nou, de pregătire 
a noilor generații pentru muncă și viață. îndeosebi după 
Congresul .al iX-lea al P.C.R., situîndu-se ferm pe prin
cipiile revoluționare ale materialismului dialectic și is
toric, dezvoltând în node condiții oferite due socialism 
tradițiile remarcabile ale școtii noastre, ale înaintașilor 
culturii și pedagogiei românești, școala de toate gradele 
s-a încadrat ferm în avînâatul proces al formării omului 
nou, patriot înflăcărat, cetățean demn și constructor ac
tiv al României socialiste.

Educarea revoluționară a tinerei generații, formarea 
în spiritul muncii a noilor promoții de muncitori și spe
cialiști necesari dezvoltării eoonomico-sociale a țării, cu 
o pregătire temeinică, un larg orizont de cunoștințe, 
bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii 
umane, ridicarea nivelului general de cultură al între
gului popor — sînt obiective oare jalonează ferm întrea
ga activitate instructw-educastivă desfășurată de cadrele 
didactice — puternic detașament ăl intelectualității ro
mânești — de comuniștii de la catedră, de organizațiile 
„Șoimii patriei", de pionieri și U.T.C. din școli, de aso
ciațiile studenților comuniști din facultăți.

Cifre și date ilustrative — inserate în cuprinsul aces
tei pagini — arată limpede procesul de devenire, sub 
raport cantitativ, dar maâ ales calitativ, treptele de pro
gres ale școlii românești. Realizări remarcabile, datorate 
atenției și grijii constante pe care, le acordă școlii 
conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eforturilor materiale ale statului socialist, 
ale întregului popor, realizări care prefigurează perspec
tivele luminoase de dezvoltare ale școlii de toate gradele, 
fundamentate în documentele Congresului al Xll-lea 
al P.C.R.

ASTĂZI UN SFERT DIN POPULAȚIA ȚĂRII ÎNVAȚĂ

Un drept fundamental-înscris 
în Constituția țării, înfăptuit prin 
condiții materiale corespunzătoare
De la bugetul de stat sînt alocate anual 

importante fonduri materiale:

La dispoziția celor care învață se află:
© 29 583 unități școlare de toate tipurile și profilurile 

(față de 24 060 în anul 1965)

0 14 098 laboratoare și 11 834 ateliere pentru 
învățămintul primar, gimnazial, liceal, profesional și 
de maiștri

® 5 619 laboratoare, săli de lucrări practice și ate
liere didactice în instituțiile de învățămînt superior (față 
de 1 942 în anul 1965)

© 267 355 cadre didactice (față de 186 641 în anul 
1965)

Învățămintul se face și în limbile 
naționalităților conlocuitoare:

© în 3 249 unități și secții de învățămînt de toate 
gradele predarea se face in limbile naționalităților 
conlocuitoare

© din 837 titluri de manuale în 25 998 000 exemplare, 
editate în anul 1981, 188 titluri de manuale, în 1 288 300 
exemplare, au fost în limbile naționalităților conlocuitoare

Școli noi în toate localitățile țării
Pe harta țării, practic, nu există localitate în care să nu fi fost con

struite, în anii socialismului, școli cu săli de clasă spațioase și luminoase, 
laboratoare, cabinete și ateliere de producție modern utilate etc.

0 aproape 45 LA SUTĂ din sălile de clasă existente au fost date 
în folosință în ultimii 17 ani

® peste 40 LA SUTĂ din spațiile universitare sînt construite șî 
dotate în ultimii 17 ani

© numai în anul 1981 au fost date în folosință:
1 849 săli de clasă
6 481 locuri de muncă în ateliere-școală
18 194 mp spații pentru învățămintul superior
7 558 locuri in căminele studențești
Dacă uriașul program de construcții pentru învățămintul de toate 

gradele realizat în anii socialismului s-ar echivala în apartamente mo
derne, numărul acestora ar depăși 325 000 — echivalentul a 12 ORAȘE 
de mărimea unor orașe ca Pitești, Baia MjOre sau Satu Mare.

vi Cadre pentru toate domeniile 
de activitate materială și spirituală

Absolvenți ai învățămîntului superior:
1961 —1970 : 181 314
1971-1980 : 320 349

1981 : 36 954

Integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea științifică con
tribuie hotărîtor la temeinica pregătire științifică și profesională a tineri
lor muncitori, tehnicieni și specialiști. încă de pe băncile școlilor și facul
tăților elevii și studenții desfășoară o rodnică activitate productivă.

Perspectivele mobilizatoare 
prefigurate școlii

Congresul al Xll-lea al P.C.R.

— se va asigura generalizarea învățămîntului obligatoriu de 12 ani
— în anul 1985 : cheltuielile statului pentru dezvoltarea bazei 

materiale, finanțarea procesului de învățămînt, acordarea de burse și 
alte forme de sprijin material elevilor și studenților vor depăși 
128 MILIARDE LEI.

în anul 1985 populația școlară 
va reprezenta circa 27 la sută|| 

din totalul populației j

Valoarea ei reprezintă :
1978 : 1 542 335 mii lei
1981 : 1 737 014 mii lei

■M

©INULESCUPagină realizată de Florica 
Fotografii : Sandu Cristian

Institutul politehnic. In onul 1966 era doar un șantier (in medalion), 
cercetare șl producție, pepinieră de specialiști pentru economia națională

Puternica citadelă de învățămînt bucureșteană : 
Astăzi - o modernă bază de învățămînt superior,

C"- - ‘ tt "
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zzȘi eu l-am văzut 

pe Aurel Vlaicu"
După apariția faptului divers 

cu titlul „Un document și amin
tiri despre Aurel Vlaicu", am 
primit pe adresa rubricii mai 
multe scrisori prin care ni se a- 
duc la cunoștință noi mărturii 
despre acest strălucit pionier al 
aviației. Una din scrisori este 
semnată de C. Ioniță, din Blaj : 
„în 1911 aveam 20 de ani și am 
fost, împreună cu mii și mii de 
oameni, pe Cimpia Libertății de 
la Blaj, unde Aurel Vlaicu a ve
nit cu aeroplanul lui să ne arate 
de ce este în stare geniul româ
nesc. Parcă ii văd și acum pe 
cei șase feciori zdraveni din sa
tul lui de baștină in frumoase 
costume naționale, care țineau 
strins avionul cu niște funii 
groase înainte de a-l porni cel 
spre care ne îndreptam cu toții 
privirile, dragostea .și mindria 
noastră. Aparatul și-a luat zbo
rul, a dat citeva roate mulțimii, 
apoi a zburat peste Blaj și îm
prejurimi, după care a aterizat 
intr-un entuziasm general. Și 
acum, tind scriu, la 91 de ani, 
parcă simt in podul palmelor 
fiorul pe care l-am simțit atunci 
tind am mingiiat cu ele aero
planul...".
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i Ca sâ fie
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tacîmul complet
Trist, foarte trist, să ajungi la 

53 de ani și să n-ai nici un rost 
in viață, să nu muncești.

— Din ce trăiești ?
— Din buzunarele altora — a 

răspuns cu un condamnabil tu
peu Ladislau Gabor din Sonata.

Iși făcuse „vadul" prin maga
zine, pîndind și golind, la înghe
suială, buzunarele cumpărători
lor. ■ A fost condamnat de mai 
multe ori, dar de învățat minte 
nu s-a învățat nici acum.

După ce a ispășit ultima con
damnare, a intrat intr-o cantină 
din Sonata, de unde a ieșit în
cărcat cu linguri, cu furculițe, 
cuțite și fețe de masă, înșfăcate 
en-gros, după care a incercat să 
le vindă „en-detail“. A fost prins 
imediat și trimis in judecată.
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in u v v * *Bătăușii 

din Măciucă
Iile Miulescu și Victor Miu

lescu, tată și fiu, au plecat de la 
o nuntă împreună cu vecinii lor 
Nicu Nistoroiu, Vasile Bucea Ș» 
Mircea Voicu. Trecuse de mult 
de miezul nopții și cei cinci nun^ 
tași — toți din comuna Măciuca, 
județul Vîlcea — în loc să se ducă 
să se culce, au început „să vor
bească discuții". A trecut pe 
lingă ei un om pașnic, care-și 
vedea de drumul lui, Ștefan Ga
lina, care s-a și pomenit lovit 
și trintit la pămint. Cei cinci 
au dispărut apoi in noapte, dar 
la lumina zilei au dat seamă de 
isprava lor, fiind amendați. De 
plătit au plătit, dar cine-i scapă 
de gura lumii ?
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Nesocotință
O explozie produsă intr-un i- 

mobil de pe strada Odobești din 
Focșani i-a făcut pe oameni să 
alerge la fața locului să vadă 
despre ce este vorba. Și au aflat 
că vecinul lor C. Zaharia încer
case să umple o butelie de ara
gaz improvizată cu gazul liche
fiat dintr-o butelie originală. 
Vaporii degajați in preajmă s-au 
aprins, soldindu-se cu puternica 
explozie. O nepoțică a lui C. Z. 
și-a pierdut viața, iar el și so
ția au fost internați în spital cu 
arsuri grave.
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Avefi cuvin ful!
Pentru astăzi a cerut cuvintul 

muncitorul Valentin Petnic,dela 
Fabrica de sticlă din Poiana Co
drului :

„în timp ce se afla la mun
cile timpului, un sătean din 
Bârsău, județul Satu Mare, pe 
nume Gavril Rusu, s-a pomenit 
atacat de o lupoaică furioasă, 
care-și pierduse puii prin îm
prejurimi. Cum omul nu avea 
asupra lui decit o greblă, a în
ceput să se apere și să încerce 
să alunge jivina. Strigătele lui 
de ajutor i-au adus la fața lo
cului pe alți doi săteni, dar lu
poaica tot nu se dădea bătută. 
Pină la urmă n-a avut incotro, 
dar nu mai inainte de a-l răni 
grav pe G. R. Avea ce avea cu 
el. Noroc insă cu intervenția 
promptă a celor doi consăteni".

I

I Au intrat in...

I horă

I

I

Mare nuntă mare în Obreja 
de Tirgu Jiu. La un moment dat 
trebuia să înceapă o horă. Dar 
cine s-o înceapă primul ? S-au 
avintat in arenă două perechi in 
același timp. Cum nici una n-a 
vrut să-i cedeze locul celeilalte, 
s-au luat la ceartă. De la ceartă 
s-a ajuns la încăierare. Le-au 
sărit și cei din jur in „ajutor". 
Și astfel, nuntașii s-au împărțit 
în două tabere : care pe care ? 
Sau. mai exact, care dă mai 
tare ? După o bătaie de pomină, 
primul bilanț arată astfel : 18 
nuntași s-au ales cu vlnătăl și 
cucuie, 7 au fost internați la spi
talul din Tirgu Jiu. 1 la Bucu
rești și 4 in... arestul miliției: Al 
doilea bilanț urmează să-l stabi
lească instanța de judecată.

Rubrică realizată de "~ 
Petre POPA 
și corespondenții „Scintei^j
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O retrospectivă asupra 
literaturii noastre de 
du>pă război nu poate să 
nu remarce intensificarea 
interesului față de feno
menele sociale de largă 
semnificație, adică ac
centuarea deplasării a- 
tenției către cetate, către 
mediul in care trăiește 
individul în raporturile 
lui cu ceilalți. Mai ales 
interacțiunea om-societa- 
te a concentrat multe 
strădanii, adesea foarte 
ambițioase, cu rezultate 
diverse valoric. Impor
tant de reținut este fap
tul în sine, dialogul scrii
torului cu lumea, ceea ce 
a schimbat și conștiința 
scriitorului despre sine 
însuși. Principala cauză 
este pătrunderea scrii
torului, ..încadrarea" lui 
într-un proces cu scop 
dedlarat. deschis : de a 
contribui la opera iniția
tă de partid privind 
transformarea societății, 
formarea omului nou ; ca 
atare, deplasarea către 
polul plus a greutății 
specifice a creației artis
tice în cumpenele socie
tății. în scările ei de va
lori. Că. de la individ la 
individ, de la perioadă la 
perioadă, in epoca post
belică, acest proces a îm
brăcat forme diferite și 
a avut efecte diferite, se 
știe și s-a discutat de
seori. simplificările fiind 
nuanțat scoase astăzi in 
evidență. Ce ar merita 
discutat în egală măsură 
cred că e ansamblul, fe
nomenul. cauzele lui fi
nalizate în situarea, de-a 
lungul anilor, a literatu
rii noi printre elemente
le de prim Interes ale a- 
tenției publice. Evident, 
acest interes nu poate fi 
desprins de obiectul său 
individual — valoarea o- 
perei. Dar, într-o bună 
măsură, nu poate fi de
tașat de un context al o- 
perei. cunoscut de cititor, 
bănuit ..apriori" de aces
ta: sincronizarea cu el si 
problemele lui, adică 
situarea cărții de li
teratură în contextul so

cial, care e Însuși con
textul publicului și al 
țării.

Nu vreau să absoluti
zez cîtuși de puțin crite
riile așa-zis tematice, 
care, în sine luate, dacă 
nu îmbracă forma speci
fică a airtei, nu rămîn de- 
cit niște simple declarații 
de bune intenții sau nici 
măcar ; devin, prin sche
matizare. deformante, o- 
pusul lor. Nu trebuie 
însă ignorată sau mini
malizată puterea de ira
diere a unei opere care-și 
propune — și înfăptuieș
te — obiective. în mod 
deschis, cu vocație largă.

neacopeirită în talent, de
venea o iluzorie luptă, 
care împiedica pe multi 
să fie folositori cetății.

Nu se poate contesta, 
desigur, valoarea stimu
lativă a marilor modele, 
a întrecerii cu piscurile 
cele mai înalte. Aceasta 
reclamă însă talent, mă
iestrie, „ucenicie la școala 
clasicilor", dar și o vastă 
perspectivă asupra proble
melor timpului pe care îți 
este dat să îl trăiești. în 
artă, valorile coexistă în
tr-o strânsă, uneori ne
cruțătoare competiție și 
rezistă operele care sinte
tizează cu mare artă as-

Insemnări de Platon PARDĂU

„Război și pace" este o 
adîncă incursiune în su
flete. dar genialitatea a- 
cestei cărți stă și în rea
lizarea unei însumări 
vaste de suferințe, spe
ranțe, drame omenești în 
cumplita dramă a războ
iului. In asemenea cărți, 
atitudinea civică, ideolo
gia. partizanatele scriito
rului sint. din start, evi
dente și, tot din start, 
cresc o sensibilitate pu
blică acută. Deceniile de 
revoluție de la noi au as
cuțit această sensibilita
te și la ciititor și la scrii
tor. Solicitarea, aștepta
rea de a se regăsi în car
te a primului s-au întâl
nit și se întîlnesc cu as
pirația celui de-al doilea 
de a-și asuma notele a- 
cested sensibilități. Un 
raționament paradoxal ar 
putea demonstra (totuși, 
logic) că multele eșecuri 
ale literaturii din dece
niile cimci-șase și maî în
coace se datorează dis
proporției dintre dorință 
și putință. Prea multă 
lume a voit să-l întreacă 
pe Homer ! Prea multă 
lume s-a luat la trântă 
(ca să folosesc o expre
sie iubită, în gen, cîndva) 
cu munții,.. Dar aspirația.

pirațiile fundamentale ale 
oamenilor unei epoci. 
Cum se știe, puține ope
re create în perioada 
dogmatismului au rezis
tat. Ele nu se mai citesc 
pentru că hu sînt o ima
gine fidelă a frămîntări- 
lor acelei epoci, a „obse
dantului deceniu". Pri
vind cu luciditate nu pu
tem să nu constatăm că 
un sentiment fundamen
tal traversează spiritul 
scrisului de după 23 Au
gust 1944 : . sentimentul 
civic, sentimentul că a- 
pără, propagă o. ideologie 
de mare umanitate, că-și 
slujește țara. Fără ten
siunea optimistă a con
științei utilității ar fi fost 
mult scăzută șansa glo
bală de a crea valori ale 
literaturii noastre. Nu 
cred că sînt prea departe 
de adevăr și nu comit o 
impietate dacă spun că 
literatura, română ieșea 
din război cumva rănită ; 
o prea lungă vreme de 
dictatură și singe nu pu
tea să nu atingă fibra 
subtilului, complicatului 
mecanism care e capacita
tea unui popor de a crea 
artă. Trebuiau pansate 
rănile, revizuite sentin
țele, anulate nedreptățile; 
mai presus de toate, tre

buia o speranță, un ideal. 
Un ideal politic, civic. 
Scrisul nu este posibil 
fără un ideal, fără o spe
ranță. Revoluția a adus 
această speranță, care a 
fructificat într-o literatu
ră ce trebuie judecată în 
curgerea ei pe aproape 
patru decenii... Că astăzi, 
de pildă, tot mai multi 
scriitori încearcă să „a- 
burce muntele" romanu
lui politic, să înțeleagă 
umanitatea artei, a unor 
procese sociale și umane 
vaste, cum a fost coope
rativizarea agriculturii, 
se datorează tot unei spe
ranțe, existentei unui 
ideal, conștiinței că acest 
fapt nu e numai necesar, 
dar și posibil. O carte re
centă. întrunind mărturii 
despre oameni care l-au 
cunoscut pe Tudor Ar- 
ghezi, ne dă dimensiunea 
a ceea ce înseamnă con
vingerea scriitorului că 
lumea are nevoie de el, 
ne dă proporțiile actului 
de dreptate ce se făcea 
re-aducîndu-1 pe poet în 
cetate, ne sugerează am
ploarea sentimentului re- 
vitalizator trăit de crea
ția literară prin accelera
țiile cunoscute de socie
tatea românească la ju
mătatea deceniului tre
cut.

îmi dau seama că în
semnările mele sînt mai 
degrabă ale sociologiei 
literare decît despre lite
ratură. Totuși purtăm pe 
umeri, scriitori de diferi
te generații, aripile revo
luției pe care o trăiește 
țara, aripile pe care ni 
le-a pus țara de azi ca 
să zburăm cu istoria ei 
complexă și profundă, de 
acum, și asta ne obligă să 
fim ai ideilor acestei țări, 
ai ideilor destinate a-i 
desluși drumurile cele 
mai fertile către un viitor 
care i se potrivește și pe 
care-1 merită, după atîtea 
vremi de suferințe și 
căutări. Faptul că litera
tura. scriitorul au dobîn- 
dit verticalitate se dato- 
rește vremii care i-au 
chemat și-i obligă să ră
mână verticali.

în „Politica", piesă ce a 
avut nu demult premiera 
pe scena Teatrului Foarte 
Mic. Theodor Mănescu își 
propune să reflecte și să 
îndemne la meditație cu 
privire la unele din prin
cipalele aspecte, evenimen
te și o parte din mulțimea 
problemelor politice cu 
care s-a confruntat societa
tea românească în ultima 
jumătate de veac. O face 
prin intermediul destinului 
unei familii ai cărei mem
bri, aparținînd prin vîrstă 
la trei generații, au nu 
numai relații diferite cu 
realitățile sociale și istorice 
(pe care le-au trăit, care 
i-au determinat și pe care și 
le-au asumat în mai mică 
sau mai mare măsură), ci 
manifestă și înțelegeri di
ferite ale acestora.

în miezul construcției 
dramatice se află un perso
naj însuflețit de o accen
tuată voință de a rememo
ra. revedea, sintetiza eveni
mentele șit prin aceasta — 
de a le înțelege. Personajul 
central al piesei este un 
om implicat în devenirile 
societății nu în general, ci 
cu propria-i viată ; un ac
tivist cu răspunderi, ce de
ține , o informație bogată ; 
un om care a acționat ca 
un soldat credincios al 
partidului, mereu preocu
pat, odată cu eficienta ime
diată, de etosul actului poli
tic, de șansa lui de a se 
situa în orizontul necesită
ții și de a se consacra ca 
adevăr istoric. Fără a refu
za confruntările (în fond 
piesa chiar asta este : ta
bloul unor confruntări din 
perspectiva propriei fami
lii). eroul înclină spre ac
ceptarea unor puncte de 
vedere și respingerea alto- 

Simțind nevoia unei 
odată 
sale.

porale și ideatice dintre 
cele mai variate. Acesta e 
sensul confruntării perma
nente a unor personaje care 
au trăit cîndva și a celor ce 
urmează să-și transforme 
viața în destin. în dezba
terea ce are loc în această 
familie, fiecare vine cu a- 
devărul său. limitat, cir
cumscris de evenimente di
ferite și trăite diferit. 
Apelul la o voce sau alta 
se face sub semnul audierii 
„celeilalte părți" și con
fruntării reciproce. Și ai 
impresia că dacă numărul 
personajelor ar spori, s-ar 
înmulți și unghiurile trată
rii, odată cu temele atin
se. Ceea ce se impune rele
vat 
tul 
în
un

în primul rând este fap- 
că dezbaterea angajată 
„Politica" nu are deci 

caracter apodictic, ulti-

o pasionantă dezbatere des
pre ce înseamnă a fi azi 
revoluționar, despre dialec
tica raportului dintre liber
tate și necesitate, despre 
tăria crezului comunist și 
absoluta sinceritate a revo
luționarului față de partid, 
patrie, popor.

Printre cele mai frumoa
se și susținute teze se află 
aceea că angajarea comu
nistă presupune o stare de 
maximă luciditate a con
științei, de neliniște medi
tativă care să dubleze ac
țiunea. După cum o altă 
temă interesantă, cu atît 
mai mult cu cit este si mai 
bine susținută estetic, este 
aceea că suprema instanță 
a încrederii și certitudinii 
comunistului este partidul 
său. (Bărbatul : „Cui să 
împărtășesc, dragă tovară-

„POLITICA"
de Theodor MĂNESCU

pe scena Teatrului Foarte Mic

Noua casă de cultură din Rîmnicu Vilcea Foto : Gh. Vințilă

ra.
clarificări, el învie, 
cu chipurile familiei 
istoria pe care aceasta a 
trăit-o. Planul real al pro
priului monolog interior, al 
dialogului cu sora sau fiul 
său se îmbină firesc cu cel 
al colocviului imaginar cu 
tatăl sau mama recent dis
părută, readuși — ad-hoc — 
din lumea umbrelor, în
tr-un proces al istoriei și 
într-o instanță a conștiin
ței.

Acest cadru prilejuiește, 
practic. cele mai diverse 
raportări și referiri : de la 
probleme de filozofie mar
xistă la atitudini concrete 
de etică comunistă ; de la 
probleme de teorie a revo
luției în general la aprecie
rea unor aspecte concrete 
de strategie și tactică ale 
revoluției ; de la evenimen
te cruciale ale istoriei țării 
Ia unele ce au definit locul 
unor personalități ; de la 
raportul cu naționalitățile 
conlocuitoare la relațiile 
dintre generații.

Axîndu-se pe un arc 
problematic atît de amplu 
și cuprinzător, piesa acu- 

^rtnulează perspective tem-

mativ, rezolutiv. Prin ceea 
ce are ea mai valoros, pie
sa e alcătuită mai mult din 
întrebări (dintre care nu 
puține grave, esențiale pen
tru înțelegerea trecutului a- 
propiat și asumarea proiec
telor în viitor) decit din 
răspunsuri. Piesă cu fina- 
luri deschise, scrierea lui 
Th. Mănescu îndeamnă la 
meditație, îți dă posibilita
tea să-ți cristalizezi, să-ți 
definești. în acord deplin 
sau dezacord sensibil, pro
priul punct de vedere fată 
de cele dezbătute. Din a- 
cest punct de vedere, defi
nirea unor noțiuni, atitudi
nea manifestată fată de a- 
numite evenimente aparțin 
personajelor care alcătuiesc 
această familie, unde expe
riențele sînt diferite și, în 
chip firesc. înțelegerea eve
nimentelor este și ea sensi
bil diferită : în funcție de 
gradul de participare, de 
orizontul fiecăruia, de sa
tisfacțiile sau insatisfac
țiile personale etc. Din 
confruntarea tuturor aces
tora, ipoteze, variante su
biective diferite ca înseși 
fizionomiile celor ce le for
mulează, spectatorul este 
îndrituit să aleagă, să com
pare. să-și facă propria sa 
imagine, să ajungă la o ju
decată cît mai aproape de 
adevăr.

Cît privește prezentul — 
piesa lui Th. Mănescu sur
prinde prin' clarviziunea cu 
care autorul pune. în discu
ție mari, comandamente ale 
zilei de azi, prin acuta ei 
actualitate. „Politica" este

fer- 
face 

de a 
anu-

șe, gîndurile, neliniștile, în
trebările mele, dacă nu 
partidului meu ? între par
tid și fiecare comunist tre
buie să existe un schimb de 
întrebări și răspunsuri de 
o totală sinceritate, fără' de 
care comunistul n-ar fi 
comunist și partidul n-ar fi 
partid"). Consecventa 
mitătii revoluționare 
casă bună cu efortul 
înțelege mai limpede
mite situații. A examina 
sfera libertății individului 
participant la nașterea unei 
lumi noi se armonizează, se 
îngemănează perfect cu ac
ceptarea necesității istorice 
și invers. O altă calitate a 
„Politicii" este aceea că pri
vește dialectic revoluția, 
procesul continuei ei desă- 
virșiri, relevînd procesul 
pozitiv ce a avut loc. fap
tul. că partidul a elaborat în 
timp o strategie și o tactică 
din ce în ce mai înaltă, mai 
adecvată etapelor istorice 
parcurse.

Calitățile ideatice ale pie
sei mi se par sensibil supe
rioare celor estetice. Eti
cheta de „roman dramatic" 
nu modifică prea mult nici 
impresia cititorului piesei, 
nici pe cea a spectatorului. 
Materia epică este încă prea 
stufoasă și articularea ei 
dramatică, la nivelul con
științei eroilor și mai ales 
a personajului central — 
inegală ca intensitate.

Cine a citit textul din 
revista „Teatrul" și a urmă
rit, spectacolul de la . Tea
trul Foarte Mic înțelege pe 
deplin ce înseamnă contri-

butia slujitorilor scenei la 
valorificarea dramaturgiei 
originale. Este de observat 
mai intii : conlucrarea cu 
autorul a dus la unele a- 
daosuri, dar mai ales la in
spirate concentrări. Apoi : 
cind pășești in sală ești pu
ternic impresionat (impre
sie ce te urmărește mult și 
după sfirșitul reprezenta
ției) de decorul creat de 
Octavian Dibrov — alături 
de citeva elemente finind de 
mobilierul unei camere, al 
unui birou — materializări 
ale conținutului mental, 
ideatic ; sugestia ambianței 
ponticului însuși — exce
lent concepută și executată. 
Sub conducerea lui Silviu 
Purcărete. care s-a impus 
ca o personalitate regizora
lă de autentică înzestrare și 
vocație prin spectacole de 
ținută și valoare, actorii. în 
frunte cu Nicolae Pomoje 
recreează o foarte densă at
mosferă de solilocviu. deli- 
mitînd cu subtilitate și fi
nețe un spațiu al trăiri}, 
mai pronunțat afectiv si un 
altul al gindirii, al dezba
terii de idei, al autodefini
rii în raport cu evenimen
tele și poziția etică și ideo
logică a fiecăruia. Ele co
respund la două tonalități, 
intensități ale rostirii și 
chiar stiluri ale mișcării 
scenice, bine armonizate. 
Prima mizează pe firesc, a 
două — pe o fină detașare 
contemplativă. reflexivă. 
Nicolae Pomoje are meritul 
de a fi găsit tonul ideal al 
interpretării lungului său 
monolog, conferindu-i au
tenticitate, ardentă interi
oară. sugerînd odată cu 
noblețea personajului dra
ma neobositei veghi spiri
tuale. tensiunea căutării, 
frumusețea, angajării și 
faptei comuniste. Dincolo 
de o prezență firească, Ta
tiana Iekel transmite Ma
mei o notă de mister uman, 
fascinant, greu de analizat, 
dar la fel de greu de uitat. 
O trăsătură ce se remarcă 
și în jocul de notabilă so
brietate si distincție al Ma
rianei Cercel (personajul 
Sora), care simbolizează nu 
numai neimplinirea umană 
și retragerea, refuzul parti
cipării la tumultul actuali
tății, ci si latura tragică a 
unei femei „moartă de 
vie", Jean Lorin introduce 
în spectacol, cu o măsură 
rareori infirmată, un ele
ment de culoare, o notă de 
histrionism. intr-o realizare 
remarcabilă Liana Ceterchi 
și Sorin Medeleni reușesc 
cu succes să dea palidelor 
lor personaje o anume con
sistentă umană (inteligen
ță. umor — ea : experiență 
de viată, un punct de ve
dere necercetat — el).

„Politica" a îmbrăcat la 
Teatrul Foarte Mic haina 
unui spectacol de idei pa
sionant. de o mare eferves
centă si actualitate.

Natalia STANCU

/■

Un vast dialog al artelor cu făuritorii civilizației socialiste
(Urmare din pag. I)
Eftimie Modîlcă. sau în a- 
ceste zile la „Textila" Bo
toșani. aplicată pe compo
ziția orizontal desfășurată 
de Constantin Piliută și 
Gheorghe Spiridon, pot 
educa, prin simpla lor pre
zentă bine gindită si ori
entată. cît o școală sau o 
universitate întreagă. în 
fata unor machete si lu
crări sau cu ajutorul apa
ratului de proiecție, artiș
tii și criticii s-au întîlnit 
cu zeci de mii de oameni 
care se constituie în bene
ficiari directi ai valorilor 
ideatice, afective, cuprinse 
in estetica orașelor și sate
lor reînnoite în ultimele 
decenii din temelii. Un 
asemenea mod al dialogu
lui deschis al artelor se- 
cere să devină o perma
nentă. care să influențeze 
pozitiv tot mai complex 
frumusețea mediului si a 
produsului serial, indus
trial.

Bunul gust este acțiune 
particularizată și în stare 
să particularizeze forma 
creației tehnico-știintifice 
autohtone, să o impună și 
prin valența estetică. Toa
tă această sinteză mărtu
risește gradul de cultură 
al unui popor prin noua 
calitate a produselor civi
lizației sale. Numai astfel

se pot impune valorile in
dustriale în circulația uni
versală. Marile cetăți ale 
lumii, ale căror nume ne 
sună în auz din istorie : 
Atena. Roma. Florența, 
Veneția ș.a.. au fost puter
nice și mari și pentru că 
au fost și frumoase. Artiș
tii au contribuit substan
țial la gloria lor. la impu
nerea bunurilor create si 
trimise cu corăbiile peste 
mări și țări.

Numărul de artiști, ca și 
acela de ingineri, medici, 
constituie un indice care, 
raportat la suta de mii de 
locuitori, atestă nivelul 
unei civilizații. La ora de 
meditație estetică și artis
tică a oricărei școli profe
sionale, universități, poli
tehnici, în laboratoare și 
ateliere uzinale, specialiș
tii pregătiți de instituțiile 
de mare prestigiu șl tradi
ție din tara noastră, se 
cere să imprime mîndrie 
patriotică în proiectarea 
prototipurilor, a modelelor, 
acea dorință sinceră de a 
fi primii. Este bine să știm 
ce poduri, șosele, mari uzi
ne și fabrici sînt așezate pe 
malurile apelor care vin 
din Carpati 6pre Dunăre și 
spre Marea Neagră, dar tot 
atît de important pentru 
geografia spirituală a pa
triei este să se constituie

dragostea pentru cunoaș
terea monumentelor de 
artă, de la cele străvechi 
pînă la cele, deloc negli
jabile ca număr și valoa
re. ridicate de artiștii con
temporani. Realizările mo
numentale de la Oradea. 
Gorâslău, Cluj-Napoca, Iași, 
București, Craiova, Con
stanța, ca și din taberele de 
la Hobița, Măgura, Galați și 
Brăila, obligă prin noble
țea lor modernă la o riouă 
sinteză estetică a mediu
lui. a formei, a produsului 
industrial. Fie că este vor
ba de mobile, de mașini- 
unelte. de multiplele pro
duse ale industriei ușoare, 
ambalaje și grafică publi
citară. internă și externă, 
memoria artistică se cere a 
fi activă în determinarea 
formei finite.

în opera educativă, axul 
oricărei acțiuni este con
știința de sine, or ea se 
clădește începînd perma
nent. din familie, cu dra
gostea de părinți, de satul 
sau orașul natal, cu res
pectul fată de tradițiile 
strămoșești, cu respectul 
și dragostea fată de limba 
maternă și valorile create 
de înaintași. Cum frumos 
și bine spunea tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceausescu în cuvin
tul de salut adresat con

gresului : „Poezia si bala
dele. doinele și cîntecele. 
arta ceramică, sculptura 
in lemn și piatră, țesătu
rile și portul national 
oglindesc în modul cel mai 
elocvent forța creatoare si 
geniul poporului nostru, 
spiritul, său umanist, ma
rea sa dragoste de fru
mos". Atașamentul fată de 
această hartă spirituală in- 
scorîfundabilă a tării este 
prima treaptă a edificiului 
lăuntric fiecăruia dintre 
noi. Oriunde, pe orice me
ridian am întîlni frânturi 
din melosul și culorile pa
triei, versul și basmele co
pilăriei. ele ne dăruie oda
tă cu lacrima emoției min
dria de a fi noi înșine, 
ființe unice, demne, egale 
cu oricare alte ființe ome
nești pe care le respectăm 
pentru adevărul, binele, 
frumusețea aduse ca o con
tribuție proprie în lume.

Lucrul cel mai simplu si 
mai adevărat pentru un 
om al timpurilor noastre, 
dragostea de patrie, de 
tară și de munca pentru 
progresul ei. se cuvine te
meinic învățat din frage
dă pruncie, odată cu lim
ba. proverbele, apoi cu 
sîrguință la ora de româ
nă. la lecția de istorie și 
de geografie. Aici nu poa
te fi vorba de o acumula

re rece, indiferentă, de 
simple date biografice sau 
bibliografice, ci de conști
ința că ne-am clădit ca su
flet prin primii cronicari 
și Cantemir. prin scrierile 
lui Creangă, Rebreanu. Sa- 
doveanu și a celor mai 
buni scriitori contempo
rani. în educație nu este 
vorba numai de știința de 
a preda, este vorba de dra
gostea noastră și nu atît 
de vorbe, cît de atitudini 
edificatoare, de fapte con
cludente. Din fapta înte- 
leaiptă și arta acestui po
por încercat de vremi știm 
să privim cu calm „for
marea și apoi destrămarea 
unor imperii", cum adine 
și cu demnitate se spune 
în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, care 
rezumă o filozofie a isto
riei ce ne vine de la Can
temir, Xenopol. Iorga, 
Pârvan și se continuă in 
înțelesul materialist-dia
lectic al istoriei contempo
rane. Fără să subapreciem 
amenințările și noxele ac
tuale. sîntem convinși că 
ne vom realiza vocația 
creatoare, pașnică, alături 
de toate națiunile lumii. 
Națiunile creează și conlu
crează. colaborează între 
ele. Imperialismul se auto
distruge. Națiunile se auto- 
regenerează prin cultura, 
prin arta lor nemuritoare.

A

A apărut MUNCA DE PARTID nr. 7/1982
Prezentînd în continuare lucrările 

apărute în colecția „Din gîndirea fi
lozofică a președintelui României", 
revista recenzează volumul „General 
și particular, național și internațio
nal in. revoluția și construcția socia
listă". Sumarul majorității rubricilor 
revistei este consacrat modului în 
care organele și organizațiile de 
partid au trecut la însușirea și apli
carea în viată a importantelor docu
mente ale Plenarei lărgite a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie. Pe această temă 
sînt publicate și două consultații in 
sprijinul celor care studiază expu-

nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prezentată la plenară.

Rubrica „Schimb de experiență" în
fățișează în acest număr activitatea 
desfășurată de organele și organiza
țiile de partid din județul Caraș- 
Severin pentru promovarea noului, 
pentru înlăturarea a tot ce este vechi, 
perimat din viața economică-socială 
a județului. Revțsta- publică, de ase
menea, un editorial consacrat modu
lui in care organele și organizațiile 
de partid trebuie să ajute consiliile 
oamenilor muncii în pregătirea adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii, care urmează să se desfășoare 
între 20 iulie și 15 august a.c.

I
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22,15
15,00
15,05

a-
re-

în sprijinul 
producției 
agricole

într-o scrisoare 
dresată redacției,
feritoare la activitatea 
cooperativei agricole 
de producție Godeni, 
județul Argeș, se in
sista asupra necesității 
de a se folosi mai ju
dicios forța de muncă 
și baza materială. în
deosebi terenurile a- 
gricole. de a se orga
niza mai bine munca 
în sectorul zootehnic.

în răspunsul Comi
tetului județean Argeș 
al P.C.R. se arată că 
pentru mai buna or
ganizare a activității, 
la C.A.P. Godeni s-au 
luat măsuri de redis
tribuire a cadrelor 
tehnice, inginerul-șef 
fiind înlocuit : s-a re
dus personalul de bi
rou. întărindu-se în 
același timp rolul eco
nomiștilor în cadrul

fermelor. Pentru spo
rirea recoltelor s-a ur
mărit efectuarea unor 
lucrări corespunzătoa
re de fertilizare a te
renurilor in raport de 
cantitățile de îngră
șăminte pe care uni
tatea le-a avut la dis
poziție. prioritate a- 
vînd culturile de car
tofi. porumb pentru 
boabe, culturile fura
jere. finetele și pășu
nile. De asemenea, cu 
sprijinul întreprinderii 
de administrare a pa
jiștilor 
lucrări 
pe o 
37 ha.
menționează în răs
puns. în acest an s-a 
acordat o atenție spo
rită plantării pomilor, 
executîndu-se aseme
nea lucrări pe o su
prafață de 370 ha. $i 
în sectorul zootehnic 
s-au luat unele măsuri 
pentru îmbunătățirea 
muncii și asigurarea 
cantităților de furaje 
necesare, s-au organi-

s-au executat 
de ameliorare 
suprafață de 
Totodată, se

zat ferme mixte, care 
asigură condiții ca 
specialiștii să fie mai 
bine folosiți.

Judecata severă, 
dar dreaptă, 

a colectivului
Pe mai multe pa

gini, Stelian Ionescu, 
de la întreprinderea 
de utilaje pentru 
construcții și forjă 
(I.U.C.F.) din Rîmnicu 
Vîlcea. scria că în 
secția sculărie in care 
lucrează ar exista u- 
nele nereguli, că șeful 
acesteia nu organizea
ză bine munca, face 
încadrări de personal 
si nontaie fictive în 
schimbul unor ca
douri. comitînd si alte 
abuzuri si ilegalități. 
El susținea că pentru 
tot ceea ce sesizează 
poate prezenta dovezi 
certe, că fantele rela
tate sint confirmate, 
chinurile, si de alti 
oameni din secție, pe

7 
unii dintre aceștia 
treeîndu-i drent sem
natari ai scrisorii.

Pentru verificarea 
acestei sesizări. Co
mitetul municipal 
Rîmnicu Vîlcea al 
P.C.R. a constituit un 
colectiv de activiști 
care a analizat la fata 
locului fiecare afir
mație făcută de St, 
Ionescu. Din referatul 
întocmit, 
vizat si de 
județean i 
rezultă 
este 
Dimpotrivă, 
rile întreprinse 
confirmat faptul 
șeful secției sculărie 
de la I.U.C.F. Rm. 
Vilcea. ing. F. Gher- 
ghinescu, este un ca
dru competent, bun 
organizator al produc
ției. că el nu se face 
vinovat de fantele se
sizate. Dealtfel. între
bat în legătură cu do
vezile la care se refe
rea în sesizare. St. I. 
nu a nutut prezenta

care a fost 
comitetul 

de partid, 
că sesizarea 
neîntemeiată, 

cercetă- 
au 
că

nici una. argumentînd 
că...... a auzit de la
alții" desore ceea ce a 
scris. De asemenea, 
din discuțiile purtate 
cu cei care 
trecuti drept 
tari ai scrisorii, a re
ieșit că ei n-au făcut 
nici o sesizare, că a- 
firmatiile respective 
sînt născociri ale au
torului acesteia, care 
i-ă semnat si pe ei. 
fără stiinta si fără 
consimtămîntul lor.

Cu prilejul analizei 
întreorinse. membrii 
colectivului de muncă 
în care St. I. lucrează 
si-au spus răspicat 
părerea, au criticat cu 
asprime 
credință, 
calomniatoare, 
gindu-i atentia 
poate fi tras la răs
pundere si pe cale 
legală. I s-a explicat 
limpede că așa cum 
hotărârile de partid si 
de stat stimulează si 
garantează exprima
rea deschisă a opi-

au fost 
semna-

reaua lui 
tendințele 

atră- 
că

niilor, în orice dome
niu. prin 
scrisorilor si 
lor. tot așa. 
tul aceleiași 
de oamenii

intermediul 
audiente- 
în spiri- 

griji față 
muncii.

Telex
Admiterea în Invățămîntul superi
or tehnic — îndrumări metodice 
pentru apropiatul concurs
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
Emisiune în limba germană 
Tragerea Loto 
1001 de seri 
închiderea programului 
Telejurnal
Pentru curtea și grădina dv. 
Deschizător de drumuri noi — 
Congresul al IX-lea al P.C.R. — 
Democratismul culturii

20,50 Pe agenda învățămîntului — con
cursurile de admitere

20,55 Film artistic : „Răspunde Klava" 
— Premieră TV — Producție a 
studiourilor sovietice. Cu : Lena

15,30

15,45
17,40
17,50 

• 18,00
20,00
20,25
20,30

legea- prevede Sanc
țiuni pentru cei care 
folosesc sesizările cu 
rea-credintă. în scop 
de calomnie si deni
grare.

Spicuiri din răspunsuri
• Departamentul căilor ferate : Răspunzând 

scrisorii lui Ion Roman din București precizăm 
că, datorită slabei frecvențe a călătorilor pe 
ruta București — Curtea de Argeș, nu s-au pre
văzut trenuri directe între aceste două localități, 
în noul plan de mers al trenurilor s-au prevă
zut însă legături corespunzătoare spre și din
spre Curtea de Argeș cu trenurile ce sosesc sau 
pleacă din stația Pitești.

• Biroul executiv al Consiliului popular al 
orașului Cernavoda i Pentru îmbunătățirea ac
tivității de achiziții a borcanelor și sticlelor de 
la populație, împreună cu conducerea I.C.S.- 
Mixtă din localitate s-au adoptat mai multe 
măsuri. Astfel, toate unitățile alimentare care 
au chioșcuri special amenajate sau dispun de 
spații de depozitare au obligația să achiziționeze 
borcane și sticle de la populație ; incepînd cu 
luna mai a.c. s-au înființat alte două centre 
de achiziții, ce dispun de un spațiu mult mai 
mare de depozitare ; s-au stabilit unitățile co-

. merciale care primesc sticle și borcane de la 
unitățile școlare potrivit unui orar judicios în
tocmit ; de asemenea, toate unitățile alimentare, 
pe lingă achiziționarea de borcane și sticle, pri-

22,30

Hopșnosova, Olla Ozerețkovskaia, 
Nadejda Gorșkova, Maxim Iasan, 
Andrei Musatov, Vladimir Sevel- 
kov, Natalia Juravleva, Vladimir 
Sidorov. Regla : Nikolai Lebedev, 
Ernest Iasan
Telejurnal
Caruselul muzical de vacanță — 
muzică ușoară
închiderea programului

PROGRAMUL 2
15,00 Intîlnire muzical-coregraflcă
15,35 Civica
16,00 Caseta cu Imagini
17,00 Stadion
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor : Mircea Cristescu. Solistă : 
Liliana Ciulei-Atanaslu

21.50 Generația deceniului IX
22,05 Telejurnal
22,15 Arii și scene din operete
22,30 închiderea programului

mese asemenea ambalaje și în 
duselor cumpărate.

© întreprinderea „Tehnoton"
schimbul pro-

. ________ Iași : S-au
perfectat formele legale cu cooperativa „Radio- 
progresul" din București pentru întreținerea în 
termen de garanție la posesori a radiocaseto- 
foanelor 520. Se va urmări sistematic ca aseme
nea prestări de servicii să se facă în condiții 
bune.

®- Uhihhca județeană a cooperativelor mește
șugărești Bistrița-Năsăud : S-au adoptat măsu
rile corespunzătoare pentru mai buna normare 
a muncii la secția „broderie" a cooperativei 
„Arta populară" din Năsăud. Pentru abateri re
petate de la regulamentul de ordine interioară, 
șeful secției, Petru Nășcuț, a fost schimbat din- 
funcție.

G Comitetul executiv ai Consiliului popular 
al municipiului Suceava : Sesizarea trimisă 
„Scînteii" de locuitorii de pe strada Aurel 
Vlaicu din municipiu s-:a confirmat. Pentru re
pararea acestei străzi s-a întocmit documentația 
necesară, lucrările urmînd a fi executate de că
tre exploatarea de gospodărie comunală și loca- 
tivă din localitate in perioada 1 august — 30 
Septembrie a.c.

• Comitetul executiv al Consiliului popular 
al județului Caraș-Severin : Ca urmare a scri
sorii adresate ..Scînteii" de Cornel Jercău s-a 
stabilit ca locuitorii comunei Băuțari să pășu- 
neze animalele pe pășunea de 140 ha din apro
pierea localității Cornișor.

Gheorghe PÎRVAN



SC1NTEIA — vineri 9 iulie 1982 PAGINA 5

Tovarășului
NIKOLAI ALEKSANDROVICI TIHONOV

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

In numele Guvernului Republicii Socialiste România șl al meu vă exprim 
dumneavoastră și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. cele mai sincere condo
leanțe in legătură cu tragicul accident aviatic care a avut loc in zona aero
portului Șeremetievo.

Vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sentimentele noastre de profundă 
compasiune.

CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Vizita ministrului afacerilor externe 

al Malayeziei

Cronica zilei
Joi, 8 Iulie 1982, s-au încheiat 

cursurile promoției 1981—1982 ale 
Școlii centrale de pregătire a cadre
lor Uniunii Tineretului Comunist de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu". 
La adunarea festivă organizată cu 
acest prilej au participat cadre di
dactice și cursanți ai școlii, cadre 
din conducerea Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" și de la C.C. al U.T.C.

în încheierea adunării, participan
ts au adresat o telegramă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

SOI
REPUBLICA DEMOCRATA GERMANA

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, joi după amiază, a sosit in 
Capitală Tan Sri Ghazali Shafie. mi
nistrul afacerilor externe al Malaye
ziei, care face o vizită oficială în 
tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ahmad Faiz Ha
mid, ambasadorul Malayeziei în tara 
noastră, și membri ai ambasadei.

în aceeași zi. la Ministerul Aface
rilor Externe au început convorbirile 
oficiale între cei doi miniștri, pre
cum și lucrările celei de-a II-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-malayeziene de coopera
re economică și tehnică.

(Agerpres)

Convorbiri româno-bulgare privind colaborarea 
economică și tehnico-științifică

SERBĂRILE 
„SCINTEII TINERETULUI"

Luni. 12 iulie — Făurei, marți 13 
iulie — Brăila, miercuri, 14 iulie — 
Măcin. vineri, 16 iulie — Tulcea, 
sîmbătă, 17 iulie — Cobadin, dumi
nică. 18 iulie — Costinești, marți. 20 
iulie — Constanța, miercuri. 21 iulie 
— Șantierul national al tineretului 
Canal Dunăre—Marea Neagră (punc
tul Cumpăna), joi. 22 iulie. Șantie
rul national al tineretului Canal 
Dunăre—Marea Neagră (punctul 
Straja), vineri. 23 iulie — Costinești, 
sîmbătă. 24 iulie — Medgidia — o 
suită de noi întîlniri ale publicului 
tînăr cu muzica, dansul, poezia.

Biletele s-au pus în vînzare prin 
comitetele U.T.C. din întreprinderi, 
scoli, instituții.

Joi a avut loc la Craiova întîl- 
nirea președinților celor două părți 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică . si tehnico-științifică. în ca
drul întîlnirii a fost analizată ac
tivitatea desfășurată de la ultima 
sesiune pînă în prezent pentru dez
voltarea colaborării bilaterale, evi- 
dentiindu-se faptul că relațiile eco
nomice româno-bulgare s-au amplifi
cat continuu. în spiritul înțelegeri
lor si hotărîrilor convenite cu oca
zia intîlnirilor si convorbirilor din
tre .tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Todor Jivkov.

Au fost stabilite măsuri pentru în
cheierea de noi acțiuni de coopera
re în producție, pentru lărgirea si 
diversificarea colaborării economice 
în domeniul construcțiilor de mașini, 
metalurgiei, energiei electrice, elec
tronicii. si electrotehnicii, chimiei, 
transporturilor, precum și în alte 
sectoare de interes reciproc. Au fost 
convenite, de asemenea, măsuri pri

vind extinderea schimburilor de 
mărfuri, lărgirea si diversificarea a- 
cestora. cele două părți căzînd de 
acord cu necesitatea amplificării. în 
actualul cincinal, a eforturilor în ve
derea creșterii intr-un ritm mai ac
celerat. a volumului schimburilor de 
mărfuri dintre România Si Bulga
ria.

Documentul întîlnirii a fost sem
nat de președinții celor două părți 
în comisie — Emilian Dobrescu. pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. si Andrei Lukanov. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria.

A fost parafată, totodată, conven
ția guvernamentală româno-bulgară 
privind colaborarea in realizarea 
transportului de energie electrică din 
U.R.S.S. in R.P. Bulgaria prin Româ
nia.

La lucrări au fost prezent! Petre 
Duminică, ambasadorul României la 
Sofia, și Todor Stoicev, ambasadorul 
Bulgariei la București. (Agerpres)

iNTlLNIRE iNTRE 0 DELEGAȚIE A II. G. S. R.
Șl 0 DELEGAȚIE A CONDUCERII SINDICATELOR BULGARE

în spiritul relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre sindi
catele din România si Bulgaria, la 
Giurgiu si Ruse a avut loc. în zilele 
de 7—8 iulie 1982. o întilnire între 
o delegație a U.G.S.R. condusă de 
tovarășul Cornel Onescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., și o 
delegație a sindicatelor din Bulgaria, 
condusă de tovarășul Petăr Diulghe- 
rov. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului Central al Uniu
nii Sindicatelor.

în cadrul întîlnirii s-a efectuat un 
larg schimb de oăreri si informații 
cu privire la activitatea celor două 
organizații sindicale pe plan intern 
si internațional, la relațiile bilatera
le în spiritul înțelegerilor si acțiu
nilor de strinsă colaborare stabilite 
cu prilejul întilnirilor periodice din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul To
dor Jivkov. secretar general al Co
mitetului Central. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria.

Servicii diversificate 
pentru populație

Răspunzînd cerințelor cetă
țenilor. unitățile care se ocupă 
de organizarea prestărilor de 
servicii în județul Argeș au 
permanent în atenție extinderea 
și diversificarea acestora. Ast
fel. Uniunea județeană a coo
perativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor a 
procedat- la amenajarea în une
le comune a încă 15 ate
liere pentru reparat aparate 
radio-TV ; se vor înființa încă 
5 croitorii. 5 frizerii, peste 30 
de unități de umplere a sifoa- 
nelor. De asemenea, avindu-se 
în vedere tradițiile locale, vor 
lua ființă 5 ateliere de cojocă- 
rie. în localitățile de deal și 
munte. Cotmeana. Cuca. Ciomă- 
gești. Richițele, Mușătești etc. 
s-a stabilit să funcționeze cen
tre de închiriat motocositoare.

în cadrul acelorași preocu
pări, și U.J.C.M. Argeș a înce
put să transpună în practică 
programul de înființare de noi 
unități. Astfel. în orașele Pi
tești. Curtea de Argeș. Cimpu- 
lung, Topoloveni și Costești se 
vor amenaja 52 de unități, ce 
vor avea ca profil reconditiona- 
rea și valorificarea obiectelor 
de folosință îndelungată. Se vor 
extinde, totodată, capacitățile de 
producție la țesătoria coopera
tivei . ..Muncitoarea" din Topo- 
lovehi. iar la unitatea ..Arta 
meseriașilor" din Pitești se va 
amenaja’un atelier de țesătorie.

Relatâri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii“

---------------------------- - ——,—- 
ruta" goală care urcă este ridicată 
de forța celei pline care coboară.

B Extinderea, cu forțe locale, a 
unui traseu de cale ferată pină la 
baza de producție a Șantierului de 
construcții din Dorohoi a scos din 
circulație 12 autobasculante care 
consumau lunar 
motorină.

B Au trecut 
de cînd a intrat 
ca de pîine din orașul Zimnicea. 
Și tot de zece luni, oamenii muncii 
de aici așteaptă ca lucrătorii Trus
tului de construcții industriale 
București - Grupul de șantiere Te
leorman, să termine tencuielile ex
terioare, izolația acoperișului fabri
cii și a instalațiilor de termoficare.

B La întreprinderea de morărit 
și panificație din Bacău au fost 
puse în funcțiune 20 de panouri 
captatoare de energie solară, fie
care dintre ele avînd capacitatea 
de o încălzi cite 70 de litri de apă 
necesară producției, la temperatura 
de 45-55 grade Celsius, in acest 
fel, se economisesc importante 
cantități de combustibil.

B In hala centrală a pieței agro- 
alimentare din Tirgu Mureș, între
prinderea „Apemin" Borsec dispu
ne, în baza unui contract, de un 
spațiu special destinat vînzării apei 
minerale. De la un timp, în loc de 
apă minerală, magazinul vinde 
bere. S-o fi reprofilat „Apeminul" ?

B La Romanu, în județul Brăila, 
s-a deschis satul de vacanță al 
pionierilor - „Cutezătorii". Intre 
noutățile oferite copiilor în acest 
an consemnăm : o arenă in aer 
liber pentru activități cultural-artis- 
tice, două pavilioane noi, spații de 
joacă și terenuri de sport.

■ La Institutul Politehnic din 
Cluj-Napoca a fost realizat un nou 
robot industrial destinat Combinatu
lui de utilaj greu, unde urmează 
să efectueze diferite operații in 
procesul de producție. Robotul este 
construit în întregime cu elemente 
concepute și fabricate în țară. El 
poate funcționa in ciclu automat 
sau comandat de un operator de 
Io pupitru, schimbările de program 
efectuîndu-se ușor și rapid.

■ Colectivul întreprinderii meca
nice din Cugir a realizat in acest 
an, peste prevederile planului, 6 000 
de mașini electrice de spălat rufe. 
Datorită organizării superioare a 
muncii, in noua secție de fabricație 
o acestor mașini, capacitatea pro
iectată a fost depășită cu 50 la 
sută.

■ Constructorii din județul Timiș 
au predat „la cheie" apartamentul 
cu numărul 2 000 realizat în acest 
an. Totodată, au fost recepționate 
396 locuri în cămine pentru nefa- 
miliști.

B O notă bună pentru locatarii 
noilor cartiere din Focșani : față de 
anul trecut, ei dispun acum 
multe grădini cultivate cu 
și verdețuri. Dar și o notă 
dantă : tot față de anul 
sînt și mai multe garduri despărți
toare între „proprietăți", confecțio
nate din plase de sîrmă destinate 
șantierelor de construcții.

■ întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport din Tg. Se
cuiesc dispune de peste 40 de fu- 
niculare, cu care se execută trans
portul lemnului din pădure. Cele 
mai multe dintre funlculare sînt 
construite in așa fel incit nu con
sumă nici un fel de combustibil. Se

^folosește forța gravitațională : „că-

de mai 
legume 
discor- 
trecut.

e o

sute de tone de

aproape zece luni 
în funcțiune Fabri-
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Noi construcții în complexul feroviar București-Grivița
Ieri, în cadrul Regionalei de căi 

ferate București s-a deschis circu
lația pe o nouă variantă feroviară 
electrificată București Nord — 
București triaj — Chitila — Bă- 
neasa. Executată înainte de terme
nul planificat, prin eforturile con
structorilor de linii de la Grupul 
de șantiere București și ale unui 
colectiv de la întreprinderea de 
semnalizări și automatizări fero
viare. această lucrare prezintă o 
deosebită importanță. Pe de o 
parte, ea permite sistematizarea 
stației Băneasa pe sensuri specia
lizate datorită încheierii lucrărilor 
de dublare a liniei București — 
Constanta, trenurile urmînd a fi 
remorcate cu locomotive electrice 
pe întreaga distanță. Pe de altă 
parte, deplasarea liniei cu 100 de 
metri fată de vechiul amplasament 
a creat front liber pentru începe
rea construcției la o nouă revizie 
dă vagoane in Grivița. Este vorba 
de realizarea unei hale de 400 m

lungime, unde se vor executa, con
comitent. pe opt linii paralele, 
revizii tehnice și reparații curente 
la tot atitea garnituri de tren, 
unde vor exista ateliere speciali
zate pentru revizii și reparații de 
subansamble, de piese și aparatura 
care intră în componența vagoane
lor de călători. Totodată. în apro
piere vor fi amenajate grupuri de 
linii pentru manevrele de formare 
a trenurilor, ca și căile de acces 
rutiere și pietonale necesare.

Această stație tehnică acoperită, 
în care mecanizarea va avea un 
larg cimp de aplicație, face parte 
dintr-o lucrare de investiție amplă 
și complexă ce se execută în cen
trul tehnic de formare a trenurilor 
București — Grivița în mod eșa
lonat. pe măsura eliberării spații
lor pentru noile amplasamente, 
încă de la începutul anului au în
ceput lucrările la o nouă stație de 
spălare și salubrizare a garnituri
lor de tren, care urmează .să fie

dată In exploatare în cunsul lunii 
viitoare. Acest obiectiv, ca și cele
lalte dealtfel, se execută fără în
treruperea circulației. El va dubla 
capacitatea de salubrizare și igie
nizare a trenurilor.

Toate lucrările de dezvoltare, 
sistematizare și modernizare a 
Centrului tehnic de formare a tre
nurilor București — Grivița ur
mează să se încheie anul viitor. 
Odată cu aceasta, la Grivița, vor 
fi prelucrate zilnic 90 de garnituri 
de tren, adică, in medie, cite o 
garnitură la fiecare 16 minute. 
Termenul ..prelucrare" înseamnă 
executarea reviziilor tehnice și a 
tuturor operațiunilor de întreținere 
a vagoanelor de călători în mod 
operativ, asigurindu-se nu numai 
siguranța transportului, ci și con
fortul necesar călătoriei pe dru
murile de fier ale tării.

Gabriela BONDOC

NOILE LUMINI DE PE SOMEȘ
(Urmare din pag. I)
se construia cu ochii la ter
mometru. între 18 și 20 de 
grade C, aceasta este tem
peratura optimă turnării 
betonului. Și cu deosebire 
oamenii. Oameni dintr-o 
bucată. Scumpi la vorbă, 
hotărîți în fapte. în frunte 
comuniștii. Inginerul Hâr
tia. veteran al șantierelor 
reconstrucției naționale, 
conducătorul acestui păien
jeniș de oameni, mașini, 
probleme, din care trebuia 
să țișnească pină la urmă 
curentul electric. Zilnic, in
ginerul .Simionescu vorbea 
la telefon sau direct cu sute 
de oameni de pe șantier ori 
din țară, oameni care cer 
material tehnic si soluții 
sau de la care se așteaptă 
atare materiale si soluții. 
Un alt inginer, acum tre
buie să aibă spre 40 de ani.

Vasile Rodina, omul cu care 
am ascultat o noapte în
treagă măsuri din partitura 
simfoniei barajului. Vasile 
Tătaru, un mecanic cu ochi 
albaștri visind la descope
riri epocale in 'lumea tehni
cii. Un absolvent de liceu, 
lucrind ca figurant topogra
fic, nutrind speranța că in
tr-o zi proiectul unei hidro
centrale va purta semnătu
ra Nicolae Moldovan, și 
alții, și alții, oamenii 
șantierului de la Tar- 
nița, azi plecați cine 
știe unde, desigur tot pe 
șantiere, la Sebeș, la Dră- 
gan ori pe valea Oltului.

In amonte, la Mărișelu. 
palatul luminii săpat în 
stînca dură, galerii ferăs- 
truind în lung si în lat 
muntele, o ciudată lume 
subterană, cu cabluri, ma
șini, vagoneți. perforatoa
re. conducte, căști și ochii.

peste tot ochii strălucitori 
ai minerilor. Și încă mai 
sus, la Fîntînele, unde pri
măvara a venit cu viscol și 
ninsori, dar nu i-a speriat 
pe oamenii buni din Valea 
Rea. care înălțau barajul 
din anrocamente, un con
glomerat in aparentă, dar 
dispuși conform unor calcu
le științifice aproape două 
milioane și jumătate de 
metri cubi de granit.

De cînd s-a așternut pe
licula de asfalt se poate 
spune că valea Someșului 
Cald a ajuns un fel de „bu
levard" al Apusenilor și ar
gumentele !de ordin etno- 
turistic nu pot fi eludate 
cu ușurință. Pentru că aici 
vizitatorul trăiește satisfac
ția întîlnirii cu Țara Moți
lor. în perimetrul căreia se 
mai simte adierea liniști
toare a civilizației lemnu
lui.

Sufletul urcă prin pădu
rea de brad și cerul este 
verde, de bolta lui atirnă 
stelele conuri, bărbații în- 
tîlniți în cale poartă securi 
ascuțite și in „mînuri" o 
botă lucitoare, femeile . au 
zadii țesute in două ițe și 
privirile blînde, în fiecare 
copil creste chipul bălai al 
unui Făt-Frumos. Ochiul 
îmbrățișează cu aviditate 
oglinda tremurătoare a la
cului de acumulare. Gru
puri, grupuri de turiști se 
îndreaptă spre noua stațiu
ne montană Fintînele. in
trată deja în circuitul tu
ristic transilvan. Dar gîn- 
dul fuge în urmă cu un de
ceniu și mai bine la con
structorii de hidrocentrale, 
acești culegători de stele 
care dau noi dimensiuni 
demnității omului contem
poran.

în prima semifinală a celui de-al 
12-lea campionat mondial de fotbal, 
pe stadionul „Nou Camp" din Bar
celona, în fața a 45 000 de spectatori, 
s-au întîlnit Italia și Polonia, care au 
prestat un joc interesant mai ales în 
prima repriză. La sfirșitul celor 90 
de minute, tabela de marcaj a indicat 
scorul de 2—0 (1—0) in favoarea echi
pei Italiei, care rămîne singura for
mație neînvinsă și se califică în fi- ■ 
nală, performanță ce o realizează 
după 12 ani. "din 1970 la Ciudad "(ST ” "rui contract a expirat. 
Mexico.

Echilibrat și prudent în primele 
minute, jocul se însuflețește datorită 
acțiunilor mai vivace ale fotbaliștilor 
italieni, care-și încearcă șansa prin 
Tardelli și Rossi în minutele 15 și 18. 
Scorul va fi deschis de Rossi în mi
nutul 22 la o lovitură liberă execu
tată de Antognoni. Foarte sigură de 
la începutul campionatului (un sin
gur gol primit) apărarea echipei po
loneze va comite in acest moment 
greșeala ireparabilă de a uita pentru 
o fracțiune de secundă prezenta lui 
Rossi in apropierea porții. Abilul a- 
tacant italian nu a greșit nici de data 
aceasta înscriind cu un șut plasat. 
„Squadra Azzurra" are citeva mo
mente de descumpănire, polonezii 
contraatacă periculos și în minutul 35 
la un șut puternic al lui Kupcewicz 
bara îl salvează pe Zoff.

La începutul reprizei a doua se 
joacă închis, echipa italiană nu riscă 
atacuri pe un front mai larg, forma
ția poloneză nu-și găsește cadența, re- 
simțindu-se lipsa lui Boniek. în mi
nutul 65 Zoff’> se remarcă apărind o 
lovitură periculoasă cu capul a lui 
Buncol. In minutul 70 „Squadra 
Azzurra" are o perioadă mai bună In 
atac și în minutul 72. la o centrare a 
lui Conti. Rossi marchează imparabil 
cu capul, realizind al cincilea gol în 
două meciuri consecutive (cu Brazi
lia și Polonia) și devenind din acel 
moment golgeter al campionatului.

Arbitrul Daniel Cardellino (Uru
guay) a condus următoarele formații: 
Italia : Zoff. — Bergomi, Collovati, 
Scirea. Cabrini. Oriali. Tardelli. An
tognoni (Marini), Conti. Rossi. Gra
ziani (Altobelli) ; Polonia : Mlynaro- 
zyk, — Dziuba, Zmuda. Janas. Ma- 
jevski. Kupcewicz. Buncol. Matysik, 
Lato. Ciolek (Palasz). Smolarek.

La închiderea ediției, cea de-a doua 
semifinală R.F. Germania — Franța 
era in curs de desfășurare.

★
Congresul Federației Internaționale 

de Fotbal (F.I.F.A.) se deschide as
tăzi la Madrid avînd înscrise pe a- 
genda de lucru, între altele, alege
rea președintelui, care va fi în fond 
o realegere. întrucît brazilianul Joao 
Havelange. actualul președinte, este 
singurul candidat. Din cercuri apro
piate F.I.F.A. se află, de asemenea, 
că 
turneul 
viitorul

nală. cu atît mai mult cu cît echipa 
Braziliei la acest campionat mondial 
a arătat multe lucruri bune, îneîn- 
tînd spectatorii care, 
răsplătit-o cu aplauze pentru jocul 
prestat".
• Fostul antrenor al echipei Ips

wich Town. Bobby Robson, a fost 
numit în funcția de director tehnic 
al echipei reprezentative a Angliei 
în locul lui Ron Greenwood, al că-

' ' ' 7 ' . . ’ i... chiar in ziua
cînd formația engleză era eliminată 
din campionatul mondial. Robson va 
conduce echipa Angliei pe o perioa
dă de 5 ani, în care intră și viitorul 
campionat mondial, din Columbia.
• După cum s-a anunțat, arbitrul 

finalei va fi desemnat vineri și. po
trivit presei spaniole, dintre „cava-, 
lerii fluierului" ce au oficiat la a- 
cest campionat mondial cel mai bine 
cotat este olandezul Corver. Cum 
însă acesta a condus una din semifi
nale, șansele i s-au diminuat, 
crescînd în schimb cele ale brazilia
nului Coelho, mai ales că Brazilia a 
fost eliminată din competiție.

deseori, au

Marile succese obținute în anii so
cialismului de Republica Democrată 
Germană in domeniul economic și 
social sînt indisolubil legate de mun
ca plină de dăruire a puternicului 
detașament de constructori. în ac
tivitatea de construcții, important 
sector al econoifliei naționale, sînt 
antrenați 
crători, 
tia sînt 
strucțiile 
tinereții, 
său, de tinerețe, de profunde înnoiri 
în viața țării, a oamenilor. Și, ridi
cată la rangul de simbol, vocația de 
constructor se întruchipează în aceas
tă țară nu numai în cadrul strict al 
unei meserii anume, ci in capacitatea 
poporului său, angajat plenar în 
opera de edificare a societății socia
liste și comuniste de a clădi o eco
nomie modernă, eficientă și înflori
toare.

Congresul al VIII-lea al P.S.U.G. a 
stabilit unul dintre cele mai ambițioa
se obiective: rezolvarea, pînă în anul 
1990, a proble
mei locuințelor, ca 
problemă socială. 
Potrivit acestui 
program de lungă 
durată, urmează 
să se realizeze lo
cuințe noi sau 
modernizate pentru 
de cetățeni. Desigur, așa cum ne spu
neau interlocutorii noștri — arhitecți, 
constructori, cadre de conducere din 
construcții, institute de specialitate și 
de învățămînt superior — înfăptuirea 
acestui program nu este deloc simplă, 
impune susținute eforturi materiale 
și financiare, o puternică mobilizare 
a capacității creatoare a întregului 
popor. Bunăoară, pentru dezvoltarea 
și modernizarea fabricilor de prefa
bricate. în ultimii 10 ani s-au investit 
8 miliarde mărci: in această perioadă, 
capacitatea construcțiilor de locuințe, 
practic, s-a dublai. „Vedem in ampla 
mobilizare a eforturilor noastre, in 
realizările obținute — ne spune prof, 
dr. Horst Siegel, arhitectul-șef al 
Leipzigului, în timp ce vizitam șan
tierul marelui cartier de locuințe 
Grtinau din localitate — dovezi con
crete, palpabile, ale superiorității 
orinduirii socialiste, ale capacității 
sale de a soluționa cele mai complexe 
probleme economice șt sociale și, in 
primul rind, problemele privind ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii". La rîndul său. un ziarist 
din țara-gazdă, specialist în domeniul 
construcțiilor, ne declara : Noi, 
aici in R.D.G., nu am redus și 
nu vom reduce activitatea de con
strucții, deși prețurile materiilor pri
me și ale resurselor energetice au 
crescut simțitor pe piața mondială. 
De fapt, pentru perioada 1981—1985, 
In domeniul construcțiilor de locuințe 
a fost stabilit unul dintre cele mai ri- mentării, peste T 000 km. 
dicate ritmuri de construcții din în
treaga istorie a poporului nostru. 
Chiar acest șantier, unde se ridică lo
cuințe pentru fiecare al 6-lea locui
tor al Leipzigului, adeverește marea 
capacitate creatoare a socialismului. 
In timp ce in majoritatea țărilor ca
pitaliste ritmul activității productive 
din cele mai diferite sectoare a fost 
simțitor 
chiar regrese, fenomene cu 
cinte nefaste asupra nivelului de trai 
al oamenilor muncii, la n-oi. ca și in 
România, socialismul are forța de a 
asigura resursele necesare pentru ri

în prezent 800 000 de lu- 
iar 40 la sută din aceș- 
tineri, sub 30 de ani. Con- 
constituie aici un sector al 
el însuși făurar, la rindul

Ă/ofe de călătorie

circa 10 milioane

încetinit, înregistrindu-se 
conse-

dicarea continuă a calității vieții, a 
gradului de civilizație".

186 000—190 000 locuințe noi sau 
modernizate pe an — iată ritmul me
diu al construcțiilor de locuințe în 
actualul cincinal. Un ritm de 1,5 
ori mal mare decît în anii 
1971—1975 și mult superior celui din 
perioada anterioară declanșării o- 
fensivel pentru dezvoltarea construc
țiilor de locuințe. Mai exact, în ac
tualul cincinal urmează să fie date 
în folosință 930 000—950 000 locumțe 
noi sau modernizate, din 
sint apartamente noi.

...Vizităm piața Armin 
Aici ne oprim, mai întii, 
unde în actualul cincinal 
se efectueze ample lucrări de moder
nizare a locuințelor. Construite in 
perioada interbelică, de afaceriști 
ahtiați după profituri, locuințele 
din această zonă sint atît de înghe
suite unele în altele, îneît cu greu pă
trunde o rază de soare înăuntru. Gra
dul de confort ? Un grup sanitar și o 
baie pe fiecare palier. Atît 1 Ne o- 

prim și în altă 
zonă învecinată, 
unde în ultimii 
ani au fost mo
dernizate 5 000 de 
apartamente. Ce-i 
drept, în această 
zonă acum locu

iesc doar 12 000 de locuitori, față de 
18 000 cîți erau înainte de moderniza
re, dar prin modificări constructive 
fiecare apartament a devenit mai spa
țios — în medie, fiecare are 75 mp — 
a fost dotat cu un grup sanitar, baie 
și bucătărie. într-un cuvînt, cu tot 
ceea ce ține de un grad de confort 
demn, civilizat, la nivelul înaltei con
siderații de care se bucură omul 
muncii în societatea socialistă. Dealt
fel, însăși imaginea de ansamblu a 
zonei s-a schimbat considerabil : une
le blocuri vechi au fost demolate, 
creîndu-se spații verzi și locuri de 
joacă pentru copii, iar la parterul u- 
nora dintre blocurile modernizate au 
fost amenajate magazine sau ateliere.

Asemenea imagini înnoitoare pot fi 
întîlnite în multe alte zone ale 
capitalei R.D.G., în toate localitățile 
țării. „Cu fiecare an — remarca prof, 
dr. Karl Albert Fuchs, rectorul In
stitutului de arhitectură și construc
ții din Weimar — fenomenul a de
venit tot mai obișnuit ; milioane de 
oameni locuiesc acum in locuințe noi, 
iar creșterea gradului de confort al 
acestora a constituit și constituie una 
din preocupările principale ale noas
tre, ale constructorilor și arhitecți- 
lor". Notăm că, numai în ultimele 
două cincinale, prin construcțiile noi 
realizate și modernizarea celor exis
tente, s-au îmbunătățit condițiile de 
locuit pentru aproximativ 4,25 mili
oane de oameni, adică pentru un 
sfert din populație.

...Am străbătut, in timpul docu- 
Pretutin- 4 

deni, figura constructorului capătă , 
un tot măi pronunțat relief în an
samblul vastului șantier al țării, care, 
an de an, s-a înnoit și se înnoiește 
cu noi profiluri de combinate și uzi
ne. cu edificii de cultură și sănătate, 
cu priveliștea cartierelor tot mai pri
mitoare. în munca pe care o încor
porează această înnoire generală își 
găsesc întruchipare și izvor prezen
tul și viitorul socialist, care s-a afir
mat de acum, prin multiple forme, ca 
cea mai dreaptă orindulre.

care 600 000

din Berlin, 
într-o zonă 
urmează să

Iile ȘTEFAN

formula cu 24 de echipe la 
final va fi menținută și la 
campionat mondial din 1986.

Alba Cu împlinirii a
400 de ani de la apariția „Paliei de 
la Orăștie", Muzeul Unirii. îm
preună cu biblioteca Batthyaneum 
din Alba Iulia, a organizat un sim
pozion, în cadrul căruia muzeografi 
și cercetători au evidențiat impor
tanța și semnificația 
niment 
Galeria 
Iulia a 
pictură 
Zlatna.
tr-o cronică a frumuseților naturii 
și prefacerilor înnoitoare din zona 
Apusenilor. (Ștefan Dinică).

0q|| Timp de trei zile, In or
ganizarea comitetului județean de 
cultură și educație socialistă Dolj, 
la Craiova a avut loc simpozionul 
cu tema „Locul artei românești în 
contextul european și universal". 
Manifestarea, care a reunit perso
nalități de seamă ale artei noastre, 
a prilejuit expunerea unor refe
rate din diverse domenii, precum 
și o serie de întîlniri ale partici- 
panților cu oameni ai muncii, elevi 
și studenți. (Nicolae Petolescu).

Argeș. ® ° briSada științifică 
Județeană a organizat pe șantierul 
de construcții de la Mărăcineni o 
interesantă dezbatere pe teme de 
educație ateist-științifică. Dialogul 
s-a purtat îndeosebi după prezen
tarea de diapozitive privind adevă
rul despre facerea lumii și a unei 
expuneri despre cadrul legal al ac-

acestui eve- 
al culturii naționale. • La 
artiștilor amatori din Alba 
fost deschisă expoziția de 
a lui Legendi Geza din 

Lucrările se constituie în-

tivității cultelor din țara noastră. • 
La Casa de cultură din orașul Cos
tești a expus lucrări de metaloplas- 
tie piteșteanul Gheorghe Samoilă. 
* La Palatul culturii din Pitești a 
fost deschisă o expoziție cu lucrări 
de sculptură în lemn realizate de 
Marin Manea, și de artă decorativă 
și cusături semnate de Elena Dumi
trescu Necula, artiști amatori din 
Tirgoviște. (Gheorghe Cirstea).

Hunedoara. u Deva B'a 
Încheiat prima ediție a Festivalului 
muzicii de cameră organizat de 
cadrele didactice și elevi ai Școlii 
generale nr. 8 din Deva, împreună 
cu sindicatul lucrătorilor din învă- 
țămînt și societatea profesorilor de 
muzică din localitate. Concertul s-a 
bucurat de succes în rindul oame
nilor muncii din Deva. (Sabin 
Cerbu).

Bistrița-Nâsâud. Timp de 
o săptămînă, atenția melomanilor 
din municipiu și județ a fost re
ținută de manifestările cuprinse în 
„Zilele muzicale bistrițene", ajunse 
la cea de-a treia ediție. Și-au dat 
concursul formații studențești pres
tigioase, cum sînt corul „Antifonia". 
..Collegium Musicum Academicum", 
„Cappella Transilvanica", grupuri

de soliști vocali și Instrumentiști, 
precum și orchestra de muzică 
populară și corul de cameră 
„Appassionata" ale Casei municipa
le de cultură din Bistrița. (Gh. 
Crișan).

Buzău Casa de cultură a sin* 
dicatelor din municipiul Buzău găz
duiește in aceste zile expoziția iti
nerantă „Crucea Roșie și pacea", 
care cuprinde lucrări de artă plas
tică realizate de preșcolari și elevi 
in cadrul concursului „Pentru sănă
tate și umanitate". (Stclian Chiper).

Mureș libraria „Univer
sală" din Tirgu Mureș a fost lan
sat volumul de versuri în limba 
germană „Singurătatea scaunelor" 
al poetului Hellmut Seiler. Volumul 
a fost prezentat cititorilor de 
Romulus Guga. redactor-șef al re
vistei „Vatra", după care actori și 
studenți al Institutului de teatru 
din localitate au prezentat un re
cital de versuri din opera autorului. 
(Gheorghe Giurgiu).

Brăila TimP de doua zile’ 13 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" s-au desfășurat lucrările 
sesiunii științifice cu tema : „Cer
cetarea științifică și ingineria teh
nologică în sprijinul calității și efi
cienței producției". Au participat 
specialiști din 16 unități de profil 
din tară, precum si din institute 
de invătămînt superior. (Corncliu 
Ifrim).

• în 
ziliene. 
„Jornal 
mai calm și mai realist situația crea
tă de eliminarea echipei braziliene, 
notînd. intre altele : „Nu trebuie să 
exagerăm consecințele acestui Insuc
ces. Și alte echipe au fost învinse. 
Nu este vorba de o catastrofă natio-

contrast cu restul presei bra- 
cotidianul de specialitate 

dos Sportes" privește mult vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 9 

Iulie, ora 21 — 12 Iulie, ora 21. In (ară. 
Vreme răcoroasă mai ales In prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate in

jumătatea de est a țării, tn primele 
zile vor cădea ploi locale care vor avea 
®1 caracter de averse îndeosebi in 
Moldova șl zonele de deal și de munte. 
Apoi ploile se vor restrînge; vîntul va 
sufla slab pină la moderat cu inten
sificări locale la Începutul intervalului 
mal ales tn sud-estul țării. Tempera
tura In creștere tn ultimele zile. Mini
mele vor fi cuprinse Intre 6 și 16 grade,

maximele Intre 18 și 28 de grade, local 
mal ridicate. In București : Vreme 
răcoroasă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi care vor avea și caracter de 
averse îndeosebi tn prima parte a in
tervalului. Vînt slab pină Ia moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 11 și 14 grade, cele maxime Intre 
25 și 28 de grade. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

• MINI-MOTOR U- 
NIVERSAL Combinatul de 
construcții de motoare din Ufa 
produce motorul UMZ-6 care 
poate fi folosit pentru tractoa
rele miniaturale, instalării mo
bile pentru mulsul vacilor in 
condiții de pășunat, încărcă
toare de cereale, pompe de 
apă transportoare, bărci cu mo
tor, mici autoincărcătoare. Este 
vorba- — după cum relevă re
vista „Nauka i Jîzni" — de un 
motor cu un cilindru în patru 
timpi, cu răcire cu aer. Moto
rul, care este silențios, dezvoltă 
șase cai putere și, împreună cu 
reductorul și rezervorul de ben
zină, are greutatea de 58 kilo
grame. Capacitatea rezervorului 
de benzină este de 10 litri, can

titate suficientă pentru aproxi
mativ 6 ore de lucru.

• ÎN INFINITUL MIC. 
Trei cercetători americani, au 
stabilit un record producind un 
impuls de lumină care nu du
rează decît a iriia parte dintr-o 
miliardîme de secundă (o plco- 
secundă), valoare neatinsă pină 
acum. In acest scop, cei trei 
cercetători au utilizat un laser 
de tip special. Scopul realizării 
unor impulsuri atît de scurte 
este, în primul rind, crearea 
unui instrument capabil să per
mită cercetătorilor să studieze 
excitarea ultrarapidă a molecu
lelor.

• UN NOU MATERI
AL TERMOIZOLANT de

tipul spumei de sticlă, denumit 
„sipor" a fost realizat de spe
cialiști bulgari din sticlă lichidă 
și o serie de adaosuri minerale. 
Densitatea noului material este, 
în funcție de cantitatea adaosu
rilor, de 5 pînă la 20 de ori mai 
mică decît a apei. „Sipor“-ul 
este și un foarte bun fonoizo- 
lant,. poate fi utilizat la tem
peraturi începînd cu minus 80 
pînă la plus 450 grade Celsius, 
iar higroscopicitatea este scăzu
tă ; el poate fi ușor prelucrat 
și aderă perfect la materialele 
de construcții.

• NOUTÂTI IN ON
COLOGIE. Cercetători de la 
universitatea din Cambridge 
(Marea Britanie) au imaginat un 
nou mijloc de luptă împotriva

DE ^PRETUTINDENIBBSS

cancerului. Este vorba de „hi- 
bridomi". adică de celule hibride 
obținute din celule canceroase 
și limfocite. De la celulele can
ceroase hibridomii preiau capa
citatea de diviziune nelimitată 
(la celulele normale acest proces 
încetează după un anumit nu
măr de diviziuni). în timp ce de 
la limfocite moștenesc capacita
tea de a „fabrica" anticorpi. Pă
trunzând în circulația sanguină, 
aceștia ajung la celulele cance
roase pe care le atacă în perma
nență pînă cînd le distrug. Noua 
„armă biologică" se implantează 
sub pielea bolnavului. Fiind 
vorba doar de primele experien

țe, este încă prea devreme să se 
vorbească despre eficiența lor, 
dar specialiștii sînt optimiști.

• CINEMATOGRAF 
AUTOMAT. La Moscova »« 
construiește primul cinemato
graf automat din Uniunea So
vietică. Casierii obișnuiti vor fi 
înlocuiti aici de case automate 
care vor elibera biletele mult 
mai repede decît cel mai experi
mentat casier. în plus, intrind în 
sala caselor automate, specta
torul va afla imediat, pe lingă 
titlul filmului care rulează, și

cite minute au mai rămas pină 
la începerea spectacolului, cite 
bilete mai există ș.a. Vor fi com
plet automatizate, de asemenea, 
și rularea filmelor, controlul la 
intrare și primirea la telefon a 
cererilor de rezervare a locuri
lor.

• RITM Șl ELECTRO
NICĂ. Este posibil ca un dan
sator să accelereze sau dimpotri
vă să încetinească ritmul muzi
cii in funcție de mișcările pe 
care le efectuează 7 Da. răspun
de tinărul muzician francez 
Jacques Serrano, care a rezolvat 
problema cu ajutorul unor celu
le fotoelectrice montate în pe
reții sălii de dans ; celulele sînt 
la rîndul lor conectate la o orgă

electronică prin intermediul unui 
microprocesor. Cînd dansatorul 
se apropie sau se îndepărtează 
de celulele fotoelectrice acestea 
transmit informațiile respective 
microprocesorului printr-un pro
cedeu similar celui care coman
dă închiderea sau deschiderea 
automată a ușilor din incinta 
marilor aeroporturi sau hoteluri. 
De data aceasta însă, cea care 
reacționează este orga electroni
că, modificînd ritmul muzicii în 
funcție de pașii dansatorului.

© PREVIZIUNI VUL- 
CANOLOGICE. recenta 
reuniune a societății americane 
de geofizică, dr. RoUert L. 
Smith a făcut o comunicare 
conform căreia circa o sută de

vulcani aflați pe continentul 
nord-american ar putea rede
veni activi antrenind uriașe 
consecințe. Evocind in sprijinul 
tezei sale sutele de erupții vul
canice de acum 380 de ani din 
deșertul Mojave, cele care au 
creat acum 900 de ani uriașul 
crater Sunset din Arizona, sau 
cele care cu 1500 de ani în 
urmă au dat naștere cratere
lor supranumite ale Lunii din 
Idaho, geologul american sus
ține că to'ii acești vulcani, care 
se întind pe o distanță de 2 500 
km de-a lungul imensei falii 
din Idaho și pînă în Apalașii 
de Sud, încep să erupă la anu
mite intervale, în curind ei ur- 
mind să intre din nou într-o 
fază activă.



SESIUNEA ECOSOC

întreaga omenire este profund îngrijorată
de extinderea arsenalelor militare

— declară secretarul general al O.N.U.
GENEVA 8 (Agenpres). — Luînd 

cuvîntul la sesiunea de la Geneva a 
Consiliului economic și social al 
O.N.U. (ECOSOC), Javier Perez 
de Cuellar, secretar general al Na
țiunilor Unite, și-a exprimat îngri
jorarea în legătură cu actualele ten
dințe din economia mondială, înce
tinirea dezvoltării economice — a 
arătat vorbitorul — are în prezent 
cel mai profund și mai amplu ca
racter din întreaga perioadă postbe
lică, repercutîndu-se in principal 
asupra lumii subdezvoltate. Ultimii 
ani — a spus vorbitorul — sînt deo
sebit de grei pentru țările in curs 
de dezvoltare, majoritatea dintre 
acestea fiind confruntate cu un ac
centuat deficit al balanței de plăți. 
Pentru prima oară din anii ’50 ve
nitul real pe locuitor a scăzut în 
țările în curs de dezvoltare. în ceea 
ce privește statele dezvoltate din

Occident, nicicînd după anii ’30 ni
velul șomajului nu a fost atît de ri
dicat. Pe fondul acestei situații, în 
schimb, în actuala perioadă sumbră 
de stagnare economică, industria 
militară înflorește.

In opinia secretarului general al 
O.N.U., pentru realizarea cu succes 
a sarcinilor celui de-al treilea de
ceniu al dezvoltării sînt necesare 
sporirea investițiilor, ridicarea ni
velului profesional și de pregătire, 
însănătoșirea finanțelor, lupta îm
potriva politicii protecționiste in 
comerțul mondial, acordarea unui 
mai mare ajutor tehnologic țărilor în 
curs de dezvoltare și sporirea resur
selor energetice.

Secretarul general al Națiunilor 
Unite și-a exprimat, totodată. în
grijorarea în legătură cu agravarea 
situației internaționale și cu extin
derea arsenalelor militare în lume.

^Pentru dezarmare și ^păce

în pregătirea Conferinței internaționale 
pentru interzicerea armelor nucleare

Organizațiile din diferite localități 
ale partizanilor păcii din Japonia 
se pregătesc intens pentru desfășu
rarea, în luna august, a Conferinței 
internaționale pentru interzicerea 
armelor nucleare. In cadrul unei

prime reuniuni a comitetului pregă
titor al conferinței, care s-a desfă
șurat la Tokio, participanțli au ho- 
tărît să activizeze mișcarea antirăz
boinică de masă în toate orașele 
țării.

Negocieri în problema 
Namibiei

Poziția S.W.A.P.O. față de 
noile propuneri ale țărilor 
membre ale „grupului de 

contact"
LUANDA 8 (Ăgerpres). — Țările 

occidentale, membre ale așa-numi- 
tului „grup de contact" nu au pre
zentat noi propjineri susceptibile 
să determine depășirea impasului în 
negocierile privind viitorul Nami
biei, a declarat, la Luanda. Hidipo 
Hamutenya, membru al C.C. al 
S.W.A.P.O. (Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest), purtător de 
cuvînt al organizației.

într-o declarație făcută presei 
din Luanda în urma întîlnirii sale 
cu Robert Cabelly, colaborator al 
subsecretarului de stat american 
pentru problemele africane, Hamu
tenya a precizat că organizația sa 
nu este optimistă în ceea ce pri
vește rezultatele convorbirilor ini
țiate la New York între reprezen
tanții țărilor aflate în „prima linie 
a frontului", „grupul de contact" 
occidental și S.W.A.P.O., reprezen
tant unic și legitim al poporului na- 
mibian.

„Noile propuneri avansate Ja 
New York de către cele cinci țări 
membre ale «grupului de contact» 
(Statele Unite, Marea Britanie. 
Franța, R.F.G. și Canada) nu pot, 
în situația actuală, să conducă la re
zultate serioase" — a apreciat pur
tătorul de cuvînt al S.W.A.P.O..

Hamutenya, notează, de asemenea, 
agenția ANGOP, a denunțat tenta
tivele țărilor occidentale care aso
ciază problemei independenței Na
mibiei aspecte care țin de suvera
nitatea națională a unor state din 
regiune.

Sesiunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării

Persistă diferențe de opinii la redactarea documentelor finale
NAȚIUNILE UNITE. — Trimisul 

Ăgerpres, Neagu Udroiu. transmite : 
Ziua de vineri reprezintă ultima filă 
din calendarul inițial stabilit .pentru 
a doua sesiune specială a Adunării 
Generale O.N.U. consacrată dezarmă
rii. Timpul de lucru al săptămînii în 
curs a fost dedicat examinării pro
punerilor făcute de diferite delega
ții. consultărilor intensive, negocie
rilor în vederea armonizării pozițiilor 
în perimetrul problemelor aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii. Din păcate, 
eforturile susținute depuse de ma
joritatea delegațiilor în ultimele zile 
nu au reușit să depășească impasul, 
principalele documente aflate în pre
gătire — Programul global de dezar
mare și evaluarea aplicării prevede
rilor primei sesiuni speciale consa
crate dezarmării — prezentîndu-se 
astăzi într-o formă departe de a pu
tea fi considerată definitivă. Persistă

în cele două texte paranteze semna- 
lizînd existenta unor serioase dife
rențe de opinii. Grupurile de lucru 
și-au încheiat deja activitatea. Ce se 
încearcă acum. în cadrul așa-numi- 
tului „grup de contact", este găsirea 
unei formule prin care să fie con
semnate și prezentate elementele de
finitorii ale sesiunii speciale în ceea 
ce privește îndeosebi Programul, glo
bal de dezarmare.

Se așteaptă ca vineri, deși au fost 
avansate opinii referitoare la extin
derea duratei negocierilor, sesiunea 
specială a Adunării Generale să se 
încheie, urmînd ca la finele ei să 
cunoaștem și modalitățile prin care 
vor avea loc în viitor, în cadrul Na
țiunilor Unite, dezbaterile vizînd 
întregul ansamblu de probleme refe
ritoare la 'oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R.
de colaborare în domeniul standardizării

BERLIN 8 (Ăgerpres). — în R.D.G. 
a avut loc ședința a 51-a a Comi
siei permanente a C.A.E.R. de cola
borare în domeniul standardizării. 
Au luat parte delegațiile tăriilor 
membre ale C.A.E.R. și delegația 
R.S.F. Iugoslavia.

în vederea îndeplinirii hotărîrilor 
celei de-a XXXVI-a ședințe a se
siunii consiliului și ale ședințelor 
Comitetului Executiv al consiliului, 
comisia a adoptat hotăriri îndrepta
te spre dezvoltarea lucrărilor în do
meniul standardizării, corelate cu ac
țiunile concrete de colaborare teh-

nico-economică între țările membre 
ale C.A.E.R.

Comisia a adoptat un număr în
semnat de standarde C.A.E.R. și a 
aprobat planul de elaborare a stan
dardelor C.A.E.R. pe anul 1983, ori
entat spre asigurarea cu standarde 
C.A.E.R. a convențiilor de colaborare 
economică a țărilor membre ale 
C.A.E.R., și în primul rind a acțiu
nilor din programele speciale de co
laborare pe termen lung.

Ședința comisiei a decurs în spi
ritul prieteniei, colaborării rodnice 
și înțelegerii reciproce.

Evoluția evenimentelor din Liban
Apel al președintelui Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. adresat președintelui S.U.A.
MOSCOVA 8 (Ăgerpres). — în le

gătură cu agravarea serioasă a situa
ției din Liban, îndeosebi din Beirut, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Leonid Brejnev, 
a adresat președintelui S.U.A,, Ro
nald Reagan, apelul de a întreprinde 
tot ce depinde de Statele Unite pen
tru a înceta vărsarea de sînge din 
Liban, pentru a opri nimicirea bar
bară de către trupele israeliene a liba
nezilor și palestinienilor — femei, co
pii, bătrîni — transmite agenția 
T.A.S.S.

în legătură cu declarațiile potrivit 
cărora S.U.A. sînt, în principiu, 
dispuse să trimită un contingent de 
trupe americane în Liban, Leonid

Brejnev a avertizat pe președintele 
S.U.A. că dacă acest lucru se va în- 
tjmpla cu adevărat, Uniunea Sovie
tică își va orienta politica ținind sea
ma de acest fapt.

Șeful statului sovietic și-a exprimat 
speranța că. în acest moment critic al 
evenimentelor din Liban și din jurul 
acestuia, simțul responsabilității și ra
țiunea sănătoasă vor prevala asupra 
calculelor de ordin conjunctural și că 
S.U.A. vor face tot ce depinde de ele 
pentru ca agresiunea israeliană să în
ceteze, iar acțiunile S.U.A, și ale 
emisarului lor în Orientul Mijlociu să 
nu servească drept paravan pentru 
continuarea agresiunii Israelului și 
pentru nimicirea poporului arab al 
Palestinei.

Trupele israeliene au reluat tirurile de artilerie 
și bombardamentele asupra Beirutului

BEIRUT 8 (Ăgerpres). — încâlcind 
din nou încetarea focului, trupele 
israeliene au reluat. în cursul zilei 
de joi. tirurile de artilerie asupra 
Beirutului, bombardînd o serie de 
cartiere din sudul orașului — anunță 
postul de radio oficial libanez, citat 
de agențiile Reuter și France Presse. 
Obuze de artilerie au lovit cartierele 
Hai Al Sullam, Laylaki. precum și 
tabăra de refugiați Bourj El Baraj- 
neh și sectorul aeroportului interna
țional. Pe de altă parte, agenția pa
lestiniană de presă WAFA trans
mite că aviația israeliană a bombar
dat cartiere rezidențiale din Beiru
tul de vest și șoseaua ce duce spre 
aeroport. în urma ripostei date de 
forțele comune palestiniano-Iibaneze 
progresiste, trupele de ocupație isra
eliene au pierdut două tancuri ce 
încercau să înainteze pe șoseaua

spre aeroport, precizează WAFA. 
Un purtător de cuvînt al forțelor co
mune, reluat de WAFA, a anunțat 
că in cursul nopții de miercuri spre 
joi au fost angajate acțiuni de lup
tă în spatele liniilor trupelor de o- 
cupație israeliene din Bekaa, la 
Kherbat Roha și la Kamed El-Loz, 
provocîndu-se inamicului pierderi în 
care de iuptă și tancuri.

★
Generalul israelian Yohanan Gur, 

șeful Intendenței din Statul Major 
al Israelului, a prezentat un r o ort 
în fața comisiei parlamentare pen
tru apărare și afacerile externe, în 
care își exprimă părerea că armata 
israeliană va trebui să se organizeze 
în vederea unei șederi de mai multe 
luni în Liban — relatează agenția 
France Presse.

„Să fie oprită cursa înarmărilor I"
„Opriți cursa înarmărilor", „Cerem retragerea armelor chimice de .pe 

teritoriul R. F. Germania" — sînt lozincile arborate de participanții la 
un marș al păcii din landul Rhenania-Palatinat. Desfășurat între Mas- 
weiler și Pirmasens, marșul a avut loc din inițiativa organizației sindicale 
locale. în piața centrală a localității Pirmasens a avut loc un miting, în 
cadrul căruia vorbitorii s-au pronunțat pentru adoptarea de măsuri ur
gente în vederea înfăptuirii dezarmării, împotriva amplasării de noi arme 
de distrugere în masă pe teritoriul țărilor vest-europene.

Răspunzind apelului lansat de 100 de personalități marcante ale vieții 
publice, peste 200 000 de francezi au participat la „Marșul păcii", care 

 a avut loc la Paris

Consultări privind 
reglementarea diferendului 

Malvinelor (Falkland)
GENEVA 8 (Ăgerpres). — Secre

tarul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, intenționează să conti
nue negocierile privind reglemen
tarea diferendului.Malvinelor (Falk
land) în cursul vizitei sale în Marea 
Britanie, care va începe la 13 iulie, 
anunță agenția de presă I.P.S.

„Argentina, a declarat Perez de 
Cuellar, aflat în vizită la Geneva, a 
acceptat rezoluția 505 a Consiliului 
de Securitate, care îmi acordă man
datul pentru reluarea procesului de 
negocieri asupra Arhipelagului Falk
land".

Secretarul general al O.N.U. a 
precizat, de asemenea, că se află în 
contact cu reprezentanții Argentinei 
și Marii Britanii, dar, întrucît noul 
guvern argentinian are doar cîteva 
zile de la instalare, trebuie să i se 
acorde un oarecare timp. „La mo
mentul potrivit voi relua negocie
rile", a afirmat Perez de Cuellar.

★
Potriviț cifrelor oficiale publicate 

la Buenos Aires, în cursul războiu
lui Malvinelor (Falkland), cele trei 
arme ale .forțelor armate argenti- 
niene au suferit 1 798 pierderi 
umane — morți, răniți și dispăruți, 
fără a lua în considerație bolnavii 
și prizonierii.

r
AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt

LA GENEVA a avut loc joi o 
nouă ședință plenară a delegați
ilor sovietică și americană la ne
gocierile bilat-eraile privind limita
rea și reducerea armamentelor 
strategice.

LA ULAN BATOR a avut loc o 
ședință comună a C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol și 
a Consiliului de Miniștri, în cadrul 
căreia Jumjaaghiin Țedenbal, se
cretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, a 
arătat că sarcinile de plan pe pri
mul semestru al anului în curs au 
fost, în general, îndeplinite cu suc
ces. Vorbitorul s-a referit pe larg 
la sarcinile organizațiilor de partid 
și ale organelor economice în di
recția dezvoltării întrecerii socia
liste în diferite domenii ale econo
miei naționale.

NOUL PREȘEDINTE AL REPU.
1 BLICII DOMINICANE. Senate- 
|__ rul Salvador Jorge Blanco, mem-

bru al Partidului Revoluționar Do
minican, de guvernămînt, a fost 
declarat oficial președinte ales al 
Republicii Dominicane. Junta e- 

.lectorală centrală, organ de control 
al alegerilor generale desfășurate 
la 16 mai. a declarat că Jorge 
Blanco a întrunit sufragiile a 
854 868 alegători.

CONTACTE INTERGERMANE. 
După cum informează agențiile 
A.D.N. și D.P.A., Ia Bonn a avut 
loc o întrevedere între Herbert 
Weiz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul pentru știin
ță și tehnică ai R.D. Germane, a- 
flat într-o vizită oficială în R.F.G., 
și Hans-Jurgen Wischnewski, se
cretar de stat la Cancelaria fede
rală a R.F.G. A fost evidențiată 
înalta responsabilitate a celor două 
state germane pentru asigurarea 
păcii — menționează A.D.N. S-a 
exprimat dorința de a se dezvolta 
colaborarea dintre R.D.G. și R.F.G. 
In domeniile științei și tehnicii.

4. Crearea de zone denuclearizate - cerință importantă 
a asigurării unei păci trainice in Europa și in lume

Bilanțul vastei activități desfășu
rate pe plan internațional de parti
dul și statul nostru, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
perioada celor 17 ani care ău trecut 
de la Congresul al IX-lea, evidenția
ză, în contextul amplului și dinami
cului demers al României în proble
mele dezarmării, preocuparea stator
nică pentru crearea în Europa și pe 
alte continente de zone ale păcii, 
prieteniei și colaborării, lipsite de 
arme nucleare.

Consecvența acestei preocupări este 
demonstrată de abordarea problemei 
în toate, rapoartele prezentate la con
gresele partidului — de la Congresul 
al IX-lea pînă la Congresul al XII-lea 
— în cuvîntări și expuneri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. inclusiv 
la O.N.U. și la Conferința de la Hel
sinki ; ea și-a găsit în aceste zile 
expresie în poziția și propunerile tă
rii noastre prezentate sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U., 
consacrată dezarmării, din împuter
nicirea președintelui României și în 
baza mandatului încredințat de 
Marea Adunare Națională.

în realizarea acestui deziderat sus- 
'ținut cu ardoare de popoarele din di
ferite zone ale continentului nostru și 
din alte regiuni ale lumii, de partide 
și organizații politice, precum și de 
oficialități guvernamentale, secretarul 
general al partidului, președintele 
României, s-a afirmat ca un militant 
strălucit pentru crearea premiselor 
necesare transpunerii în viată a con
ceptului de zone libere de armele 
nucleare.

Să ne oprim numai la Europa, con
tinentul ce a fost transformat, ca 
efect al goanei absurde a înarmă
rilor, în cel mai mare arsenal nu
clear din lume. Dacă s-ar da curs 
acestei cerințe, regiuni întinse ale 
continentului ar fi scoase de sub ame
nințarea primejdiei nucleare, declan- 
șînd procesul complex de înaintare 
sure o Europă fără arme atomice. 
Călăuzită de aceste conside'-ente. țara 
noastră și-a adus și își aduce, prin 
gindirea și inițiativele, nrin activita
tea neobosită desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. un anort 
Inestimabil la transformarea Balca
nilor într-o zonă a nrietepiei. colabo
rării. bunei vec’nătăti si a conviețui
rii pașnice, fără a-me nucleare.

„Dezvoltarea unor legături de bună 
vecinătate, prietenești, între toate 
statele balcanice — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în raportul 
la CONGRESUL AL IX-LEA AL 
P.C.R. — corespunde intereselor co
mune ale țărilor noastre, ale colabo
rării în această zonă geografică, ale 
întăririi păcii". „Țara noastră — se a- 
răta in continuare în raport — mili
tează pentru încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, 
pentru crearea de zone denucleariza
te, pentru interzicerea necondiționa
tă a folosirii armelor atomice și dis
trugerea totală a stocurilor exis
tente".

Transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare, fără baze militare 
străine — corelate și cu alte zone din 
Europa unde se depun eforturi sus
ținute pentru realizarea de regiuni 
denuclearizate — ar constitui, așa 
cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o importantă contribuție 
Ia securitatea continentului nostru, 
ar avea efecte din cele mai pozitive 
asupra ansamblului climatului politic 
internațional. Totodată, denucleari- 
zarea unor regiuni întregi s-ar în
scrie ca un important progres pe li
nia realizării dezideratului istoric al 
dezarmării generale. în primul rînd 
al dezarmării nucleare.

Specific situației din Balcani este 
existența în această regiune a unor 
state cu orientări sociale diferite, 
faptul că tot aici se învecinează țări 
aparținînd celor două blocuri mili
tare opuse din Europa. Dar. prin 
eforturile lor conjugate, în cadrul 
cărora România și-a adus o merito
rie contribuție, țările din Balcani au 
demonstrat că în această regiune, 
odinioară considerată „butoiul cu 
pulbere" al Europei, este pe deplin 
posibilă o colaborare rodnică, reci
proc avantajoasă, depășind stadiul 
simplei coexistente, chiar intre state 
care fac parte din blocuri opuse. 
Acest mod creator de abordare, pro
priu întregii noastre activități inter
naționale de la Congresul al IX-lea, 
canătă astfel o deosebită importantă, 
principială și politică. întrucît tocmai 
prin extinderea conlucrării între sta
tele din regiune în cele mai diferite 
domenii, ca și prin măsuri pe linia 
dezangajării militare și dezarmării. în

primul rînd prin eliminarea armelor 
nucleare, se pot contura pași spre 
realizarea obiectivului desființării 
blocurilor.

în gindirea sa politică de larg 
prestigiu internațional, președintele 
României concepe denuclearizarea 
Balcanilor ca și a altor zone ca o 
parte inseparabilă a luptei pentru 
înlăturarea pericolului nuclear în Eu
ropa și în lume. Tocmai în acest spi
rit, în Propunerile prezentate de 
România la actuala sesiune specială 
a O.N.U., consacrată dezarmării, se 
arată textual : „Atribuim o mare în
semnătate creării de zone denucleari
zate în diferite regiuni ale lumii prin 
înțelegeri între statele din regiunile 
respective, puterile nucleare anga- 
jindu-se că nu vor folosi arma ato
mică și, în general, forța împotriva 
statelor care ar face parte din ase
menea zone".

Poziția României este în concor
danță cu dezideratele și aspirațiile 
covîrșitoarei majorități a națiunilor 
lumii. Este un fapt bine cunoscut că 
pînă în prezent s-au înregistrat nu
meroase propuneri — inclusiv la se
siunea specială a O.N.U. — privind 
crearea de zone denuclearizate. care 
au în vedere regiuni din toate conti
nentele lumii : Europa de nord. Eu
ropa centrală, Adriatica și Meditera- 
na, Africa, America Latină. Orien
tul Mijlociu, Asia de sud. Pacificul 
de sud, zona Oceanului Indian. Există 
de pe acum un tratat cu privire la 
Antarctica, un altul care interzice 
amplasarea de arme nucleare pe fun
dul mărilor și oceanelor și cel care 
interzice armele nucleare in America 
Latină — Tratatul de la Tlatelolco. 
Concomitent. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat numeroase rezoluții 
în sprijinul j realizării de zone denu
clearizate în diferite regiuni ale lu
mii. precum și „Declarația asupra de- 
nuclearizării Africii".

Desigur, prin extinderea succesivă 
a unor asemenea zone se inițiază un 
proces capabil să scoată de sub 
amenințarea distrugerii nucleare su
prafețe tot mai mari ale planetei, re
giuni și chiar continente întregi, ofe
rind popoarelor respective garanția 
unei vieți pașnice — șl tocmai în 
aceasta rezidă importanta deosebită 
a ideii zonelor denuclearizate. în ca

zul continentului nostru, de pildă, 
realizarea de zone denuclearizate în 
Balcani, Europa centrală. Europa de 
nord ar sustrage pericolului utiliză
rii armelor nucleare o mare parte a 
acestei vaste regiuni a lumii, de unde 
au pornit cele două războaie mondia
le, ar consolida climatul de încredere 
și conlucrare, în deplină concordanță 
cu aspirațiile popoarelor din aria geo
grafică amintită și din întreaga lume. 
Firește, crearea de zone denucleari
zate impune ca o condiție esențială 
asumarea de către statele posesoare 
de arme atomice a obligației de a nu 
folosi în nici o împrejurare aseme
nea arme împotriva țărilor care aderă 
la acorduri sau aranjamente privind 
realizarea de zone denuclearizate.

Crearea de zone denuclearizate con
stituie un obiectiv central în an
samblul revendicărilor susținute de 
amplele mișcări populare pentru 
pace care se desfășoară în prezent 
pe toate meridianele. Spre același țel 
converg inițiativele unor consilii lo
cale ale administrației din Anglia, 
Olanda, Japonia, Belgia și alte țări, 
care au proclamat teritoriile în 
subordine zone simbolice denuclea
rizate, tocmai ca o expresie a do
rinței de a contribui la instaurarea 
unui climat de securitate și colabo
rare în regiunile respective șl în 
lume.

Evidențiind în mod deosebit pre
ocuparea pentru realizarea acestui 
deziderat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta recent că milioanele 
și milioanele de semnături adunate 
pe Apelul poporului român adresat 
sesiunii speciale a O.N.U. constituie 
o expresie a „hotărîrii și voinței 
noastre de pace, de a nu admite pe 
teritoriul României arme atomice, de 
a face ca în Europa să nu existe ar
mament atomic !“

Iată deci un domeniu de stringentă 
actualitate din ampla problematică a 
dezarmării în care România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu aduc, 
atît sub aspect teoretic, cît și prac
tic, o contribuție prețioasă și larg 
recunoscută. Este un motiv de 
profundă satisfacție să se constate că 
în ultimul timp obiectivul creării de 
zone denuclearizate. in general, și al 
transformării Balcanilor într-o re
giune fără arme nucleare. în spe
cial, este tot mai larg împărtășit. Se

cuvine a sublinia, în mod deosebit, 
audiența de care se bucură propu
nerea României de convocare a unei 
reuniuni la nivel înalt a țărilor bal
canice, la care, firește, problema 
creării unei zone denuclearizate în 
regiune ar ocupa un loc important.

Referindu-se la însemnătatea u- 
nei asemenea reuniuni, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : 
„Tocmai în actualele împrejurări in
ternaționale este necesar ca țările 
din Balcani, conducătorii lor să se 
întîlnească și să stabilească împreună 
cum să acționeze în interesul po
poarelor lor, al cauzei păcii șl co
laborării în Europa și în întreaga 
lume".

In concepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, această pro
blemă este abordată dialectic în am
plele ei implicații și consecințe po
zitive, considerindu-se că eliberarea 
Balcanilor de armele nucleare este de 
natură să creeze noi perspective, 
să lărgească tot mai mult calea 
avansării spre forme superioare de 
conlucrare, să consolideze clima
tul de bună vecinătate și cooperare 
în vederea extinderii continue a ra
porturilor în cele mai diferite sfere 
de activitate — de la schimburile co
merciale, culturale și tehnico-știin- 
țifice la crearea unei rețele tot mai 
dense de legături bi și multilaterale 
în asemenea domenii' de interes co
mun cum ar fi transporturile, ener
gia, construcțiile, sănătatea, spor
tul etc. Balcanii ar constitui astfel, 
prin legăturile stabilite între po
poarele și țările regiunii, cu ade
vărat un model de cooperare egală 
în drepturi, reciproc avantajoasă.

Și, firește, ceea ce este valabil pen
tru Balcani este valabil pentru ori
care altă zonă din care ar dispărea 
armele nucleare. Fără îndoială, 
crearea de zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale lumii s-ar înscrie 
ca o măsură de mare însemnătate în 
vederea eliminării spectrului distru
gerii atomice care plutește deasupra 
omenirii, ar constitui tot atîția pași 
importanți înainte pe calea făuririi 
unei lumi fără arme și războaie, mai 
bune și mai drepte, spre care năzuiesc 
toate popoarele, forțele înaintate de 
pretutindeni.

Petre STANCESCU

CUADERNOS HISPANOAMERI- ‘

CANOS, prestigioasa revistă de i
cultură hispano-americană care apa- 1
re la Madrid, a tipărit in numărul •
din luna iunie 1982 un amplu stu
diu intitulat „Meditații asupra dra
maturgiei române contemporane" de | 
Valeriu Râpeanu. In paginile stu
diului se înfățișează evoluția dra- I
mat urgiei de astăzi in perspectivă 
istorică și in legătură cu fenomene- • 
le sociale, politice, culturale si li- . 
terare din țara noastră.

ÎN SPRIJINUL UNOR RELAȚII 
ECONOMICE NEDISCRIMINATO- 
RII. Delegații la un congres Special 
al Uniunii Sindicatelor din R.F. 
Germania (D.G.B.), întrunit la Diis- 
seldorf, transmite agenția D.P.A., 
au apreciat că, prin hotărirea sa de 
a înăsipri politica restrictivă în ce 
privește construirea gazoducului 
Siberia—Europa occidentală, „ad
ministrația S.U.A. încearcă să-și 
realizeze obiectivul ne seama mun
citorilor vest-europeni". în R.F.G., 
comerțul cu țările 
rantează existenta unui număr 
250 000 locuri de muncă.

răsăritene ga- 
de

In 
a

TEMPERATURI RECORD. 
Spania mercurul termometrului _ 
inregistrat joi, în localitatea Gra- 
nollers, 48,8 grade. In zonele vestice 
sute de soldați si echipe de pom
pieri încearcă să limiteze efectele 
incendiilor, care 
ha de pădure de conifere.

Agenția palestiniană WAJFA ,Rela
tează că unul dintre liderii organi
zațiilor progresiste libaneze, Nabih 
Berci, și-a exprimat, într-un inter
viu acordat ziarului francez „Le 
Matin", îngrijorarea în legătură cu 
intențiile Israelului cu privire la re
giunea de sud a Libanului. EI a 
menționat că oameni de afaceri is- 
raelieni invadează regiunea, încearcă 
să deschidă bănci în Saida, guver- 
nâtorii militari sînt înlocuiți cu ad
ministratori civili israelieni — toate 
acestea indicînd că, în viziunea au
torităților israeliene, ocupația nu 
este doar temporară.

închiderea Universității 
palestiniene din Bir Zeit

TEL AVIV 8 (Agenpres). — Din 
ordinul guvernatorului militar is- 
■raelian al Cisiondaniei. teritoriu o- 
cupat de Israel, Universitatea pales
tiniană din Bir Zeit. din apropiere 
de Ramallah, a fost închisă joi pen
tru o perioadă de trei luni, relatează 
agenția France Presse.

Este pentru a treia oară. în acest 
an, cînd această instituție de învă- 
țăminit este închisă de către autori
tățile israeliene de ocupați-e, preci
zează agenția.

au distrus 4 000 Protest al R.P.D. Coreene
împotriva provocărilor 

militare în zona

Expoziție consacrată 
lui N. Titulescu 

în Finlanda
în holul Primăriei din orașul 

Jarvenpaa (Finlanda) a avut loc 
vernisajul expoziției documen
tare de fotografii „Nicolae Ti
tulescu. centenar 1882—1982".

Cu ocazia acestei manifestări, 
la biblioteca din Jarvenpaa a 
avut loc deschiderea unei expo
ziții de .carte românească. Vo
lumele „Din gindirea social- 
Dolitică a președintelui Nicolae 
Ceausescu" si cartea în limba 
suedeză „Ceaușescu si România. 
Omul si patria sa" s-au bucurat 
de un mare interes din partea 
cititorilor bibliotecii.

demilitarizată
PHENIAN 8 (Ăgerpres). — La Pan- 

munjon a avut loc ședința secre
tarilor Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea. Partea nord-coreeană a 
protestat pe lingă partea adversă in 
legătură cu continuarea provocărilor 
militare în zona demilitarizată, in
formează agenția A.C.T.C. Secretarul 
părții nord-coreene a amintit că. în 
ultimele1 săptămîni. partea sud-co- 
reeană a deschis în repetate rînduri 
focul cu arme automate împotriva 
unor posturi din apropierea liniei de 
demarcație, iar în zona demilitarizată 
au fost introduse arme grele și per
sonal militar, ceea ce contravine 
flagrant acordului de armistițiu. EI a 
cerut să se ia măsuri eficiente pen
tru ca în viitor asemenea acțiuni să 
nu se mai repete.

„Economia mondială amenințată de o recesiune prelungita ‘
Un studiu editat de Departamentul pentru probleme 

economice și sociale internaționale al O.N.U.
Recent, la Națiunile Unite a fost dat publicității „Studiul economic 

mondial 1981—1982", editat de Departamentul pentru probleme economice 
Și sociale internaționale al O.N.U.

în 1981 — se relevă — economia 
mondială a cunoscut cel de-al doilea 
an consecutiv de creștere economică 
foarte lentă, iar pentru 1982 se anti
cipează continuarea stagnării în pro
ducția mondială. Diminuarea ratelor 
de creștere a fost generală pentru 
toate principalele grupuri de țări, 
foarte puține reușind să scape de a- 
ceastă tendință. Țările în curs de dez
voltare a-u cunoscut un declin, în ter
meni reali, al produsului național 
brut (P.N.B.) pe locuitor, iar comer
țul internațional, a cărui dezvoltare 
a cunoscut o stagnare, a încetat să 
mai reprezinte un factor determinant 
al ratelor ridicate de creștere a eco
nomiei mondiale.

Țările în curs de dezvoltare impor

tatoare de produse energetice sînt 
confruntate cu sporirea deficitului lor 
colectiv si, ca urmare, au fost obliga
te de presiunile acute ale balanțelor 
de plăti să creeze sau să reintroducă 
politici economice restrictive.

Forța și viabilitatea redresării eco
nomiei mondiale în perioada care a 
mai rămas din 1982 și în 1983 — re
levă studiul — vor depinde de o re
ducere semnificativă a ratelor dobîn- 
zilor și de evitarea unor noi acțiuni 
protecționiste. Dacă ratele dobînzilor 
nu coboară, iar guvernele principa
lelor state industrializate cedează în 
fața presiunilor protecționiste, econo
mia mondială se poate afunda într-o 
recesiune prelungită și de o amploare 
necunoscută din anii ’30.

bonn: Prezentarea bugetului R.F.G. pe 1983
Reduceri substanțiale ale alocațiilor sociale

BONN 8 (Agenpres). — Guvernul 
federal vest-german a aprobat, 
miercuri, proiectul de buget pe anul 
1983 — anunță agenția D.P.A. Pre- 
zentînd proiectul de buget, ministrul 
de finanțe, Manfred Lahnstein, a 
precizat că cheltuielile statului fede
ral se vor ridica, anul viitor, la 250,5 
miliarde mărci (100 miliarde dolari), 
ceea ce reprezintă o creștere nomi
nală de 1,9 la sută față de anul 1982. 
Deficitul an-tecalculat al noului bu
get va fi de 28,5 miliarde mărci, a 
precizat el. Cheltuielile militare, în- 
sumînd 46 miliarde mărci (o creștere 
de 4,1 la sută față de anul prece
dent), ocupă al doilea loc ca mărime 
în bugetul federal. Totuși, ținind 
seama de ritmul inflației din R.F.G., 
creșterea reală a bugetului militar 
nu atinge baremul de 3 la sută, ce
rut de N.A.T.O., a relevat ministrul 
de finanțe vest-german.

Pentru a compensa creșterea chel
tuielilor publice, guvernul — observă

agenția France Presse — a operat 
reduceri substanțiale ale bugetului 
social. Astfel, au fost luate măsuri 
pentru a limita subvențiile acordate 
Oficiului federal pentru muncă de la 
Niirnberg, care girează casele pentru 
alocațiile de șomaj și securitatea so
cială. Noul buget prevede însă mă
suri de stimulare a ocupării forței de 
muncă, ce însumează 1,5 miliarde 
mărci și care vizează în special com
baterea șomajului în rîndul tineretu
lui, precum și ajutorarea unor ramuri 
confruntate cu dificultăți deosebite, 
cum ar fi siderurgia, industria car
boniferă și aeronautica.

Proiectul de buget, care a consti
tuit o temă de fricțiuni serioase în
tre partenerii coaliției guvernamen
tale ves-t-germane — P.S.D. șl 
P.L.D. —, amenințind chiar să ducă 
la ruperea alianței, urmează să fie 
supus spre aprobare Bundestagului 
la 14 septembrie.
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