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PROGRAMUL
I

program al sănătății și dezvoltării 
viguroase a poporului

Opinia publică a luat cunoștință 
cu interes de proiectul „Programului 
de alimentație 
lației" publicat 
pus dezbaterii 
din inițiativa 
nemijlocită a 
Ceaușescu, programul pornește de la 
ideea asigurării unei alimentații 
echilibrate pentru toți cetățenii, pe 
ansamblul țării și în profil teritorial, 
încurajind promovarea in producție 
si în consum a produselor care îm
bunătățesc efectiv structura alimen
tației. în acest sens, el este funda
mentat pe recomandările științei, 
tine seama de realizările acesteia pe 
plan mondial, cit și de tradițiile și 
specificul poporului nostru. Progra
mul se situează intr-o deplină con
cordanță cu obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului.
i.iînd in centrul atenției omul cu 

«oile sale științific determinate, 
mărind satisfacerea echilibrată, 

rațională a consumului alimentar al 
membrilor societății, in scopul asi
gurării sănătății, vigorii și longevi- ■ 
tații tuturor. El este încă o; dovadă 
a politicii constante a partidului și 
statului de asigurare a bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor 
muncii, de ridicare continuă a 
tătii vieții. <

în trecutul, care nu este deloc 
Îndepărtat, al poporului nostru 
blema alimentației era una din 
mai ascuțite probleme — din cauza 
unor lipsuri din cele mai grele, cit si 
a unor deprinderi greșite pe care le 
generau acestea. Fără a mai evoca 
tragediile pelagrei, ale tuberculozei 
determinate de subnutriție si malnu- 
tritie. este insă binecunoscut că. 
odinioară, chiar și pîinea albă era o 
sărbătoare pe masa oamenilor mun
cii sau că multi copii creșteau fără 
a cunoaște gustul zahărului. Sint as
pecte care par de pe alte ■ timpuri, - 
deși membrii mai vîrstnici ai socie
tății noastre și le pot reaminti bine.

Acestor timpuri le-a pus capăt 
procesul construcției' socialiste, in 
cursul căruia consumul mediu al 
principalelor produse agroalimentare 
a crescut de la cincinal la cincinal. 
Astfel, dacă memoria uită începutul 
atît de greu al anilor ’50. sau dacă 
memoria generațiilor foarte tinere 
nici n-a apucat să-1 înregistreze, da
tele obiective relevă că 6e consumă 
astăzi in România de patru ori 
și jumătate mai multe ouă, de peste 
patru ori mai mult zahăr și zaha
roase, de 1,6 ori mai mult lapte și 
produse din lapte, de peste trei ori 
mai multe grăsimi, dublul cantității 
de legume față de 1950. Chiar produse 
al căror consum urmează să crească 
și de acum înainte — cum ar fi car
nea și produsele din carne, peștele 
și produsele din pește — revin astăzi 
în cantități sporite pe locuitor, nu 
numai față de acum 30 de ani. ci 
chiar și față de deceniul trecut ; ast
fel. consumul mediu al unui locuitor 
a crescut. Ia carne și preparate din 
carne consumul a crescut cu 35 kg

științifică a popu- 
ieri in presă și su- 

publice. Elaborat 
și sub îndrumarea 
tovarășului Nicolae

cali-
prea 
pro- 
cele

în anul 1980 față dc 1965 și cu 45 kg 
față dc anul 1950.

Firește, aceasta nu înseamnă că în 
domeniul aprovizionării nu pot să 
apară sau nu există unele dificultăți, 
legate de unele rezultate deficitare 
din producția agricolă — dificultăți 
a căror înlăturare formează obiectul 
unor stăruitoare eforturi, al ansam
blului de măsuri pentru sporirea pu
ternică a producției cerealiere si 
zootehnice. Dar trebuie subliniat că, 
chiar și în aceste condiții, consumul 
de produse din cereale situează 
România pe unul din primele locuri 
din Europa și chiar din. lume, ace
eași situație întilnindu-se si la alte 
produse. La condițiile 
conform calculelor 
consumul mediu zilnic 
tor necesar din punct 
ziologic este de 2 700—2 800 calorii — 
consum comparabil cu nivelurile de
terminate pentru populația din sta
tele europene ; or. în fapt, consu
mul mediu zilnic, efectiv realizat in 
prezent, depășește 3 300 calorii, ceea 
ce reprezintă un nivel ridicat.

Elementul calitativ nou pe care-1 
introduce ..Programul de alimenta
ție științifică a populației" în această 
evoluție continuă îl constituie .crista
lizarea unor repere, evidențierea ce
rințelor fundamentate ale unei ali
mentații echilibrate, direcțiile in care 
trebuie să acționeze cercetarea ști
ințifică, agricultura si industria ali
mentară, precum și comerțul și fac
torii educaționali.

tării noastre, 
specialiștilor, 

al unui locui- 
de vedere fi-

® Cu actuala dotare tehnică, prin buna organizare 
a formațiilor de combine și folosirea deplină a timpului 
de lucru, este posibil, este necesar ca, în cîteva zile, să 
se termine secerișul griului în toate județele din sudul 
și sud-vestul țârii.

© Din unitățile care au terminat recoltarea, forțele 
mecanice să fie dirijate operativ în sprijinul unităților 
din același consiliu agroindustrial sau din consilii înve
cinate, unde lucrările sînt rămase în urmă.

• Prin participarea largă la muncă a locuitorilor de 
la sate, oriunde nu pot intra combinele, cerealele să fie 
strînse cu coasele și secerile.

• Timpul este înaintat și, de aceea, este nevoie să 
se lucreze zi și noapte la strîngerea paielor, efectuarea 
arăturilor și însămînțarea neîntîrziată a culturilor duble 
de porumb, legume și furaje, pe toate suprafețele pre
văzute.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, 14 iulie, în stațiunea Nep- 
tun, pe tovarășul Gyorgy Lăzăr, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, care a 
făcut o vizită oficială de prietenie 
in țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu. prim-minis- 
tru al guvernului, precum și Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Victor 
lojan, ambasadorul României la 
dapesta.

Au fost de față Istvăn Roska, 
junct al ministrului afacerilor 
terne, și Sandor Rajnai, ambasado
rul R. P. Ungare la București.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P.. Ungare a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu salutul 
Comitetului Central și Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., precum și 
salutul personal al tovarășului Jănos 
Kădăr, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, și al tovarășului Pal 
Losonczi, președintele Consiliului

Bo- 
Bu-

ad- 
ex-

Prezidențial al Republicii Populare 
Ungare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășilor Jănos Kădăr și 
Pal Losonczi salutul său, împreună 
cu cele mai bune urări. De aseme
nea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, din partea Comitetului 
Central și a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Comite
tului Central și Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U. un salut comunist, 
împreună cu dorința de dezvoltare a 
relațiilor dintre partidele și popoarele 
noastre.

Au fost evocate relațiile de strînsă 
prietenie si colaborare stabilite între 
țările, partidele și popoarele noastre 
și a fost exprimată, satisfacția pentru 
evoluția lor pozitivă pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific și cul
tural. S-a subliniat faptul că un rol 
hotărîtor în dezvoltarea fructuoasă a 
conlucrării româno-ungare pe mul
tiple planuri. în impulsionarea co
laborării dintre cele două țări l-au 
avut intîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kădăr și documentele comune adop
tate cu aceste prilejuri. S-a manifes
tat dorința reciprocă de a se acționa 
pentru întărirea colaborării dintre

P.C.R. și P.M.S.U., pentru extinderea 
cooperării economice dintre Româ
nia și Ungaria. valorificîndu-se în 
acest fel largile posibilități ne care 
le oferă realizările obținute de țările 
noastre vecine și prietene. De am
bele părți s-a apreciat că dezvoltarea 
relațiilor româno-ungare este în in
teresul popoarelor noastre, servește 
cauzei generale a socialismului, 
păcii, destinderii si securității.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale ac
tuale. evidențiindu-se dorința Româ
niei și Ungariei de a întări conlu
crarea pe plan extern pentru a-și 
aduce contribuția la oprirea agravă
rii situației din lume, la reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 

. pace și respect al independenței na
ționale, la soluționarea prin mijloace 
pașnice a situațiilor conflictuale din 
diferitele zone, la adoptarea de mă
suri hotărîte de dezarmare. în pri
mul rind de dezarmare nucleară, la 
edificarea unui sistem real de secu
ritate și cooperare in Europa 
întreaga lume, la triumful 
păcii și socialismului.

Primirea s-a desfășurat 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie.

și in 
cauzei

într-o 
caldă

Ideea centrală a programului este 
aceea că o alimentație bună, cores
punzătoare efectiv cerințelor orga
nismului. favorabilă sănătății, nu 

■este echivalentă cu o alimentație 
abuzivă, irațională. Dimpotrivă, su- 
praalimentarea. necorelarea consumu

lui-de alimente cu cheltuielile de 
energie ale organismului uman, ca și 
alcătuirea la întîmplare a structurii 
hranei, conduc la obezitate și la alte 
stări defavorabile sănătății, consti
tuie. chiar în mod direct, sursa a 
numeroase maladii. O confirmă în
țelepciunea populară, care spune: 
„mincăm ca să trăim, nu trăim ca 
să mîncăm“. o atestă totalitatea cer
cetărilor științifice în domeniul nu
triției efectuate pe plan mondial.

Valorificînd intr-un mod superior 
aceste concluzii, programul contu
rează cu claritate o concepție temei
nic fundamentată, pentru realizarea 
unei alimentații științifice. Această 
concepție implică. în principal, satis
facerea nevoilor de consum științific 
determinate. în concordantă cu po
sibilitățile economiei, promovarea in 
producție și comerț a produselor co
respunzătoare acestor cerințe, stimu
larea autoaprovizionării teritoriale 
concomitent cu repartizarea judi
cioasă a fondului de mărfuri agro- 
alimentare în teritoriu, aplicarea 
fermă a principiilor eticii si echită

STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII 
CULTURILOR DUBLE 

în procente față de suprafața stabilită

în seara zilei de 13 iulie
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COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de priete
nie în Republica Socialistă România 

a tovarășului Gyorgy Lăzăr, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

„Pacea, dezarmarea
— țeluri supreme 

ale întregii omeniri"

.;V;

Interviul acordat de secretarul generat 
al Organizației Națiunilor Unite, 

Javier Perez de Cuellar, ziarului „Scînteia* 
și Agenției române de presă „Agerpres”

In spiritul recentului Decret

□I Consiliului de Stat

Recomandări practice, 

concrete : Cum se pot 
asigura reduceri simți

toare ale consumului de

(Continuare în pag. a V-a)

combustibil și energie
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Democratismul culturii
socialiste

Trăim o etapă 
dezvoltării noastre 
torice cum numai

AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ
în plin proces de dezvoltare și modernizare

FAGINA A III-A

a 
is- 

o 
revoluție, precum cea 
socialistă, in multila
terala ei finalitate, o 
poate dimensiona la 
parametrii ei auten
tici in ordinea valo
rică si la aria ei. cu
prinzătoare a întregu
lui popor. în acest 
vast si adine proces 
de democratizare a so
cietății românești, im- 
nlicind o cit mai lar
gă gamă a factorilor 
de civilizație materia
lă si spirituală, cul
tura se definește ca o 
veritabilă forță motri
ce a contemporanei
tății. prin vastitatea 
orizontului ei uma
nist. prin dinamica va
lențelor ei specifice, 
mereu îmbogățite. în 
sfera literaturii. a 
muzicii, a teatrului si 
cinematografiei, a ar
telor plastice, a 
biantei muzeale 
arhitectonice.

Este o realitate 
mai pregnantă că 
rientările trasate 
cum 17 ani la Con
gresul al IX-Iea al 
partidului s-au re
percutat în cultură. în 
toate componentele ei. 
intr-o infinitate de fa
țete. geniul creator 
stimulind talentele, 
promovind inventivi
tatea in originalitatea 
ei structurală, rever- 
berind un nou climat : 
cel al asumării la o 
scară de valori mereu 
mai înaltă a unui me
saj de esență si 
cientă într-adevăr 
volutionare.

într-un cadru
continuă democrati
zare a instituțiilor, de 
lărgire si perfecționa
re organizatorică a 
participării maselor la 
viata cetătii. Ia ges
tiunea unităților de a 
căror producție răs
pund prin efortul lor 
neprecupețit pentru 
propășirea obștească, 
cu sentimentul tot mai 
profund al identifică
rii propriului destin 
cu acela al întregii co
lectivități. raportul 
creator-receptor de 
cultură s-a modificat 
substantial. Pe de o 
parte, zestrea de ta
lente exponențiale a 
unei tot mai elevate 
conștiințe creatoare 

\ s-a îmbogățit prin noi

si noi modalități de 
impact, ne de alta, a- 
ria receptorilor înșiși 
a cîstigat tot mai mult 
în suprafață si, tot
odată. și-a înmulțit si 
diversificat senzorii 
de contact si asimila
re a indicilor valorici, 
chezășie a unei vă
dite eflorescente spiri
tuale.

Dacă proporțiile rea
le ale acestui proces 
— ou atitea valențe 
inefabile — nu sînt 
lesne de supus unor 
calcule și probabili
tăți, cu derivate sta
tistice. precum în or
dinea strict materia
lă, nu e mai puțin, se-

George IVAȘCU

am- 
sau
tot 
o- 
a-

efi-
re~
de

sizabilă o serie întrea
gă de factori determi
nants în vastul pro
ces de descentraliza
re administrativă și 
economică din noua 
perioadă. a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate, cultura a 
fost beneficiara unui 
proces continuu de i- 
nițiative și reforme. 
Sistemul editorial și-a 
modificat structura 
prin crearea de noi e- 
dit'uri în diferite c.en-, 
tre ale tării, o impor
tantă editură centrală 
fiind consacrată. cărții 
în limbile naționalită
ților oonlocuitoare. 
Noi publicații cultu
rale, uncie reînviind 
titluri de prestigiu is
toric. au luat ființă in 
vechile orașe de apa
riție sau in altele. 
Presa scrisă și radio
difuzată și-a multipli
cat, de asemenea, 
titlurile sau emisiuni
le pe criteriul jude
țean sau regional, te
leviziunea străduin- 
du-se să ofere mai 
variate programe cul
turale. La numărul de 
instituții de spectacol 
s-au alăturat altele, in 
Capitală, ca și în pro
vincie. Drintre care 
Teatrul Național din 
București, din Craiova 
si Tg. Mureș. Produc
ția cinematografică a 
căpătat amploare, un 
tot mai substantial nu
măr de filme puțind 
constitui si condiția 
pentru un real salt ca-

litativ. Corolar ! crin . 
Festivalul național 
„Cintarea României" 
au prins viață sute și 
sute de formații fol
clorice. numeroase e- 
chipe artistice de ar
matori, cenacluri lite
rare. se încurajează o 
tot mai variată ex
pansiune a culturii de 
masă în accepții ino
vatoare. în mediul ur
ban. ca și în cel rural, 
în genere, noțiunea 
de „popular" se im
pune acum a fi înțe
leasă intr-un. mod mai 
complex : în circuitul 
larg de valori au in
trat domenii care odi
nioară păreau rezer
vate doar unor cate
gorii foarte restrinse. 
Interesul maselor 
largi pentru cuceriri
le cele mai actuale in 
știință și tehnică, re
ceptivitatea lor la 
forme din cele mai 
îndrăznețe in artă, in 
măsura în care pro
iectează un conținut 
și o semnificație de 
adevăr uman (filme, 
piese și creații muzi
cale altădată conside
rate „de avangardă" 
fac astăzi săli pline, o 
largă frecventă înre
gistrează expozițiile 
de pictură sau sculp
tură cărora cu ani in 
urmă li s-ar fi deschis 
greu ușa) — toate a- 
cestca si altele semni
fică mutații ale căror 
perspective nu pot fi 
decit îmbucurătoare.

Desigur că un ase
menea univers de cul
tură, respirind un su
flu autentic contem
poran, implică, totoda
tă, un evantai de cu
prindere înspre toa.te 
punctele cardinale, a- 
dueind în raza noas
tră valori a căror ig
norare ar fi incompa
tibilă cu indicele de 
receptivitate selectivă 
din patrimoniul spiri
tual al 
tă+i.

De-a 
ani — 
SUl IX 
gită a
din 1—2 
urmată de cel ____
II-lea Congres al e- 
ducației politioe și 
culturii socialiste — 
linia profund nova-

întregii umani-
lungul celor 17 
de la Congre- 
la plenara lăr- 
C.C. al

iunie
P.C.R.

1982, 
de-al

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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După ploile din ultimele zile - măsuri hotărite pentru: În spiritul recentului Decret al Consiliului de Stat

ACCELERAREA RECOLTĂRII GRIULUI
Recomandări practice, concrete Ciihi se pot asigura redacerl 

întinare ale consorailui de combustibil si energie
BUZĂU: Se lucrează și în „ferestrele1*

dintre ploi
Pină in seara zilei de 14 iulie, in 

unitățile' agricole din județul Bu
zău griul a fost strîns de pe 34 383 
hectare, ceea ce reprezintă 59 la 
sută din suprafața cultivată. Aceas
ta înseamnă că au mai rămas de 
recoltat 24 217 hectare. Valul de 
ploi care a cuiprins in ultimele 
zile toate zonele județului a de
terminat încetinirea și. pe alocuri, 
chiar stagnarea secerișului. Ana- 
lizînd mersul lucrărilor, comanda
mentul județean pentru agricul
tură a stabilit o serie de măsuri 
menite să permită ca — și în con
dițiile timpului instabil — recol
tarea griului să se desfășoare cu 
toate forțele în ..ferestrele" de 
timp favorabil, astfel ca secerișul 
să se încheie pînă duminică.

— în acest scop — precizează 
tovarășul Aurel Dan. secretar al 
comitetului județean de partid — 
s-au luat măsuri pentru folosirea 
deplină a timpului bun de lucru 
chiar și o oră-două pe zi. Griul a 
ajuns la maturitate în toate zonele 
județului. Tocmai de aceea. îl re
coltăm indiferent de umiditatea pe 
care o are acum. La toate bazele 
de -recepție s-au creat platforme 
pentru depozitarea temporară a 
boabelor. Echipe speciale din uni
tățile agricole îl lopătează pînă ce 
griul ajunge la umiditatea optimă 
pentru depozitare. Comandamentul 
agricol județean a stabilit să fie 
recoltate cu prioritate soiurile sen
sibile la scuturare și lanurile infes
tate cu stuf, unde există pericolul 
pierderilor de boabe. Pentru grăbi
rea ritmului recoltării s-a stabilit 
un grafic de dirijare a mijloacelor 
mecanice din unitățile agricole 
avansate wîn cele rămase în urmă, 
atit în cadrul aceluiași consiliu 
agroindustrial, cit si in cadrul con
siliilor ■ vecine.

Sînt măsuri judicioase de a că
ror aplicare urgentă depinde înche
ierea secerișului — pînă duminică 
— fără pierderi de recoltă. Marți, 
cerul era înnorat, am-eninți-nd cu 
ploaia. De fapt, cu o zi înainte 
plouase în întreg județul. Totuși, 
in multe unități agricole, cum sînt 
cele din Nicolești, Balta Albă. Vil- 
celele. Boldu. Puiești. Pogoanele. 
Padina, Scutelnici. Vernești. Odăile 

TULCEA: Probleme minore 
cu implicații majore

și Măgura, combinele intraseră in 
lanurile de griu.

La C.A.P. Pogoanele. 23 de com
bine grupate în două formații lu
crau din plin. La dumneavoastră 
nu a plouat ? — îl întrebăm pe in
ginerul Adrian Bănică, președin
tele unității. ..Ba da ! Timpul este 
schimbător. Abia intrăm bine in 
lan și cite o scurtă rafală de ploaie 
ne oprește din lucru. Țotuși. după 
cum vedeți, continuăm secerișul, 
fiindcă pe vreme bună oricine poa
te recolta". Concret, ce faceți 7 „In 
primul rind. formațiile de combine 
sînt gata de start în orice clipă. 
Nimeni nu părăsește lanurile. Ve
rificăm permanent starea de umi
ditate a griului, iar din oră în oră 
încercăm dacă se poate recolta si 
dirijăm forțele imediat în solele 
unde se poate lucra. în al doilea 
rind. în funcție de umiditate, re
glăm de 3—4 ori pe zi combinele. 
Evident, in aceste condiții lucrăm 
cu jumătate sau trei sferturi din 
capacitatea de tăiere a combinelor. 
Așa se explică că. după o oră-două 
de la încetarea ploii, noi recoltăm". 
Lucrind în acest fel. mecanizatorii 
din Pogoanele au strins griul de 
pe 800 hectare din cele 1100 cui-/ 
tivate.

Si la C.A.P. Scutelnici secerișul 
era în toi. Aici discutăm cu Ion 
Sultănescu, președintele consiliu
lui agroindustrial Pogoanele. „Pînă 
duminică terminăm recoltarea ce
lor 3 920 hectare cu griu — ne spu
ne dinsul. De rruine. la cele două 
ferme ale I.A.S. Cilibia vin în aju
tor 14 combine. în plus, o formație 
de 10 combine de la C.A.P. Scutel
nici. unde secerișul este avansat, 
va pleca de miine la C.A.P. Pa
dina."

De bună seamă, dirijarea opera
tivă a forțelor asigură folosirea 
deplină a mijloacelor mecanice de 
recoltare și a timpului de lucru. 
Așa este nevoie să se acționeze 
acum în toate cele 14 consilii agro
industriale din județul Buzău, pen
tru urgentarea recoltării și înche
ierea ei în cel mai scurt timp, fără 
nici un fel de pierderi.

Aurel PAPADIUC 
Steliau CHIPER

Recoltarea griului la IA.S. Cilibia, județul Buzău
Foto: Mircea Datcu

trebuie găsite soluții mai simple, 
mai economice. Multi au precizat 
că ar fi foarte utilă o platformă pe 
două roti cu pereții de plasă din 
sirmă, montată pe profile de oțel 
cornier, care să nu ^întărească mai 
mult de 400—500 kg și să. aibă o 
capacitate de circa 1 000 kg, adiică 
în total să nu depășească jumăta
te din greutatea actuală a remorcii 
goale.

Tot Ia I.A.S. Casimcea au sosit. 
6 combine C 14, mult mai complexe 
și ou o productivitate cu 50 Ia sută 
mai maire față de cele existente. 
Acestea. împreună cu cele 33 com
bine C 12, puteau atinge o viteză 
zilnică de peste 200 hectare, per- 
mițînd ca recolta de pe cele 2 000 
hectare cu griu să fie strînsă in 
9—10 zile. Am spus că „puteau" a- 
tinge această viteză. Dar lucrurile 
nu stau chiar așa. Din cele 6 com
bine noi. una nu funcționa din 
lipsă de curele de transmi
sie. iar alta nu era bine etan
șată și pierdea boabe. Mai mult. 
în buncărul uneia din aceste 
combine erau o serie de găuri care 
nu erau astupate cu șuruburi. Pen
tru punerea ei la punct au fost 
necesare cîteva ore bune de lucru. 
O a treia combină, după cîțiva me
tri de mens în lan, a dat semne 
de oboseală și s-a oprit. De la ora 
8 dimineața și pînă la ora 17 
încă nu se depistase defecțiunea. 
Și se aflau acolo cei mai buni me- 
camei, în frunte cu directorul trus
tului de mecanizare. Dealtfel, cele 
60 de combine C 14 sosite în jude
țul Tulcea nu aveau nici o sin
gură notiță tehnică și. așa cum e șl 

firesc, mecanizatorii — cu toată 
iscusința lor — nu puteau să de
ducă ce au gîndit cercetătorii, pro
iectau ții și constructorii de ma
șini agricole care au conceput și 
realizat această combină.

Aducem în discuție și o altă 
problemă. în toamna anului tre
cut am mai semnalat o seamă de 
aspecte negative din activitatea 
întreprinderii de transporturi din 
județul Tulcea, cu intenția ca tre
burile să meargă mai bine. Se pare 
însă că pe tovarășii din conduce
rea acestei întreprinderi nu i-a 
preocupat prea mult înlăturarea 
acestor neajunsuri. Despre ce este 
vorba ? în prima zi bună de lucru 
la recoltarea griului, la coopera
tiva agricolă Niculițel, trei șoferi 
care conduceau mașini de trans
port de mare capacitate erau foarte 
necăjiți că în ziua respectivă nu 
au făcut decit o singură cursă din 
lipsă de motorină și foi de par
curs. în loc să fie sprijiniți, au 
primit comunicare de la autobază 
să se retragă Ia coloană. Această 
stare de lucruri a creat o mare 
nedumerire, întrucît la unitatea 
agricolă amintită era mare ne
voie de acele mijloace de trans
port, recoltarea griului fiind în 
toi.

Sînt neajunsuri care creează difi
cultăți în strângerea și depozitarea 
cit mai repede a recoltei de griu 
din această vară.

Horea CEAUȘESCU 
Neculai AM1HUEESEI

După cum este cunoscut, recent a fost adoptat 
Decretul privind stabilirea unor măsuri pentru gospo
dărirea judicioasă și reducerea in continuare a consu
mului de energie electrică, energie termică, gaze natu
rale și alți combustibili. Prin același act normativ s-a 
stabilit, de asemenea, ca sarcină expresă pentru gos
podăriile populației, realizarea, față de anul trecut, a 
unei economii de cel puțin 20 la sută la consumurile 
de energie și combustibil.

Aceasta este o obligație legală, intreaga societate 
fiind nemijlocit interesată în traducerea sa în viață. In 
același timp, fiecare cetățean este nemijlocit interesat 
să se încadreze in aceste prevederi. Orice depășire a 
consumului de combustibil și energie prevăzut, orice 
risipă se va resimți în nota de plată. Constituie deci 
interesul comun, al tuturor, să se realizeze reduceri și 
să se asigure folosirea cit mai judicioasă a energiei 
electrice, căldurii și apei calde, combustibililor de orice 
fel.

Pornind de la aceasta, „Scinteia" își propune să pu
blice un ciclu de materiale in care se vor reliefa, pe 
baza consultării specialiștilor, unele metode de econo
misire, precum și unele îndatoriri ce revin :

© consiliilor populare (privind exploatarea

optimă a capacităților de produs energie 
termică) ;

© cetățenilor privind :
— folosirea aparatelor electrocasnice ;
— utilizarea instalațiilor de încălzire cen

trală pe bază de păcură, de gaze ;
— întrebuințarea economicoasă a sobe
lor cu cărbuni, Jemne, petrol ;

® asociațiilor de locatari (răspunderile 
acestora față de dotările comune din imobile);

® întreprinderilor și organelor de speciali
tate subordonate consiliilor populare - ICRAL 
și alte unități (privind întreținerea instalațiilor 
și rețelelor de produs și transportat căldură) ;

® unităților de producție, transport și dis
tribuire a energiei termice, electrice ;

® cooperației meșteșugărești și altor unități 
ale industriei mici.

Inaugurăm acest ciclu cu

MĂSURI CE TREBUIE ÎNTREPRINSE 
DE CONSILIILE POPULARE

Dintre măsurile pe care consiliile populare și organele locale și ale 
administrației de stat — prin organele ior de specialitate — pot și trebuie 
să. le ia, pînă la începutul iernii, pentru a contribui direct, concret, la 
reducerea consumului de combustibil și energie, menționăm:
• EXECUTAREA exemplară și la 

termen a lucrărilor de reparații și 
revizii la instalațiile de producere, 
distribuire și utilizare a energiei 
termice, stabilite prin programele e- 
laborate și aprobate pe plan local.

• FINALIZAREA fiecărei lucrări 
de revizie printr-o recepție efec
tuată de către specialiștii de la 
secția tehnică-investiții a consiliu
lui popular, de alte cadre tehnice 
și inginerești;

• ECHILIBRAREA rețelelor termi
ce (prin diafragmare) în scopul 
uniformizării temperaturilor din în
căperi la imobilele existente și re
echilibrarea în cazul racordării de 
noi imobile.
• ELIMINAREA pierderilor de căl

dură prin refacerea izolațiilor ter
mice, evacuarea apelor stagnante 
din canalele termice și subsolurile 
tehnice;
• ASIGURAREA producției, co

mercializării și utilizării materiale
lor necesare cetățenilor pentru e- 

tanșeizarea ușilor i și ferestrelor, a 
celorlalte spații prin care se pierde 
căldura la părțile comune ale imo
bilelor;

• MODERNIZAREA și înlocuirea 
instalațiilor de ardere care au con
sumuri exagerate de combustibili;

® EFECTUAREA bilanțurilor ter
mice la instalațiile de producere a 
energiei termice și, pe această 
bază, stabilirea soluțiilor tehnice de 
îmbunătățire a acestora.

® MONTAREA instalațiilor de tra
tare a apei — aferente instalațiilor 
de încălzire — necesare în vederea 
preîntîmpinării depunerilor de săruri 
minerale pe elemenții cazonelor, pe 
conducte, pe corpurile de încălzire 
ș.a.m.d., pentru îmbunătățirea ran
damentului termic al acestora;

• PROCURAREA și dotarea cen
tralelor și punctelor termice cu a- 
paratură de măsură, control și si
guranță;

® INTERZICEREA încălzirii spa
țiilor în care nu se lucrează și nu 

se locuiește efectiv sau continuu, 
menținîndu-se, în toate aceste ca
zuri, doar temperatura de gardă 
necesară prevenirii înghețării insta
lațiilor;

• SEPARAREA instalațiilor cu 
funcționare permanentă de cele cu 
funcționare intermitentă;

• INSTRUIREA întregului per
sonal de conducere și exploatare a 
instalațiilor de producere, distribu
ție și utilizare a energiei termice 
— în vederea încadrării fără excep
ție în normele de consum și în canti
tățile de combustibil și energie ter
mică repartizate — iar, cînd este 
cazul, înlocuirea personalului neca
lificat sau incompetent;

© STABILIREA unor programe 
ferme de funcționare a centralelor 
și punctelor termice, in strictă con
cordanță cu normele maximale de 
consum și temperaturile exterioare 
din fiecare zi;

O CONTROLUL permanent al 
respectării programelor de funcțio
nare ale centralelor și- punctelor 
termice - odată cu evidența rigu
roasă a consumurilor de combustibil 
și energie, realizate - și sancțio
narea oricăror abateri.

După cîteva zile bune de lucru 
în. câmp, recoltarea griului în jude
țul Tuic-ea a fost întreruptă de o 
ploaie bună. Dacă pentru plantele 
prășitoare, legume, furaje și cul
tura a doua aceasta a fost o. ade
vărată binefacere, în schimb pen
tru secerișul griului constituie to
tuși o piedică, desigur trecătoare. 
4cest lucru imppna.- cu atit mai ■ 
mult. ca in orele bune de lucru să 
fie folosite din plin, la întreaga lor 
capacitate, mașinile și utilajele 
care ooncură la recoltat. Or. din ci- 
teva sondaje făcute cu prilejul 
unui raid în unități tulcene a 
reieșit că mai sînt multe de făcut 
în această direcție.

Este semnificativ faptul că pen
tru prima dată. în unitățile din a- 
cest județ, au fost montate colec
toare de pleavă pe un număr de 
600 combine C 12. urmînd ca pe 
parcurs numărul acestora să spo
rească. Și aceasta pentru a se 
Strinșe o însemnată cantitate de 
pleavă, un furaj valoros pentru a- 
nimaJe în perioada de stabulație. 
Criticabil este însă faptul că mon
tarea ’ colectoarelor de pleavă a de
marat tîrziu și nu la toate combi
nele. ceea ce a făcut să se piardă 
o Însemnată cantitate din acest fu- 
nâj. Mai mult, nu a fost găsită so
luția cea mai practică și economică 
pentru colectarea plevei. Remorcile 

actuale ce sînt atașate Ia combine 
au o capacitate de circa 3 000 kg, în 
timp ce cantitatea de pleavă care 
se adună în ele nu depășește 150 

.kg. Acest lucru duce la o solicita
re mare a combinelor și la consu
muri exagerate de combustibil cu; 
tractarea remorcilor. Se inregis-, 
trează apoi pierderi de timp cu

■( descărcarea remorcilor. Să<conc.re- ’ 
tizăm. La C.A.P. Macin, patru 
din cele 7 combine câte lucrau in 
lanul respectiv aveau atașate co
lectoare de pleavă. Din calculele 
efectuate, urma să se adune circa 
60 tone de pleavă, adică 300 kg în 
medie la hectar. Dar. practic, acest 
lucru nu se realizează. In timpul 
cînd remorcile transportau pleava 
la locul de depozitare, combinele 
nu puteau aștepta, astfel că se 
continua recoltarea și pleava se ' 
arunca. Apoi, pe terenurile în pan
tă combinele nu puteau urca cu re
morcile, acestea fiind abandonate. 
De asemenea, pe terenurile I.A.S. 
Casiimoea erau în lan numai 10 
combine cu colectoare de pleavă 
din cele 33 existente. Ca atare, 
cantitatea de pleavă adunată era 
foarte mică.

Majoritatea mecanizatorilor, coo
peratorilor și specialiștilor cu care 
am discutat apreciau ca foarte im
portantă acțiunea de strângere a 
pleveL dar pentru reușita acesteia

VASLUI; Suprafețe însămînțate 
suplimentar cu a doua cultură

Și în județul Vaslui, timpul 
instabil împiedică desfășurarea nor
mală a recoltării griului. Mecaniza
torii, specialiștii și cadrele “de con
ducere din unitățile agricole se 
află însă permanent în lanuri, aș- 
teptînd momentul prielnic în care 
să reia secerișul. Se controlează oră 
de oră starea lanurilor, se iau 
probe. Chiar în asemenea condiții, 
datorită bunei organizări a muncii, 
in numai cîteva zile griul a fost 
strins de pe 8 ia sută din cele peste 
88 000 hectare aflate în cultură. Lu
crările sint avansate în unitățile 
agricole din consiliile agroindus
triale Fălciu (22 la sută din plan), 
Murgeni (18 la sută), Huși. Banca, 
Zorleni, Dimitrie Cantemir și Bîr- 
lad. în acele unități în care munca 
a fost temeinic organizată lucrările 
sînt mult mai avansate. Astfel, po
trivit datelor furnizate de direcția 
agricolă județeană, la I.A.S. Fălciu 
și în cooperativele agricole de pro
ducție Găgești. Fălciu, Șuletea. 
Duda-Epureni. Vetrișoaia, Pochidia. 
Hoceni, Drinceni, Dodești și altele 
au fost recoltate între 30 și 40 la 

sută din suprafețele cu griu. Sînt 
rezultate, care arată că buna orga
nizare a muncii și destoinicia oame
nilor pot învinge greutățile prici
nuite de vreme.

Pentru folosirea integrală a 
timpului de lucru, comandamentul 
județean pentru agricultură a ho- 
tărit să se acționeze mai stăruitor la 
efectuarea arăturilor și semănatul 
culturilor duble. Vremea umedă 
permite acest lucru. Decalajul din
tre recoltare și arat a fost redus 
simțitor în majoritatea unităților 
agricole. Pînă în prezent au fost 
însămințaite cu culturi duble 
peste 12 500 hectare, depășindu-se 
prevederile de plan la aceste 
culturi. Precipitațiile căzute fac 
posibilă buna lucrare a terenu
lui, asigurînd,. totodată, condiții ex
cepționale pentru reușita culturilor 
duble. Dealtfel, de pe acum, in ju
dețul Vaslui au fost însămînțate și 
plantate suplimentar peste 300 hec
tare cu legume.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

un oraș în continuă înflorire Foto : S. CristianTîrgoviște

ă începem cu un telex. Un telex 
obișnuit trimis nu de mult de 
întreprinderea „Unio" din Satu 

Mare Centralei industriale de utilaj 
petrolier și minier Ploiești, din care 
face parte. întreprinderea sătmăreană 
cerea conducerii centralei tutelare să 
intervină prompt pentru ca Centrul 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică utilaj minier — prescurtat 
C.C.S.I.T.U.M. — să urgenteze elabo
rarea proiectului de execuție pentru 
un tip de transportor destinat expor
tului. Dar proiectantul căruia i se 
imputa nepunctualitatea nu era al
tul decit C.C.S.I.T.U.M. — Satu 
Mare, unitatea cu sediul chiar în se
diul întreprinderii „Unio". la etajul 
II al clădirii administrative, clădire 
care adăpostește si conducerea uzi
nei. ■.

De- ce nu a urcat nimeni cu... „te
lexul" de la parter sau etajul I la 
etajul II este o poveste lungă...

MAMA, FIICA SI NEPOATE
LE... îl întrebăm pe directorul în
treprinderii „Unio". Vasile Cădar, cit 
metal consumă produsele cu marca 
„Unio" comparativ cu cele mai bune 
realizări din lume 1 Dar performan
tele tehnice la ce, nivel se situea
ză ?

Răspunsul este dat imediat, dar 
surprinzător de e'vaziv : „Cred că nu 
nouă trebuie să ne puneți mai intîi 
aceste întrebări. Sus. lă etaj, pe to
varășii de la. cercetare și proiectare 
ar trebui să-i întrebați. Cit cîntă- 
resc produsele noastre și performan
țele lor tehnice depinde în proporție 
de 80—85 la sută de nivelul și cali
tatea proiectării. Or. proiectarea, de 
cițiva ani buni, nu mai este a noas
tră, a uzinei, ci a centralei de la 
Ploiești. Deși, in exclusivitate, chiar 
C.C.S.I.T.U.M. este o emanație a uzi
nei noastre, iar tovarășii din acest 
centru de cercetări și proiectări care 
lucrează aici. în incinta uzinei, doar 
cu un etaj mai sus. proiectează nu
mai și numai pentru unitatea noas
tră. Nu cred că e bine I în Ioc să 
fie direct implicate în producție, să 
simtă răspunderea alături de noi, 
să trăiască din plin chinurile, dar și 
plăcerile nașterii sau modernizării u- 
nui produs, cercetarea și proiectarea, 
în cazul nostru, sint practic rupte de 
producție.

Și directorul întreprinderii încheie 
discuția sugerîndu-ne să continuăm 
documentarea în secțiile de produc
ție, „cele mai în măsură să vă con
firme sau să vă infirme opinia mea".

O paranteză. C.C.S.I.T.U.M. — 

Satu Mare ia ființă în 1973. din ve
chiul serviciu de cercetări și proiec
tări al uzinei „Unio". în prezent, 
centrul — subordonat Institutului de 
cercetări și proiectări pentru utilaj 
petrolier și minier Ploiești, de pe 
lingă centrală — are în subordine 
trei filiale la Cărei. Baia Mare si. 
Petroșani, care proiectează practic 
in exclusivitate (excepțiile sint cu 
totul rare) numai pentru uzinele de 
profil aflate (cîte una) în orașele 
respective. Altfel zis. la Ploiești e 
mama, la Satu Mare — fiica și la 
Cărei. Baia Mare si Petroșani sînt 
nepoatele. întrebarea care se naște 
este : de ce cercetarea și proiectarea 
productivă nu-și găsesc locui lor fi
resc direct în producție și care sînt 
implicațiile acestei stări de lucruri ?

ACEEAȘI MĂRIE, CU ALTĂ 
PĂLĂRIE î Secția de transportoare 
este o secție de bază a uzinei. Nu 
apucăm bine să spunem motivul pre
zenței noastre, că opiniile au început 
să se înșire una după alta. Le vom 
reda concis.

© Vasile Bumbar, secretarul comi
tetului de partid pe secție : „Conti
nuăm să fabricăm cîteva zeci de 
tipuri de transportoare, deși gama 
lor ar putea fi simțitor redusă dacă 
s-ar trece hotărit la tipizare. Există, 
in acest sens, un program de tipiza
re elaborat cu 7—8 ani în urmă și 
care trebuia finalizat pînă la sfirsi- 
tul cincinalului trecut de către 
C.C.S.I.T.U.M. Satu Mare. Prin tipi
zare — peste 50 la sută din elemen
tele transportoarelor sînt interschim
babile — am cîștîga cel puțin 20 la 
sută in creșterea productivității mun
cii. Ar cîștiga. de asemenea, și be
neficiarii noștri în lucrările de mon
taj și reparații, ar cîștiga chiar și 
proiectanții. De ce aceste tergiver
sări ? Cred că un motiv principal tre
buie căutat în sistemul de retribuire 
în acord, practicat in prezent în pro
iectare, pe care îl socotesc depășit și 
nestimulativ. în esență, cuantumul 
„acordului" cuvenit proiectantilor 
se stabilește în funcție de vo
lumul de desene. Așa că aproape 
instinctiv ei aleargă mai mult după 
cantitate, după desene, cît mai sofis
ticate cu putință, decit după calitate. 
Pentru ca proiectantul să ponteze cît 
mai multe desene ajunge să „împo
dobească" produsul cu fel de fel de 
nervuri și nervurașe, chipurile pen
tru a spori rezistenta, ceea ce însă 
nu se justifică în cazul unui foarte 
mare număr de piese".

© Tudor Borobeică, șef de atelier : 
„Cum ați califica dumneavoastră o- 
biceiul unor proiectanți care schim
bă o cotă la un reper sau două nu
mai de dragul de a putea spune că 
au realizat un nou proiect ? Sau ce 
altceva decit o practică păgubitoare, 
cu scopul de a obține cîteva zeci de 
mii de lei in plus, este schimbarea 
codului unui desen la stația de acțio
nare „108—178", cu' Un alt cod „208— 
431", fără să se opereze nici o modi
ficare în proiect ? Cum se zice, 
„aceeași Mărie, cu altă pălărie !“.

De la Satu Mare la Satu Mare, 
de la etajul I la etajul II, via Ploiești 

Practici care afectează bunul mers al activitajii 
economice a întreprinderii „Unio"

© Vasile Hoțea, șef de secție : „Ce 
așteptăm noi din partea proiectan
tilor este aportul de noutate. Sînt. 
deocamdată, cu totul rare cazurile 
cînd tovarășii de la C.C.S.I.T.U.M. 
fac și muncă de concepție. Si ar fi 
atitea lucruri de modernizat si la 
transportoare, și Ia locomotivele de 
mină, și chiar la mașinile de încăr
cat pe care le socotim cele mai reu
șite".

0 Kiss Francisc, adjunct de șef de 
secție : „Priviți aceste transportoare, 
produse complexe pe care trebuie să 
le livrăm urgent, de cîteva... luni. 
Dar, de data asta proiectantul parcă 
a vrut să se întreacă în greșeli. A- 
proape zilnic am constatat erori, u- 
nele grave, de proiectare. Nici amba
lajele n-au fost proiectate ca lumea. 
Iar ca să cerem modificarea proiec
tului. noi trebuie să ne adresăm in 
scris către C.C.S.I.T.U.M.. cu o notă 
semnată de șeful serviciului produc
ție și inginerul șef. urmînd ca cen
trul de proiectări să se adreseze fi
lialei sale din Cărei — autoarea pro
iectului — solicitind modificarea în 
fapt a unei cote sau a unui desen. 
Prea lung și prea costisitor pentru 

producție este acest drum. Pierdem 
uneori zile în șir așteptând o soluție 
a proiectantului".

Sînt doar cîteva opinii, ce-i drept 
severe, privind calitatea muncii 
proiectantilor de la C.C.S.I.T.U.M. 
Le-am prezentat aici, nu cu scopul 
de a da dimensiunea unor divergen
te acute, ci cu convingerea că ele 
exprimă o stare de fapt care poate 
fi schimbată. Poate și trebuie ! Pen
tru că ce se reproșează. în fond, 
cercetării și proiectării ? O anumită 
tendință de depărtare față de cerin

țele fierbinți ale producției, o anu
mită goană după cantitate, în condi
țiile în care, peste tot. nu numai la 
„Unio", pe primul plan trebuie să se 
situeze calitatea.

DRUMURI PARALELE CARE 
SE TERMINA IN PAGUBĂ. 
S-a amintit deja despre întîrzierile 
în tipizarea transportoarelor. Situația 
se prezintă neschimbată ,în cazul lo
comotivelor de mină și al altor pro
duse, domeniu în care tipizarea ar tre
bui să meargă mină în mină cu profi
larea, după criterii științifice, a pro
ducției, alegindu-se tipuri reprezen
tative, competitive pe piața externă. 
Or. deocamdată. în ciuda acestor ce
rințe de stringentă actualitate, cerce
tarea și proiectarea urmează consec
vent drumul diversificării exagerate 
a producției. în cazul locomotivei cu 
acumulatori se intenționează să se 
ajungă la 10 tipuri în următorii cinci 
ani. cheltuindu-se. în acest scop, nu
mai pentru cercetare, peste 18 mi
lioane lei.

Si țintind spre cantitate se ivesc si 
alte practici nefolositoare economiei. 

Locomotiva LA4N nu este altceva 
decît aceeași locomotivă LA4. căreia 
i s-au înlăturat unele deficiente con
structive și i s-au integrat unele ele
mente de protecție, fără să se aducă 
nimic, absolut nimic in plus pe pla
nul performanței tehnice. Ba. ceva 
în plus s-a adus. dar. nu pe planul 
performanței tehnice, ci pe cel al... 
costurilor, care au crescut la LA4N 
eu 60 000 lei pe bucată.

Ce ar putea potoli această goană 
excesivă după cantitate ? O sugestie 
ne-o face inginerul Victor Corcan, 

șeful serviciului producție al uzinei : 
„Introducerea sistemului de retribui
re în acord în proiectare în funcție de 
volumul de desene a răspuns unei ne
cesități la un moment dat. cînd ritmul 
de dezvoltare în toate ramurile era 
foarte mare, iar cadrele de proiec- 
tanti lipseau. Acum, cînd peste tot 
se pune accentul pe calitate, cred că 
nici cercetarea și proiectarea nu pot 
face excepție. Dimpotrivă, ele tre
buie să se situeze în fruntea acestei 
bătălii. Consider, așadar, chiar cu 
riscul de a nu fi privit cu ochi prea 
buni de către unii colegi proiectanți, 
că se impune să se treacă de la 
acordul pe piese desenate la norma
tive in unități fizice. De exemplu, 
dacă are de proiectat un transportor 
sau o locomotivă, proiectantul ar fi 
primul interesat să recurgă la pro
iecte refolosibile, să tipizeze produ
sele. Nu și-ar mai pierde timpul tră- 
gind linii și scriind cote, ci s-ar con
centra spre îmbunătățirea calitativă a 
unui proiect. Ar crește partea de 
contribuție a efortului propriu de o- 
rigiinalitate, ar spori competitivitatea, 
iar proiectantul s-ar situa din nou 
în avangarda progresului tehnic, asa 

cum au fost, în urmă cu cîțiva ani. 
la „Unio".

Am ajuns la un moment dat cu 
investigațiile intr-un punct în care 
proliferarea paralelismelor pare a- 
proape firească, avînd deplină aco
perire cu acte în regulă. Știați, 
de pildă, că pentru a ..traduce" 
în limbajul producției proiecte
le primite de la C.C.S.I.T.U.M. uzina 
„Unio" și-a creat, un atelier așa-zis 
de avizare, care din motive de 
operativitate execută cam aceleași 
lucrări privind fundamentarea unui 
proiect ca si C.C.S.I.T.U.M. ? Aces
tei grupe de avizare i se adaugă și 
o grupă de proiectare, care proiec
tează ce se nimerește, și transpor
toare. și ambalaje, și subansamble. 
Și, după cum am văzut, transportoa
re și ambalaje proiectează si 
C.C.S.I.T.U.M. Pe scurt. în total 40—45 
de oameni cu înaltă calificare fac în 
uzina „Unio" ceea ce ar trebui să 
facă C.C.S.I.T.U.M. în fața acestor 
drumuri parolele, nu mai surprind 
volumele masive de corespondentă 
dintre întreprinderea „Unio" și 
C.C.S.I.T.U.M. Numai partea tehnică 
a contractului pentru mașina de re
profilat galerii conține peste 400 — 
patru sute 1 — pagini de note, mi
nute. corespondente, acte adiționale, 
programe de lucru ș.a. Și cam tot pe 
atîta — adică alte 400 de pagini ! — 
și pentru partea economică ! Și. 
culmea ironiei, după ce mașina a 
fost proiectată, după ce s-au reali
zat două prototipuri și au fost livra
te „urgent", cu mult timp în urmă 
în Valea Jiului, ele stau și acum ne
montate. introducerea lor efectivă în 
fabricație fiind, deocamdată, oprită.

în fața unor asemenea situații în
clinăm să dăm dreptate opiniilor ex
primate unanim de specialiștii de la 
„Unio" că o proiectare de calitate nu 
poate fi realizată fără îngemănarea, 
în unități organizatorice viabile, deo
potrivă a cercetării, proiectării și in
gineriei tehnologice. Dar aceasta nu 
numai pe firmă, ci și în realitate !

CE AM AFLAT LA ETA
JUL II ? Ascultînd atîtea observații, 
notînd atîtea sugestii rostite de 
specialiștii de la „Unio" cu pri
vire la perfecționarea activității de 
proiectare, ne-am întrebat și am 
întrebat la rindul nostru dacă și 
cadrele din conducerile celor două 
unități s-au intiinit pentru a dezba
te deschis asemenea probleme ma
jore. Nu prea ! Ni s-a dat vag de în
țeles. Așa că urcăm de la etajul I 
la etajul II. la C.C.S.I.T.U.M. Inter

locutorii noștri, tovarășii Gheorghe 
Ziman și Mihai Dumitrașcu, director 
si. respectiv, director tehnic ai cen
trului. -Ambii ingineri cu lungi state 
în uzină, prestigioși oameni de con
cepție și apreciați organizatori. 
Le-am înfățișat neajunsurile sem
nalate în uzină privind activitatea 
proiectantilor. Nu au fost contestate, 
dimpotrivă, au fost privite cu maximă 
exigentă, precizind că se va acționa 
hotărit pentru înlăturarea lor. Spu
nea la un moment dat directorul 
C.C.S.I.T.U.M. : „Noi aparținem trup 
și suflet uzinei „Unio", din care pro
venim. Pentru ei creăm, pentru ei 
proiectăm. Atîta doar că nu semnăm 
statul de plată in uzină. Deficientele 
care există în activitatea noastră și 
probabil și în cea a uzinei nu sînt 
de nesoluționat. Totul e să ne întîl- 
nim, să discutăm cu răspundere, să 
găsim soluții. Or, acest lucru nu s-a 
mai întîmplat de foarte, foarte mult 
timp, deși noi am propus în repetate 
rînduri. Probabil că tovarășii de la 
„Unio" sînt foarte ocupați... Ca să nu 
mai vorbim de faptul că. în ciuda 
unei dispoziții a ministrului. „Unio" 
ar fi trebuit să ne transfere un nu
măr de 20 de ingineri, pentru a ri
dica calitatea proiectării. Dar. deo
camdată. conducerea uzinei refuză 
categoric..."

Se pare că am ajuns aproape de 
rădăcina cauzelor : lipsa unui dialog 
direct între conducerile celor două u- 
nități — una de cercetare și proiec
tare, alta de producție — face să se 
perpetueze situații cum sînt cele în
fățișate mai sus, cu efecte dăunătoare 
asupra activității economice. Pentru 
că și pe seama acestor cauze trebuie 
pusă realizarea doar în proporție de 
50 Ia sută a planului tehnic al uzinei 
„Uino" în anul 1981 și circa 80 la sută 
în prima parte a acestui an. Uzina, 
care este titulara planului tehnic, este 
lipsită de instrumentul concret de ac
țiune — cercetare, proiectare și ingi
nerie tehnologică — care nu se mai 
află în „mina" ei. Nu punem așadar 
în discuție actuala structură organi
zatorică a cercetării, proiectării și 
producției, ci faptul că.-cel puțin în 
cazul uzinei „Unio", aceasta se do
vedește a fi generatoare de paralelis
me și pagubă. Pentru că pagubă mai 
mare decît ineficienta în realizarea 
planului tehnic nu există. Și tocmai 
de aceea trebuie să se facă totul 
pentru înlăturarea ei. pentru ca în 
ansamblu activitatea uzinei să fie ri
dicată pe un plan superior.

Viorel SĂLAGEAN 
Octav GRUMEZA
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AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ
în plin proces de dezvoltare și modernizare

mUE 1965

Congresul al IX-lea al partidului 
a hotărît:

„Reprezentând un factor de mare importanță în 
ansamblul economiei naționale, agricultura trebuie să 
aducă un aport tot mai mare la progresul țării, la ridi
carea bunăstării poporului... Partidul consideră că în 
agricultură eforturile principale trebuie îndreptate în 
viitor spre dezvoltarea multilaterală a producției, asi
gurarea unei puternice baze tehnico-materiale, sporin- 
du-se în acest sens mijloacele de mecanizare și chimi
zare și extinzîndu-se irigațiile".

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

FEBRUARIE 1982

Plenara Consiliului Național al Agriculturii 
a apreciat:

„Agricultura socialistă românească a cunoscut o 
puternică dezvoltare, asigurînd în condiții tot mai bune 
aprovizionarea populației cu produse agroalimentare 
și necesitățile de materii prime ale unor sectoare im
portante ale industriei noastre... Acum putem să afir
măm cu toată fermitatea că numai calea socialistă 
a agriculturii, în forma proprietății de stat sau coope
ratiste - care se completează în mod armonios - poate 
asigura progresul neîntrerupt și rapid al agriculturii".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea Ia Plenara Consiliului Național af Agriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Ap.Sr, din 
25-26 februarie 1982).

Producție vegetală 
-in continuă creștere
® Agricultura românească produce astăzi de aproa

pe 3,5 ORI mai mult decît în 1950 și de 1,8 ORI mai mult 
decît în 1965.

© O caracteristică de bază a agriculturii noastre o 
constituie dezvoltarea continuă, în ritm rapid și armonios, 
pe întreg teritoriul țării.

Valoarea producției 
globale agricole

Numărul județelor

1970 1975, 1980
sub 1 miliard lei 11 2
1—2 miliarde lei 18 18 9
2—3 miliarde Iei 9 11 9
3-5 miliarde lei 3 10 20
peste 5 miliarde lei — - 3

Agriculturii socialiste - o puternică bază tehnico-materială -

de'numai

Numărul 
combinelor 
autopropulsate 
pentru 
recoltat 
cereale

® In cincinalul 1976-1980, producția medie anuală a 
crescut cu 8,5 MILIOANE tone cereale, față de cincinalul 
1961-1965. La grîu, creșterea a fost, în intervalul respec
tiv, de aproape 40 LA SUTĂ, la orz - de 4,7 ORI mai 
mare, iar la porumb de aproape 2 ORI. Recoltele medii 
la hectar au crescut, în această perioadă, la grîu - de 
la 1 450 kg la 2 680 kg, iar la porumb - de la 1 770 kg la 
3 360 kg.

@ Producția de cereale realizată în 1981 a fost de 
aproape 20 MILIOANE tone.

@ Astăzi, comparativ cu anul 1965, oamenii muncii din agricultură 
stăpînesc o avuție în fonduri fixe de peste 3 ORI mai mare.

@ în dotarea agriculturii se află circa 155 000 tractoare, 45 000 
combine autopropulsate pentru recoltarea cerealelor și numeroase alte 
mașini și utilaje.

® Creșterea parcului de tractoare a dus la reducerea suprafeței 
arabile ce revine pe un tractor fizic de la 121 hectare în 1965, la 63 HEC
TARE în 1981.

@ Cantitățile de îngrășăminte chimice livrate agriculturii în anuî 
1981 depășesc de 6 ORI pe cele administrate în anul 1965. Dacă în 
1965 s-au aplicat, în medie, la un hectar arabil 27 kg îngrășăminte chi
mice substanță activă, în anul 1981 această cantitate a sporit la 110 KG.

® Suprafața amenajată pentru irigat a ajuns la sfîrșitul anului 1981 
Ia 2 318 MII hectare, față de 230 mii hectare în 1965.

® 155 MILIARDE LEI sînt alocați în actualul cincinal pentru dez
voltarea agriculturii, adică de 2,5 ORI mai mult decît s-a investit în în
treaga perioadă 1950-1965.

Zootehnia
-ramură prioritară

® Producția animală a crescut, în ultimii 17 ani, în- 
tr-un ritm mai rapid decît producția vegetală. Compara
tiv cu anul 1965, în 1980 producția animală a sporit cu 
123 LA SUTĂ, față de 57 la sută cit reprezintă sporul 
producției vegetale.,

® Ponderea producției animale în producția globală 
agricolă a crescut în 1980 la aproape 45 LA SUTĂ, față 
de 36,8 la sută în anul 1965.

AȘA AU CRESCUT EFECTIVELE DE ANIMALE...

■. M Anii în procente
1965 1981 1981 față de 1965

bovine mii capete 4 935 6 485 131,4
porcine mii capete 5 365 1.1 542 215,1
ovine mii capete 13 125 15 865 120,9

10886.7
2637,2
2599.7
1657,1

12727,3
3513,1
2876.9
2087.9

1961-1965 1966-1970 1976-1980

19383,2
6134.5
4431.6
3523,3 

-------- —J

DINAMICA PRODUCȚIEI
LA PRINCIPALELE PRODUSE VEGETALE

— mii tone

© Veniturile nominale nete ale țărănimii obținute 
din munca în C.A.P. și din gospodăriile personale, 
Calculate lunar pe o persoană activă, au crescut de 
la 495 lei în anul 1965 la 1 373 LEI în anul 1980.

© Peste DOUĂ TREIMI din populația rurală locu
iește în case noi. Numai în cincinalul 1976-1980, 
peste 64 000 familii din localitățile rurale și-au durat 
cămine noi, din fondurile proprii. Din fondurile sta
tului au fost construite 20 000 de locuințe pentru

Pentru viața mereu mai bună a
personalul muncitor și cadrele de specialiști de 
la sate.

© O dezvoltare deosebită au cunoscut, în ultimii 
ani, cele 129 de comune pregătite a deveni centre 
agroindustriale. Ele au fost dotate cu peste 130 
de obiective industriale, cu peste 250 de obiective 
agrozootehnice, precum și cu un mare număr de 
unități comerciale și de prestări de servicii.

® Din cei 3 milioane de oameni ai muncii din 
agricultură, peste 550 000 sînt muncitori (mecaniza-

țărănimii ———------
tori, combineri, mecanici, constructori, motopompiști 
pentru irigații, strungari, sudori etc.).9 în agricultură lucrează 47 322 ingineri și spe
cialiști cu pregătire superioară, adică de aproape 
două ori mai mulți decit în anul 1965.

Azi, în satele României funcționează: 12 500 școli 
și 10 200 grădinițe pentru copii, 2 963 de dispensa
re medicale și 88 spitale, 53 700 magazine sătești, 
8 000 cămine culturale și 5 200 cinematografe, 2 700 
biblioteci cu un fond de peste 26 milioane volume.

® Efectivele de animale pe ansamblul agriculturii au 
fost, la începutul anului 1982, de 6 303 MII bovine, 
12 464 MII porcine și 17 288 MII ovine.

...Șl AȘA AU CRESCUT PRODUCȚIILE ANIMALIERE
® Față de producția medie anuală de 31 636 mii 

hectolitri lapte realizată în perioada 1961-1965, în cinci
nalul 1976-1980 s-a ajuns la 52 580 MII hectolitri.

® La carne, față de producția medie anuală de 1 044 
mii tone obținută în perioada 1961-1965, în cincinalul 
1976-1980 aceasta a crescut la 2 418 MII tone.

Pe coordonatele deschise de Congresul al Xll-lea al P.C.R.
® Obiectivul esențial stabilit de Congresul al 

Xll-lea îl constituie înfăptuirea unei profunde re
voluții agrare în ce privește producția, productivi
tatea muncii, nivelul tehnic, eficiența economică, 
activitatea socială generală din satele țării.

© Potrivit prevederilor actualului cincinal, pro
ducția globală agricolă urmează să crească, față 
de cincinalul precedent, cu 24,4—27,4 LA SUTA, 
adică într-un ritm mediu anual de 4,5—5 la sută.

© in cincinalul 1981 — 1985, agricultura va mai fi 

dotată cu 86 000 tractoare și 15 800 combine auto
propulsate, urmînd să dispună la sfîrșitul anului 
1985 de un parc de 178 000 tractoare de diferite 
tipuri și puteri sporite, 54 800 combine, care vor 
permite executarea mecanizată a lucrărilor agricole 
în limitele perioadelor optime.

® Se vor efectua amenajări pentru irigații pe o 
suprafață de 600 000 HECTARE, astfel ca la sfîrșitul 
anului 1985 suprafața totală amenajată să ajungă 
la 2,9 milioane hectare.

© Pentru sporirea fertilității pămîntului agricul
tura va utiliza în acest cincinal 11,6 MILIOANE 
TONE îngrășăminte chimice substanță activă și 
aproape 300 000 TONE pesticide, la care se adaugă 
150 MILIOANE TONE îngrășăminte naturale.

© Producția totală de cereale urmează să ajun
gă, în anul 1985, la 28 MILIOANE TONE.

® In ansamblul dezvoltării agriculturii, zootehnia 
va continua să dețină un loc prioritar. Efectivele de 

animale vor ajunge în 1985 la 7,3 MILIOANE bo
vine, 15 MILIOANE porcine, 21,5 MILIOANE ovine 
și caprine și PESTE 60 MILIOANE păsări ouătoare.

® Programul-directivă de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial prevede ca, în 1985, să 
se ajungă în toate județele la o valoare minimă a 
activității din agricultură de 10 MII lei pe locuitor.

Pagină realizată de Iosif POP
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Oameni
de omenie Specialiștii-cît

Propuneri pentru modernizarea

in plus
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Telefoane
fără fir?

Natalia STANCU

Pasul absurd spre o iluzorie fericire
PROGRAMUL 1

Lumea

A

Dogaru. Ioana 
Pislaru. Hora-

mai 
sin- 
trei

tică familiei sale și încredințată de 
astăzi ultima parte a transcripției

se grăbește

de lotul producției

Constructor de porți maramureșene Foto : Agerpres

mai aproape prezenți la

In numerele din 11 și 13 iulie am publicat cu titlul de mai sus măr
turia unui dezrădăcinat de țară — Joii Olaru — trimisă pe bandă magne- 
**■“ ± .. . , aceasta redacției „Scînteii". Publicăm

de pe bandă.

întreprinderii

!FAPTUL;
; divers;

ln comuna noastră, Zăvoaia, 
județul Brăila, ne scrie Vasile 
Stoica, locuiește o bătrînă de 
peste 75 de ani — lelea Chiva. 
Zilele trecute, asupra localității 
s-a abătut o ploaie torențială 
incit a umplut șanțurile de 
scurgere, iar apa a început, in 
locurile mai joase, să se ridice 
pe lingă pereții caselor, ba chiar 
să intre in locuințe. Aflată in a- 
ceastă situație, bătrina a ieșit 
din casă și a început să strige 
după ajutor. Ca la comandă a 
sosit acolo un grup de pionieri 
în frunte cu Ion Paul Seniuc, 
elev în clasa a Vl-a la școala 
generală locală. Au pus mina pe 
sape, pe cazmale, au făcut un 
canal de scurgere. Trei ore au 
muncit copiii. Cu succes. Apa a 
inceput să se retragă cuminte. 
Faptă pionierească demnă de 
toată lauda. Bravo, copii !

Badea Gheorghe Buțu din co
muna Catanele, Județul Dolj, a 
plecat intr-o zi cu treburi pe la 
poșta comunală. Avea asupra lui 
o sumă mare de bani. El știe 
cum a făcut, da.r cind să-i scoa
tă de la „chimir", ia banii 'de 
unde nu-s. S-a învirtit, s-a su
cit, a căutat pe drum, a între
bat în stingă și in dreapta, 
dar nimic. S-a întors acasă 
abătut peste măsură. Pe inserate 
numai ce aude că-i .bate cineva 
în poartă. Erau doi mecanici a- 
gricoli din localitate ; Gheorghe 
Matei și Florea Noană. Zice 
Matei :

— Nea Gheorghe n-ai pierdut 
vreo 3000 lei ?

Lui nea Gheorghe i-au dat 
lacrimile.

Gheorghe Răduțu, din comuna 
Llpănești — Prahova se întorcea 
intr-o seară acasă umblind pe 
două, ba chiar pe trei cărări, ne 

/scrie Ștefan Bocăneț, procuror 
la procuratura județeană. Mer- 
gind el așa, împlețicindu-se, i 
s-a părut că drumul nu-i bun, 
că cei de la primărie nu> pun, 
destul suflet pentru întreținerea 
șoselei și tocmai de aceea se 
împiedică el. I s-a năzărit a- 
tunci să meargă acolo ca să-i 
tragă la răspundere. Și i-a tras 
la răspundere pe limba lui : a 
insultat în stingă și în 
ba a smuls și telefonul 
du-l cit colo.

Cugetă acum, acolo
Gh. R. : adevărat zice românul: 
„Ce-i mult, nu-i bun". Se referă 
la băutură, firește. Și va 
filozofa așa vreo 12 luni 1

Cu vreo trei luni in urmă, in 
Cluj-Napoca, constructorii au 
executat lucrări de sistematiza
re impuse de cerințele noului 
cartier denumit „Zorilor". Cu a- 
cest prilej a fost dislocat și un 
stilp de telefoane. Urmarea : 
multe familii au rămas cu tele
foanele mute. De aici începe ne
dumerirea cetățenilor. De ce, 
dacă telefoanele nu mai au fire. 
Direcția județeană a 
telecomunicațiilor le 
regularitate nota de 
tru telefon ? Se știe 
aparat telefonic are 
care fixează numărul convorbi
rilor și taxa. Poate că in cazul 
lucrătorilor direcției amintite nu
mărul convorbirilor telefonice 
e citit în... stele ?

I

Da Oficiul stării civile din Ga
lați s-a desfășurat de curînd ce
remonia căsătoriei cu numărul... 
1000 din acest an. Tinerii care 
au întemeiat noua familie sint 
Vasile și Gabriela Batog, de pro
fesie ofițer de marină și, respec
tiv, profesoară, cărora, firește, li 
s-a adresat cu acest prilej „via
ță liniștită!“ (Era să scriem 
„mare liniștită"). O precizare : 
însurățeii din Galați sint anul 
acesta ceva mai grăbiți. Pină in 
prezent la Starea civilă au fost 
înregistrate, față de anul trecut, 
citeva zeci de căsătorii in plus. 
Semne bune anul are...

I
I
I
I

I

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii."

SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCIIanalizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
In interesul întăririi ordinii

și disciplinei

loan Lupu, lucrător la întreprin
derea județeană . de construcții- 
montaj Tulcea (I.J.C.M.), a trimis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
scrisoare în care sesiza diferite 
neajunsuri din activitatea unității. 
El relata că în timp ce planul de 
construcții nu s-a realizat, fondul 
de retribuire a fost depășit. Con
siliul oamenilor muncii nu își 
exercită efectiv atribuțiile, pe șan
tiere există dezordine, materialele 
sint neglijent întreținute ș.a. Se a- 
răta că uneori apartamentele sînt 
date în folosință cu defecțiuni, 
fiind încălcate normele tehnice la 
unele lucrări ; în unele comparti
mente sint menținute posturi inu
tile.

La indicația . secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost dată 
spre rezolvare președintelui Comi
tetului pentru problemele consili
ilor populare.

în urma cercetărilor întreprinse, 
la care au participat și cadre de 
specialitate de la organele de 
partid și de stat din județul Tul
cea, a rezultat că, datorită unor 
deficiențe in organizarea produc
ției, precum și a unor manifestări 
de indisciplină, întreprinderea nu 
și-a îndeplinit indicatorii de plan 
in 1981. S-a constatat că rezulta
tele slabe și neajunsurile înregis
trate in unitate sînt strins legate 
de activitatea nesatisfăcătoare des
fășurată de unele cadre din colec
tivul de conducere, din comparti
mentele funcționale și de pe șan

tiere, de controlul insuficient al 
C.O.M. și al organizației de partid 
din întreprindere, care nu au luat 
la timp măsurile ce se impuneau 
pentru înlăturarea deficiențelor și 
asigurarea climatului de ordine și 
disciplină necesar îndeplinirii sar
cinilor de plan.

în raportul de cercetare se mai 
face precizarea că răspunderi pen
tru starea de lucruri de Ia I.J.C.M. 
revin și Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Tul
cea. aparatului acestuia, îndeosebi 
celor care au coordonat activitatea 
întreprinderii.

Cu prilejul analizei activității a- 
cestei unități de către secretaria
tul comitetului județean de partid 
și biroul permanent al comitetului 
executiv al consiliului popular al 
județului s-au adoptat măsuri‘co
respunzătoare pentru eliminarea 
neajunsurilor constatate și preve
nirea apariției altora în viitor. Au 
fost destituite din funcții și sanc
ționate pe linie de partid persoa
nele vinovate de. acte arbitrare, 
abuzuri și neglijențe. S-au adus 
îmbunătățiri structurii organizato
rice a unității și compartimentelor 
funcționale, operindu-se schim
bări în conducerea unora dintre 
ele ; s-a întocmit un program con
cret de măsuri, cu termene și res
ponsabilități, pentru întărirea con
trolului gestionar și preventiv in 
gospodărirea valorilor materiale și 
a celorlalte mijloace din dotarea 
unității.

Li nd modernizarea producției uni
tății în scopul reducerii consumului 
de combustibil și creșterii randa
mentelor termice ale cuptoarelor, 
precum și dotarea întreprinderii 
cu anumite instalații noi. Autorii 
făceau calcule concrete privind po
sibilitatea creșterii substanțiale a 
producției prin construirea de cup
toare cu performanțe superioare și 
dotarea cu unele mașini moderne, 

în raportul de cercetare întocmit 
de secretarul de resort al C.C. al 
P.C.R. și de viceprim-ministrul 
guvernului care, lă indicația secre
tarului general al partidului, au 
primit scrisoarea spre examinare, 
se precizează că. prin eforturile co
lectivului de oameni ai. muncii din 
întreprindere, completate cu unele 
măsuri de amenajare și moderni
zare a proceselor tehnologice de 
fabricație, producția Fabricii de sti
clărie din Azuga a crescut și s-a 
îmbunătățit structural. Totuși, 
comparativ cu alte întreprinderi 
din aceeași ramură, randamentele

program 
de 160 
milioane 
și mon- 
pe lingă 
existen- 

de

termice și tehnologice folosite sînt 
rămase in urmă. De aceea, ș-a pre
văzut modernizarea și dezvoltarea 
acestei întreprinderi în cincinalul 
1981—1985, in cadrul unui 
de investiții in valoare 
milioane lei, din care 60 
lei lucrări de construcții 
taj. Se va realiza astfel, 
modernizarea instalațiilor
te, o capacitate suplimentară 
25 milioane bucăți butelii și bor
cane, precum' și de 6 milioane 
bucăți pahare cu picior pe an. în
ceperea investiției era prevăzută 
pentru: anul 1984, iar punerea în 
funcțiune, pe etape, în perioada 
1985—1987. Ca ' urmare a sarcinilor 
de a se realiza în devans capacită
țile pentru ambalaje din sticlă, în 
mod deosebit capacitățile pentru 
borcane,, s-a hotărît devansarea a- 
cestor investiții pentru trimestrul 
al II-lea 1983, cu punerea în func
țiune în mod eșalonat pină în mar
tie 1985.

Secretarul comitetului de partid 
și președintele comitetului sindica
tului de la întreprinderea de sticlă-

rie Azuga au trimis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o scrisoare in 
care propuneau unele măsuri pri-

Unitățile agricole din județul 
Giurgiu, îndeosebi fermele zoo
tehnice din sud, zonă care deține 
ponderea principală atît în secto
rul . vegetal, cit și in cel animalier 
întimpină greutăți in domeniul a- 
sistenței zooveterinare din cauză 
că Inspectoratul sanitar veterinar 
al județului iși are sediul departe 
de acestea, respectiv în municipiul 
București. Prin menținerea sediu
lui acestei instituții in Capitală se 
pun pe primul plan interese 
particulare în detrimentul dez
voltării zootehniei — se relata în- 
tr-o scrisoare adresată secretarului 
general al partidului.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scrisoarea a fost veri
ficată de un colectiv de activiști 
de partid și de stat, sub îndru
marea secretarului de resort al 
C.C. al P.C.R., dovedindu-se in 
bună măsură întemeiată. Astfel, 
s-a constatat că în ce privește con
ducerea Inspectoratului sanitar-ve-

terinar, cît și specialiștii care asi
gură controlul aplicării măsurilor 
sanitar-veterinare aceștia lucrează 
în cadrul Direcției generale pen
tru agricultură și industrie alimen
tară. care iși are sediul in comu
na Călugăreni, județul Giurgiu. în 
ce privește laboratorul sanitar-ve- 
terinar din cadrul inspectoratului, 
acesta funcționa, într-adevăr. în 
București, in cartierul Titan, in a- 
ceeași situație aflindu-se și la
boratoarele pentru controlul 
tații 
mie. 
unei 
dere__  . .. ...
du-se ca sarcină asigurarea 
țiilor necesare pentru ca toate cele 
trei laboratoare să se mute și să 
lucreze efectiv în județul Giurgiu. 
S-a discutat, de asemenea, și cu 
conducerea M.A.I.A. pentru a în
treprinde măsurile ce se impun.

caii- 
semințelor și cel de agrochi- 
Situația a făcut însă obiectul 
discuții cu factorii de răspun- 
ai județului Giurgiu, stabilin-

spa-

Neculai ROȘ CA

Vocația umanistă
a teatrului românesc

TEATRUL „NOTTARA" LA O PRESTIGIOASĂ 
MANIFESTARE INTERNAȚIONALĂ

Democratismul culturii
(Urmare din pag. I) ție a acestui îndreptar 
-------------------------- - ideologic ne apare cu 

atît mai vie cu cit în 
acești ani de resusci
tare a istoriei 
nale, cercetarea 
prețuirea 
patriei și 
nostru au 
tori dintre 
tivi, in forjarea

toare. a construcției 
revoluționare impri
mată de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
a marcat decisiv în
treaga noastră cultu
ră. ea însăși, apărin- 
du-ne astăzi ca factor 
determinant și. tot
odată, ca proiecție a 
noii noastre istorii. 
Apreciind ansamblul 
creației noastre lite- 
rar-artistice contem
porane, secretarul ge
neral al partidului a 
relevat, totodată., ne
cesitatea ca această 
creație să fie origina
lă, patriotică și urna- . 
nistă, subliniind că 
numai așa va răspun
de cerințelor poporu
lui . și. totodată, va 
contribui la îmbogăți
rea culturii și artei u- 
niversale.

întreaga semnifica-

națio- 
și 

trecutului 
poporului 

devenit fac- 
oei mai an

con- 
științei de sine, a 
conștiinței noastre so
cialiste. „Nu se poate 
vorbi de educație pa
triotică socialistă fără 
cunoașterea și cinsti
rea trecutului, a lup
tei și muncii poporu
lui nostru" — a 
accentuat tovarășul 

, Nicolae Ceaușescu în 
expunerea Sa. defi
nind, astfel, o dimen
siune in plus in fun
damentarea operei de 
democratizare a cul
turii socialiste. Căci 
prin această dimen
siune este sensibiliza-

socialiste
ta insăși matricea de 
receptare a valorilor 
noii culturi. perime
trul de contact fiind 
astfel considerat ex
tins.

S-ar mai putea, de
sigur, menționa și alte 
componente ale aces
tui vast proces de 
conștientizare, evocînd 
întregul eșafodaj teo
retic. ideologic al do
cumentelor programa
tice, din iunie 1982, a 
căror studiere și apro
fundare continuă pe 
ansamblul uriașului 
front politic-educativ 
din patria noastră.

Imperativ cu atît 
mai intens pentru 
creatorii de valori ai 
culturii socialiste, a 
cărei continuă 
gățire conferă 
noi și • noi 
democratismului 
funciar.

îmbo- 
astfel 

valențe

11,00 Telex
11,05 Film serial : „u chestiune

. onoare" — episodul 1
11,55 Pași de viață lungă
12,25 Matineu de vacanță — desene ani

mate
Telex
Școala contemporană. „La școala 
pregătirii pentru muncă și viață" 
Revista „Cintării României" 
Studioul tineretului
Telejurnal 
Actualitatea economică 

20,35 Floarea din grădină 
21,30 La frontierele cunoașterii — serial

științific. Episodul 14
21,50 Telejurnal ,■
22,00 Meridianele cinteculul

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Stagiunea muzicală estivală TV
21,50 Telejurnal
22,00 Cîntece și dansuri populare

| Atenție, șoferi!
Vară. Caniculă, tntr-o astfel 

de zi Dumitru Plăcintă circula 
cu excavatorul Întreprinderii 
metalurgice de metale neferoa
se — Zlatna.

S-a gindit șoferul că mergind 
cu ușa cabinei deschisă ar veni 
înăuntru o undă de răcoare. Zis 
și făcut. Pe drum însă a fost 
necesar doar un dram de nea
tenție și D.P. s-a prăbușit pe 
ușa deschisă. A fost prins de 
roțile din spate. N-a mai putut 

salvat. Atenție, șoferi !

Tragere specială 
Pronoexpres

La sfîrșitul acestei săptămini 
va avea loc o tragere specială 
Pronoexpres deosebit de atrac
tivă. în cadrul a șase extrageri 
in trei faze, care totalizează 38 
de numere, participanților li se 
oferă posibilități multiple de a 
obține autoturisme „Dacia 1300“. 
excursii in U.R.S.S. sau R.D. 
Germană și mari cîștiguri în 
bani (sume variabile și fixe. îri- 
cepînd cu cele de 50 000 lei). La 
faza a treia, specială, care cu
prinde două e trageri a cite opt 
numere, autoturismele se atri
buie variantelor cu cinci nume
re din primele șase extrase. Se 
poate juca pe variante simple, 
variante combinate si combina
ții „cap de pod“. 
la sută sau în cotă 
Biletele de 25 lei 
drept de cîștiguri 
tragerile. Simbătă 
ultima zi de participare.

achitate sută 
de 25 la sută.
varianta au 
la toate ex- . 

17 iulie este

Să vă mai povestesc un caz, al 
unui român pe care l-am întilnit in 
Belgia. De loc era din Roșiori de 
Vede, de lingă București, și aici era 
cunoscut , sub porecla de „Olteanul". 
Avea 34 de. ani și era plecat de 
acasă de șase ani, deci de la virsta 
de 28 de ani. Era un băiat înalt, fru
mușel, sănătos; bun meseriaș și, 
ceea ce era mai important, a avut 
speranța într-o viață mai fericită 
decît acasă. A fugit peste graniță 
și a ajuns în Italia, într-un lagăr de 
refugiați. Acolo, după cîteva luni, 
în așteptarea unei vize de intrare în 
America — deoarece el voia să 
emigreze în America, că aia e țara 
libertății și a speranțelor deșarte — 
a făcut o prostie cu încă doi și a 
fost condamnat la patru luni închi
soare. în închisoare, cum era băiat 
dezghețat, „Olteanul" a învățat 
limba italiană. însă după ce a ieșit 
din închisoare, italienii l-au aruncat 
peste graniță, în Iugoslavia. Apoi; el 
a plecat în Austria, în lagărul de la 
Traiskirchen. După citeva luni, 
conducerea lagărului din Traiskir
chen a aflat că el a fost în Italia. 
De aceea l-au dus înapoi în Italia. 
După cîteva luni însă, italienii l-au 
aruncat înapoi în Iugoslavia. El, 
atunci, nu s-a mai dus în Austria, ci 
s-a gindit să meargă in Franța. 
Francezii l-au prins și l-au aruncat 
înapoi în Italia. Italienii l-au arun
cat a treia oară în Iugoslavia. El a 
plecat a doua oară în Austria. în
tre timp însă s-a îmbolnăvit de ul
cer și a trebuit să fie operat ; l-au 
operat1 și de atunci a avut și mai 
are și acum — dacă mai trăiește — 
dureri ascuțite, citeodată nu se mai 
poate ține pe picioare. După opera
ție. austriecii l-au aruncat inaooi în 
Italia, iar el a plecat înapoi în Fran
ța. Cînd francezii au pus mina iar 
pe el i-au pus două condiții : ori 
intră „voluntar și nesilit de nimeni" 
în Legiunea Străină — asta este o 
formație militară de mercenari — 
ori pleacă din Franța. El a acce-ntat 
să intre în Legiunea Străină, însă 
după două săptămini l-au descoperit 
că are dureri la stomac și l-au de
clarat inapt și, bineînțeles, l-au

aruncat înapoi in Italia. El nu a 
așteptat să-1 prindă italienii și 
gur a plecat în Olanda. După 
luni olandezii au vrut să-1 dea afară 
din tară și el atunci s-a dus in Bel
gia, unde l-am întilnit eu. în Belgia 
a stat mai bine de un an de zile, 
după care belgienii i-au pus in ve-

nia Federală și de atunci nu am mai 
aflat nimic despre eL

Dar situația în care el se găsește 
o au majoritatea românilor care 
pleacă așa, hai-hui, să colinde lu
mea. Eu personal cunosc cel puțin 
30-—40 de cazuri și de Ia fiecare am 
mai auzit cel puțin încă 5—10 cazuri. 
Deci, 40 ori 5 sint 200 de cazuri. Nu
mai ce știu eu. Dar ce să-i faci, asta 
este situația 1

Acum să vă mai spun ceva și 
despre mine. După citeva luni de

Printre cele aproximativ 130 de 
reprezentații ale recentei edițiii a 
„Teatrului Națiunilor", care s-a 
desfășurat la Sofia, patru au con
stituit solii ale artei scenice româ
nești : Teatrul „C. I. Nottara" din 
București a adus în festival între 
23—26 iunie (la puțină vreme după 
spectacolele trupei grecești. condu
se de cunoscutul K. Koun. ale lui 
„Deutsches Theater" din Berlin, 
capitala R. D. Germane, ori ale 
Teatrului francez ■ „Actuel" și in 
același timp în care în alte, săli 
evoluau Teatrul No din Tokio, Jean 
Louis Barrault și Madeleine Re
naud, Teatrul de stat din Ankara 
și „Atelier 212“ din Belgrad, opera 
din Wroclaw și Piccola Scala din 
Milano, dansatori din Moscova și 
Koln și păpușari din S.U.A.) — 
două montări : „Jocul vieții și al 
morții" de Horia Lovinescu și „Ka- 
ramazovii", adaptare după Dosto- 
ievski de Horia Lovinescu și Dan 
Micu. ambele în regia lui Dan 
Micu, în scenografia lui Mihai Mă- 
descu. respectiv Dragoș Georgescu 
și aliniind la .rampă actori precum 
George Constantin, AL Repan. Ște
fan Sileanu. Dana 
Crăciunescu. Dragos 
tiu Mălaiele.

Oameni de teatru
Sofia, critici și comentatori tea
trali au relevat calitatea, reperto
riului și a colectivului artistic ro
mânesc. în cronica sa la „Karama- 
zovii". tipărită în „Narodna Kultu- 
ra“ (2 iulie). Vesela Simeonova re
marca valoarea muncii în echipă a 
unui dramaturg și a unui regizor, 
„integritatea uimitoare a tratării 
teatrale a romanului, din care nu a 
fost scăpată nici o idee de bază, 
nici p temă importantă, nici un 
personaj interesant", arătînd că. 
incă de la inceput. regia impune o 
formă categorică de percepere a 
temei reprezentației, „pasiunea fără 
margini pentru frămîntarea uma
nă". atit prin detaliile, cit și prin 
metafora scenică. întregul specta
col e construit pe adevărul cuceri
tor al patimii, capabil de a-1 pier
de sau de a-1 naște pe om. Reali
tatea și coșmarul, iubirea si moar
tea. elanul intelectual și resemna
rea. ascensiunea și prăbușirea îm
plinite in om — acesta este în
tr-adevăr Dostoievski.

„Frații Karamazov al Teatrului 
Nottara. gind't în toată complexi
tatea sa. e o montare profundă. în 
acest splendid spectacol actoricesc, 
unde fiecare, cu forța expresivă 
își impune personajul, tema, pasiu
nea sa. este greu să se înșire nume. 
Te impresionează îndeminarea in- 
te.rprețiloi- de a se plasa extrem de 
repede și de exact în situație, de 
a-și impune apariția în enisoade 
scurte, unde nu este loc pent.rd 
expoziție", scrie autoarea, remar- 

Zicînd'6pre fifiâl o’rițgiiialitatea stilis
tică și deschiderea spre universal. 
„Materialul dramatic ne dezvăluie 
o pînză de mari proporții al cărui 
scop este acela de a cuprinde su
biectiv în toată complexitatea sa 
eroii si căutările morale și identice 
ale lui Dostoievski", 6crie Krasimi- 
ra Vasileva in „Literaturen Front" 
din 1 iulie. „Dan Micu in munca 
sa de regies-a îndreptat spre o in
terpretare teatrală puternică. cu 
un efect vizual extrem de accen
tuat... Sensibil la particularitățile 
lui Dostoievski, Dan Micu caută 
frumusețea dramatismului, con
trastul scenic convingător. Succe
sul regiei constă in unirea polifo
niei figurilor — fiecare fiind pur
tătorul unuia dintre ideile marelui 
clasic, astfel că ei se completează, 
se întrepătrund".

Cronica din „Literaturen Front" 
are o interesantă considerație des
pre valoarea modelatoare a specta-

colului : „Astfel publicul se simte 
participant nemijlocit la o convor
bire tulburătoare despre morală și 
umanism, despre forțele care îl 
împing pe om spre bine sau spre 
rău. despre valorile umane veș
nice".

Excepțional de fine intuiții și 
excelente aprecieri a întrunit și 
„Jocul vieții și al morții'*. Apre
ciind economia de mijloace și forța 
pătrunderii in complexa dualitate 
a caracterelor. Svetlana Nedialkova 
scrie: „Regizorul! încearcă tot timpul 
să se mențină pe muchia dintre 
parabola filozofică și drama con
temporană. $i reușind să țină a- 
ceastă linie pină la sfîrșit. el a reu
șit o montare interesantă chemind.. \ 
cu problemele sale si cu atmosfeit 
sa specifică la o meditație adine' 
și tulburătoare". „Spectacolul este 
opera unei regii perfecte și a unor 
actori excelenți. a unei impecabile 
măiestrii artistice" — scrie Petăr 
Filcev în „Literaturen Front" din 
1 iulie.

Cei doi comentatori acordă o 
atenție specială decorului lui Mihai 
Mădescu. Un mare spațiu din cro
nicile lor este consacrat interpre- 
ților. Despre George Constantin se 
menționează, de pildă, că „a jucat 
minunat", „creînd un personaj 
subtil, bogat in nuanțe semitonuri, 
cu un particular simt al umorului 
si generalizării".

Trebuie să subliniem că de o 
deosebită apreciere s-au bucurat 
principiile politicii repertoriale ro
mânești și mesajul in actualitate 
al teatrului nostru. Căci ..Nottara" 
a fost (și faptul nu a trecut neob
servat) . unul din puținele teatre 
icare s-au considerat datoare să 
aducă in conclavul Teatrului Na
țiunilor, alături de o operă clasică 
(abordată dintr-o perspectivă de 
acută semnificație modernă în con
text universal), o lucrare de ac
tualitate semnată de un autor con
temporan român, „o piesă contem
porană pătrunzătoare, remarcabilă 
prin pătrunderea filozofică, trata
rea problemelor fiind deopotrivă 
universală și națională de detaliu 
și in privința caracterelor indivi
duale" (Svetlana Nedialkova). ..Ho
ria Lovinescu nu e indiferent ‘— 
observa in același sens Petăr Fil
cev— la una dintre cele mai im
portante probleme ale contempora
neității — violenta exercitată în 
diferite părți ale globului de către 
reprezentanții militarismului", sub
liniind voința și vocația realizato
rilor români de „a reacționa la. 
problemele zilelor noastre, prin a- 
firmarea si acreditarea unor valori 
morale tot mai înalte".

Cît despre mine vă pot spune că 
pină acum am avut mare noroc, 
Cind am venit in Olanda am avut 
norocul să găsesc o cameră ieftină, 
unde am locuit opt luni. Am plătit 
pe lună 100 de florini, iar în mod 
normal se plătește aici intre 250 și 
500 de florini pe lună. Pentiru o ca
meră ! După opt luni am găsit o 
altă cameră, la altcineva, care nu a 
vrut să primească nici un ban de la 
mine pentru chirie, dar eu am plătit 
benevol 50 de florini pe lună. Făp-

® „Să știți că aici viața este foarte, foarte aspră. E foarte dură” • „Șansa" de a „colinda lumea, 
cu casa in spate și masa pe genunchi, pină cind, intr-o zi, o să mă găsească cineva in sacul de 
dormit, adormit pentru totdeauna" ® „Eu, aici, am foarte puțini prieteni. Oamenii sint foarte 

reci și nu leagă prietenii atit de ușor ca la noi"

dere să părăsească țara. Acum îm
plinise șase ani, deci, de „libertate 
în Vest". El a fost deci in Italia. 
Austria, Franța, Olanda și Belgia, 
cinci țări care i-au dat cite un pi
cior in spate. După șase ani nu 
avea decît o pereche de pantaloni, 
două cămăși, două perechi de chi- 
loți, două maiouri, o canadiană, o 
pereche de pantofi, o geantă. și un 
sac de dormit; de fapt, acum avea 
al. treilea sac de dormit, celelalte 
două s-au uzat între timp. Cind 
l-am întrebat : — „Măi, ce gind ai 
acum, ce vrei să faci de acum îna
inte ?“, el mi-a răspuns : — „Măi, 
am încercat pină acum de toate și 
nu mi-a reușit nimic ; speranța mea 
de la început am pierdut-o pe Par
curs. Dacă m-aș întoarce acasă ar 
rîde și curcile de mine și clinele 
meu m-ar lătra cu glas hodorogit, 
de bătrîn ce este; aș ajunge de rîsul 
satului ; toți copiii rii-ar arăta cu 
degetul și m-ar întreba cu ochii 
— „Ce făcuși neică in Occident ?, Ce 
reușiși să faci, neică ?“, Numai de 
aceea nu mă mai întorc acasă. Uite 
așa am să colind lumea, cu casa în 
spate și masa pe genunchi pînă 
cînd, într-o zi, o să mă găsească 
cineva în sacul de dormit, adormit 
pentru totdeauna !". Asta este po
vestea „Olteanului". După cîteva 
zile, „Olteanul" a plecat în Germa-

ședere în Olanda, mi s-a pus în ve
dere, ca și altora din aceeași cate
gorie cu mine, să părăsim Olanda. 
Eu am făcut un memoriu în care 
ceream să' mi se acorde dreptul de 
ședere în Olanda, dar acesta a fost 
respins. însă, fiindcă eu am învă
țat intr-un timp record limba olan
deză, am reușit să fac un fel de con
testație și să încep un proces îm
potriva statului olandez. Acum aș
tept răspunsul. Voi știți. că eu nu 
mă las așa ușor ! Dar poate că răs
punsul-va fi pozitiv, sau poate va 
fi negativ. în cazul că răspunsul lor 
va fi negativ voi fi obligat să pă
răsesc Olanda. Pînă atunci îmi văd 
aici de treabă ; lucrez și intre timp 
învăț franceza și engleza, că cine ■ 
știe la ce îmi vor fi de ajutor mai 
încolo. Acum, chiar dacă va trebui 
să părăsesc Olanda, mie nu-mi mai 
este așa de frică, fiindcă eu am 
reușit să-mi string ceva „bani albi 
pentru zile negre" și acum m-am 
obișnuit un pic cu viața aspră de 
aici. Fiindcă trebuie să știți că aici 
viața este foarte, foarte aspră. E 
foarte dură. Numai cei tari supra
viețuiesc. Exact ca fiarele în pă
dure 1 Cel mai puternic mănîncă pe 
cel mai slab, deși oamenii ar trebui 
să se ajute între ei și, deci, cei mai 
puternici să ajute pe cei mai slabi. 
Nu, nu se întimplă așa, ci vice
versa 1

tul că am avut noroc pină acum cu 
locuința și faptul că nu fumez, nu 
beau și nu mănînc la restaurante 
luxoase m-a făcut să pot aduna o 
sumă de bani care o să-mi țină, la 
nevoie, loc de mamă, tată, frați, su
rori. nevastă, prieteni și așa mai 
departe.

Eu, aici, am foarte puțini prieteni. 
Oamenii aici sint foarte reci și nu 
leagă prietenii atit de ușor ca la 
noi. Fiecare trăiește aici cu ușile 
închise cu cheia, ziua și noaptea. 
Aici nu poți merge la cineva in vi
zită. dacă dinainte 
Faptul acesta, de

nu v-ați înțeles, 
a-ți programa

viața, nu-mi place mie. Program... 
rea asta a vieții răpește ceea ce 
este mai frumos în viață, farmecul 
ei. Ziua de mîine își pierde farme
cul și frumusețea dacă tu, prin pro
gramare. știi dinainte ce se va în- 
timpla. Nu mai rămîne loc la nici 
o surpriză. Ia nici o bucurie. Și ast
fel viața devine atit de plictisitoare 
incit iți piere cheful de toate.

Acum citeva zile am vrut să văd 
o prietenă. în primul moment m-aim 
gindit să trec pe la ea, dar posibili
tatea să nu o găsesc acasă m-a fă
cut să mă răzgindesc și i-am dat un 
telefon. Cind am intrebat-o cind aș 
putea să o văd, ca să mai stăm' de 
vorbă, mi-a răspuns : — „Stai pu
țin, să-mi consult agenda !“ După 
citeva minute mi-a fixat o dată, 
peste două săptămini. Vedeți voi, 
asta înțeleg eu prin „programare" : 
aici fiecare își notează în 
știe dinainte cu cîteva 
ce. va face in următoarele 
suri, minute și secunde !

Eu consider că aceasta . . 
din farmecul vieții. Tu nu te mai 
poți bucura de răsăritul soarelui, tu 
nu poți privi un a.pus de soare așa. 
spontan, pentru simplul motiv că ai 
uitat să-ți notezi în agendă să te 
bucuri de răsăritul soarelui, sau să 
privești apusul soarelui ! Acest as
pect al vieții nu-1 pot eu suferi la 
oamenii ăștia ; parcă sînt transfor
mați toți în roboți, sau mașini fără 
sentimente. Ei nu mai pot rîde, ei 
nu mai pot plînge, ei nu mai poț 
iubi, ei nu mai pot urî. Totul la ei 
a devenit artificial și, deci, fals.

agendă și 
săptămini 
zile, cea-

răpește

Sfîrșit ?
E un fel de . ... . . ___  ..... .

dramatice mărturisiri despre traiul prin străini — aventură in care singur 
s-a azvirlit — ar avea încă multe de spus.

Dar...
Dar atît a putut cuprinde banda magnetică a casetei trimise familiei 

și încredințată de către aceasta redacției noastre. .................. "
în această răscolitoare mărturie. Este vorba, pe scurt, despre 
unor iluzii privind un la fel de iluzoriu tărim cu '
Cel plecat din România, să se „realizeze mai bine" pe aiurea, a trecut, 
potrivit spuselor sale, prin destule împrejurări care l-au adus cu picioa
rele pe pămînt, care l-au convins cît de absurd și greșit a fost pasul său. 
Iar acum ? Acum plătește preț greu pentru rătăcirea de o clipă, in 
numele unei iluzorii fericiri.

Mintea de pe urmă le judecă înțelept pe toate. Poate nu-i prea tirziu 
pentru cei aflați încă sub drogul amăgirilor, pentru care pătimește astăzi 
Joii Olaru, să judece înțelept înainte de a intra pe culoarul aventurii 
dezrădăcinării, aventură care nu poate avea alt epilog decit cel înfățișat 
în scrisoarea-mărturie trimisă acasă, pe banda magnetică...

a spune. Pentru că, nu încape îndoială, autorul acestei

Un sfîrșit, totuși, există 
sfteșitul 

rîuri de lapte și miere.
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încheierea convorbirilor oficiale

La București s-au încheiat, 
miercuri, convorbirile oficiale dintre 
tovarășii Constantin Dăscălescu. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Gyorgy 
Lâzâr, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Un
gare.

în timpul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere și stimă reciprocă, au fost 
analizate stadiul relațiilor dintre cele 
două ; țări, precum și perspectivele 
de dezvoltare și diversificare a co
laborării și cooperării economice, 
tehnico-știintifice. în special în do
meniile construcțiilor de mașini, e- 
■lectronicii, chimiei, agriculturii si 
altele. Totodată, s-a căzut de acord

să se acționeze în continuare pentru 
lărgirea schimburilor comerciale, 
pentru promovarea legăturilor pe tă- 
rimul științei, culturii, invățămîntu- 
lui. turismului și în alte sfere de ac
tivitate.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția pentru activitatea 
desfășurată, pentru atmosfera tovă
rășească în care a decurs schimbul 
de păreri, pentru caracterul fructuos 
al vizitei, apreciind-o ca o contribu
ție la dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor româno-ungare.

x Cei doi șefi de guverne au semnat 
Protocolul cu privire la rezultatele 
convorbirilor purtate și au adoptat 
comunicatul vizitei.

Recepție
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare, to
varășul Gyorgy Lâzâr, a oferit, 
miercuri la amiază, o recepție . în 
onoarea primului ministru al .Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Constantin Dăscă
lescu.

Depunerea unei
Tovarășul Gyorgy Lăzăr, președin

tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii; Populare Ungare, a depus, 
miercuri dimineața, o coroană de 
flori 'la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Oancea, adjunct al ministru-

Au luat parte tovarășii Iosif Banc, 
Nicolae Constantin, Gheorghe Pe
trescu. vlceprim-ministru al gu
vernului, precum și' membrii celor 
două delegații, alte persoane ofi
ciale.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

coroane de flori
lui afacerilor externe. Ștefan Bîrceri, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București, alte per
soane oficiale. , '

Au fost de față persoanele oficiale 
care însoțesc pe premierul ungar, 
ambasadorul României la Budapesta 
și ambasadorul Ungariei la Bucu
rești.

Vizită pe litoral
în cursul după-amiezii, președin

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Ungare și persoa
nele oficiale care l-au însoțit au vi
zitat stațiunile turistice de pe lito
ralul Mării Negre.

Cu acest prilej, oaspeții au admi
rat modernele hoteluri și dotări spe
cifice, remarcînd condițiile create 
aici pentru petrecerea vacanței de 
către turiștii români și de peste ho
tare.

Plecarea spre patrie
Miercuri seara, tovarășul Gyorgy 

Lâzâr, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Un
gare, care, la invitația primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Constan
tin Dăscălescu. a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în tara noastră, 
a plecat spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Mihail 
Kogălniceanu. împodobit cu drape
lele de stat ale celor două țări, tova
rășul Gyorgy Lăzăr, ceilalți oaspeți 
ungari au fost salutați cu cordiali
tate de tovarășul Constantin Dăscă
lescu, prim-ministru al guvernului.

Erau prezenți Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ioan Poppa, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al ju
dețului Constanța, alte persoane 
oficiale. Au fost, de asemenea, de 
față Victor Bolojan, ambasadorul 
României la Budapesta, și Sandor 
Rajnai, ambasadorul Ungariei la 
București.

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica Socialistă România 
a tu/arășului Gyorgy Lâzâr, președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare
sistență mutuală, din. 1972. și în Co
municatul semnat la nivel inalt in 
anul 1977. Au fost relevate cu satis
facție rezultatele obținute și s-a 
subliniat că cele două guverne 
Conlucra în continuare 
realizării înțelegerilor convenite la 
nivel inalt.

Cei doi prim-miniștri 
hotărîrea ambelor părți de a dezvol
ta relațiile în toate domeniile, de a 
intensifica dialogul politic, intilniri- 
le între reprezentanții conducerilor 
de partid, parlamentelor, guverne
lor’, precum și ai organizațiilor poli-

vor
in vederea

au exprimat

reafirmat hotărîrea 
la dezvoltarea cola- 

pentru
Părțile și-au 

de a contribui 
borării în. cadrul C.A.E.R.. 
îndeplinirea Programului complex și 
a programelor speciale de colaborare 
pe termen lung, în scopul satisface
rii necesităților de materii prime, 
combustibil și energie, produse agro- 
alimentare și de larg consum, pre
cum și de mașini și utilaje.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
pozitiv semnarea Programului de 
colaborare culturală pe anii 1981— 
1985 și au exprimat hotărîrea de a 
se acționa pentru realizarea lui in-

COMITETULUI CENTRAU 
AL PARTIDULUI COMUNIST, JAPONEZ

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist. 
Japonez, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general,, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă transmitem dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii japonezi un cald salut tovărășesc și cordiale 
felicitări.

Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România 
urmăresc cu sentimente de caldă simpatie și solidaritate activitatea pe care 
o desfășoară Partidul Comunist Japonez pentru transformări înnoitoare, 
revoluționare, pentru realizarea unității de acțiune a forțelor democratice 
și progresiste, în vederea înfăptuirii aspirațiilor de progres social, democrație 
și pace ale poporului japonez, obiective care au călăuzit lupta partidului 
dumneavoastră de-a lungul celor șase decenii de existență.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, . colaborare și 
solidaritate militantă existente între partidele noastre se vor întări și dezvolta 
în continuare, in spiritul întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășul 
Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului Comitetului Central al Partidului 
Comunist Japonez, în interesul partidelor noastre, al poporului român și 
poporului japonez, al cauzei păcii, securității, independenței naționale și 
colaborării între popoare.

întrucît în viața internațională s-a ajuns la o încordare deosebită, are 
loc o intensificare a cursei înarmărilor, ceea ce generează pericole serioase 
pentru pacea lumii, considerăm că este necesară mai mult ca oricînd unirea 
tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste din întreaga lume 
pentru a pune capăt încordării internaționale, a opri cursul spre confruntare 
și război, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, respect al 
independenței naționale și pace.

Vă adresăm, dragi tovarăși, cu prilejul acestui eveniment sărbătoresc, 
urări de noi și importante succese în înfăptuirea programului partidului ■ 
dumneavoastră, în activitatea ce o desfășurați spre binele, prosperitatea și 
fericirea poporului japonez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

A apărut volumul :

Plenara lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

1—2 iunie 1982
Editura politică

Recepție la Ambasada
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Franceze, ambasadorul aces
tei țări la București, Marcel Beaux, 
a oferit, miercuri seara, o recepție.

Au luat parte Gheorghe Radules
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Nico
lae Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ion 
M. Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio-

Republicii Franceze
nale, Mihai Burcă, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.D.U.S., 
Radu Beligan, președintele Asocia
ției de prietenie România — Franța, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

acestei țări la București a vorbit la 
posturile noastre de radio și televi
ziune. (Agerpres)
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Azi, la Suceava, meciul amical

nZCO TIDIA nZJ
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ In județul Buzău au fost re

cuperate și introduse în circuitul e- 
conomic, de la începutul anului și 
pină acum, importante cantități de 
materiale refolosibile : 32 500 tone 
oțel, 270 tone cupru, 100 tone a- 
luminiu, 3 260 tone diferite alte 
materiale neferoase, 1 335 tone htr- 
tie, 1 720 tone anvelope reșapabile 
și 812 tone resturi de cauciuc.

n In curînd, 90 de familii de 
mineri, preparatori și constructori de 
utilaje miniere din orașul Vulcan, 
județul Hunedoara, se vor muta în 
case noi, în apartamentele din 
blocurile nr. 52, 56 și 58.

H Prin buna gospodărire a e- 
nergiei electrice și combustibilului, 
colectivul întreprinderii mecanice 
din Oradea a redus, in prima ju
mătate a anului, .consumul de e- 
nergie electrică la un milion lei 
producție, cu peste 400 kWh sub 
nivelul planificat. Cu cantitatea de 
combustibil economisită, întreprin
derea își poate acoperi necesarul 
pentru buna desfășurare a produc
ției pe timp de 28 de zile.

® Cooperatorii din satul Izvoare
le, județul Mehedinți, sînt pricepuți 
crescători de animale. In ultima 
v.eme, ei au extins sectorul avi
col : au început să crească și curci, 
apoi au introdus în fermă prime
le 2 000 de rațe. La cît mai mul
te, iar exemplul lor să fie urmat 
de alții.

O Edilii municipiului Bistrița au 
organizat la galeriile de artă o ex
poziție floricolă, cuprinzînd mii de 
exemplare din peste 60 specii de 
flori, crescute in serele proprii. Ex
ponatele sînt prezentate într-un ca
dru deosebit de atractiv : lacuri 
miniaturale,' rîuri și podețe, tablouri. 
La cererea publicului, durata ex
poziției a fost prelungită cu trei 
zile. De unde și constatarea că la 
Bistrița floriculture prinde, pe zi ce 
trece, rădăcini viguroase.

O La întreprinderea de geamuri 
din Tîrnăveni, prin modernizarea 
tehnologiei de tragere a geamului 
tip „Asachi", la unul dintre cup
toare productivitatea muncii a cres

cut cu 22 la sută, iar calitatea pro
dusului s-a îmbunătățit mult. Ca ur
mare, în primul semestru cererea 
la export a crescut cu aproape 50 
la sută față de nivelul planificat.

S in județul Alba a fost dată în 
exploatare noua șosea construită în
tre Podu Mureș și Blaj - arteră ru
tieră care evită traversarea căii fe
rate, facilitînd legături rapide în
tre Alba lulia - Teiuș și orașul 
Blaj. Acum, în construcție se află 
un nou pod rutier peste rîul Mu
reș.

H O mină la suprafață, așa s-ar 
putea numi grămada de zinc din 
curtea întreprinderii mecanice din 
Sighetu Marmației. O mină, din 
păcate, neexploatată. Resturile din 
cuptorul de zincare, crescînd me
reu, au ajuns la 25 de tone, iar 
cu ce se mai află aruncat prin 
curte depășesc 30 tone. Conduce
rea întreprinderii nu se ocupă însă 
de valorificarea lor. Să nu cunoas
că ea, cel puțin, cit au muncit mi
nerii și metalurgiștii pentru a scoa
te minereul din măruntaiele mun
telui și a-l prelucra ?

H La Fabrica de unelte și pla
se de pescuit din Galați au fost 
extinse iiniile tehnologice pentru fa
bricarea de ațe și plase, parîme și 
șnur agricol - capacități la care 
se va realiza pînă la sfîrșitul a- 
cestui an o producție de peste 50 
milioane lei. De remarcat că noi
le investiții au fost finalizate cu 
șase luni mai devreme față de ter
menul stabilit.

S Cooperativa de producție, achi
ziții și desfacere din comuna Mo- 
ciu, județul Cluj, construiește un 
mare complex pentru prestări de 
servicii, iar pe dealul Zoreni, la' ju-; 
mătatea șoselei dintre Cluj-Napoca 
și Reghin, un popas turistic.

B La ceasornicăria din zona 
PECO a municipiului Alexandria, a- 
parținînd cooperativei meșteșugă
rești „Unirea", deși programul de 
funcționare este fixat între orele 
7-14, ușa atelierului nu se des
chide uneori nici la 9 dimineața. 
Să-i fi stat ceasul responsabilului 
de unitate?

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul' Gyorgy Lâzâr, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, a efectuat o 
vizită oficială de prietenie in Repu
blica Socialistă România. în perjoa<- 
da 13—14 iulie 1982.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar. general al Partidului Comu
nist Român., președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit pe 
tovarășul Gyorgy Lâzâr, președinte
le Cohșiiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare. într-o at
mosferă sinceră,.«prietenească s-a-e- 
fectuat mi schimb de păreri cU pri-■
vine la 'stadiul relațiilor și"'dezvolt'' 
tarea .? colaborării• româno-ungare.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ungare, 
Gyorgy Lâzâr, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

Cei doi prim-miniștri au avut con
vorbiri în cadrul cărora s-au infor
mat reciproc asupra preocupărilor 
actuale în construcția socialistă în 
cele două țări, au examinat stadiul 
și posibilitățile de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Ungară și au efectuat un schimb 
de păreri asupra unor probleme in
ternaționale actuale.

Părțile .au evidențiat rolul hotări- 
tor ar relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncito
resc Socialist Ungar, precum și im
portanța întîlriiriîlor dintre tovarășul 
Nicolăfe Ceaușescu secretar general 
l Partidului Comunist Român, pre- 
edintete Republicii. Socialiste Româ- 
a. și tovarășul Jănos. Kâdâr, prim- 
retar al Comitetului Central al 
jiduluii Muncitoresc Socialist Un- 
Ipentru dezvoltarea raporturilor 
îno-ungare.
mii miniștri au subliniat impor- 

. deosebită pe care cele două 
o acordă întăririi prieteniei 

e poporul român și poporul un- 
, dezvoltării relațiilor de bună 

Finăitate și colaborare dintre Re
united Socialistă România și Repu- 
ilica P'^fUla.Tă Ungară pe baza prin
cipiilor și țelurilor înscrise in Tră
itul de prietenie, colaborare și a-

. .tice și.obștești din România și Un- , tegrală și de a examina.poșibilită- 
-.garia. . ;... . ; țile de extindere a acestei, colaborări,

în cadrul' convorblrilp^.Lcele ,do.tiăr,.,... Au subliniat, totodată, necesitatea '.fiâ-m 
' " lizait. dSlaiiât’1 Stadiul relațiile în domeniile culturii, ârtfei,

învățămîntului, științei, presei, tele
viziunii, sportului, sănătății și turis
mului să contribuie într-o măsură 
tot mai mare la cultivarea tradiții
lor progresiste și revoluționare ale 
relațiilor dintre poporul român șl 
poporul ungar, la cunoașterea re
ciprocă a creației și valorilor spiri
tuale și la Întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare.

In cadrul schimbului de păreri pri
vind unele probleme internaționale 
actuale, cei doi prim-miniștri au 
reafirmat hotărirea guvernelor lor 
de a face totul pentru' realizarea 
dezarmării, apărarea păcii și secu
rității și dezvoltarea colaborării in-' 
ternaționale.

Rezultatele convorbirilor dintre 
■primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului de 'Miniștri al 
Republicii Populare Ungare au fost 
consemnate intr-un protocol.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, cordia
lă și au contribuit la dezvoltarea re
lațiilor româno-ungare și la lărgirea 
colaborării multilaterale dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară, în interesul 
celor două popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

Tovarășul Gyorgy Lăzăr, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, a adresat 
tovarășului Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului român, 
invitația de a face o vizită oficială 
de prietenie în Ungaria. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

"părți aii analizat _____  __ _
schimburilor comerciale și al rela
țiilor economice și tehnico-științifi- 
oe. Au: fost apreciate pozitiv rezul
tatele obținute în ultimii ani. con
tribuția adusă în acest sens de Co
misia mixtă guvernamentală de co
laborare economică, de organele 
centrale de planificare, ministerele 
comerțului exterior și celelalte mi
nistere economice. Totodată, părțile 
au evidențiat avantajele care provin 
din vecinătatea celor două țări și 
posibilitățile lor economice pentru 
dezvoltarea cooperării și specializă
rii în producție, precum și pentru 
majorarea schimburilor de mărfuri. 
S-a convenit luarea de măsuri în 
vederea realizării «livrărilor prevă
zute pentru perioada de plan actua
lă și examinării modalităților lărgi
rii în continuare a schimbului de 
mărfuri.

S-a stabilit pregătirea unor noi în
țelegeri de cooperare și specializare 
în producție in domeniile construc
țiilor de mașini, electrotehnicii, elec
tronicii și microelectronicii, metalur- 

. giei și industriei chimice, precum și 
în valorificarea unor materii prime.

Avind în vedere posibilitățile și 
necesitățile economiilor naționale ale 
celor două țări, se vor face pași con- 
creți pentru promovarea colaborării 
pe terțe piețe.

S-a stabilit ca, în viitorul aprop'iat, 
comitetele de stat pentru planificare 
și organele competente ale 
două țări să acționeze pentru iden
tificarea de propuneri pentru cola
borarea economică și tehnico-știin- 
țifică pe perioada după 1985.

celor

țile de extindere a acesteixolâborări.

România
Astăzi, la Suceava, selecționata de 

fotbal a țării noastre își continuă pre
gătirile. în vederea preliminariilor 
campionatului european îritîlnind în- 

..tr-(>-.nartidă anii<';!jă .fogmaHh': Jtipo-". 
ji-hîei': Jpculrya începe la ora:T?;30. An- 
'tferiorul' echipei, Mircea Lucescu, â

- Japonia
anunțat că va utiliza o formație din 
care nu vor lipsi cunoscuții jucători 
Moraru. Ștefănescu, Iorgulescu. Ți- 
cleanik și Bălăci.‘Revanșa acestei in-J 
tîlniri va avea Ioc duminică, de la 
ora 2j),30, iu: nocturnă, pe stadionulr 
„23 August" din Capitală.

Tragerea la sorți în cupele europene
@ Dinamo București va juca meciuri preliminare • In „Cupa 

cupelor", F. C. Baia Mare — Real Madrid
ZURICH 14 (Agerpres). — Miercuri, 

la Zurich, s-a efectuat tragerea 
la sorți a meciurilor din primul tur 
al cupelor europene de fotbal ediția 
1982—1983. în Cupa campionilor eu
ropeni, formația Dinamo București 
va disputa meciuri preliminare cu 
echipa norvegiană Valerengens Oslo, 
urmînd ca învingătoarea să joace, în 
primul tur, cu Dukla Praga.

în Cupa cuipelor. F.C. Baia Mare 
va evolua în compania echipei spa
niole Real Madrid. în Cupa U.E.F.A,. 
Universitatea Craiova va întîlni echi
pa italiană Fiorentina, iar Corvinul 
Hunedoara va Jivea ca adversară 
formația austriacă A.S.K. Graz. Uni
versitatea Craiova și F.C. Baia Mare 
vor disputa primul meci pe teren 
propriu, iar .Corvinul Hunedoara în 
deplasare, aceasta conform tragerii 
la sorți. De asemenea, Dinamo Bucu
rești va juca prima partidă pe te
ren propriu.

Alte întîlniri mai importante din 
cele trei cupe : Cupa campionilor 
europeni : Standard Liege — Raba 
Vasas ; Dynamo Berlin — S.V. Ham
burg ; Celtic Glasgow — Ajax Am
sterdam ; Grasshopper Zurich — 
Dynamo Kiev ; Monaco — T.S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia : Cupa 
cupelor : Intemazionale Milano —

Slovan Bratislava ; Torpedo Moscova 
— Bayern Mtinchen ; I.F.K. Gote- 
borg — Ujpest Budapesta ; Austria 
Viena — Panathinaikos Atena ; Cupa 
U.E.F.A. : Spartak Moscova — Arse
nal Londra ; Wroclaw — Anderiecht ; 
Karl Zeiss Jena — Bordeaux ; Dort
mund— Glasgow Rangers ; Sevilla — 
Spartak Sofia ; Southampton — 
Norrkoping.

Meciurile tur se vor disputa la 
15 septembrie, iar returul la 29 sep
tembrie. Datele meciurilor din turul 
preliminar vor fi stabilite de comun 
acord de către echipele interesate, 
urmînd a fi comunicate la U.E.F.A. 
înainte de 1 septembrie.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 14 IULIE 1982
Extragerea I : 14 41 45 16 17 22
Extragerea a II-a : 44 40 7 33 11 24
Fond total de cîștiguri : 889 529 lei, 

din care 16 698 lei, report la catego
ria 1.

PROGRAMUL ALIMENTAȚIEI RAȚIONALE
(Urmare din pag. I)

Bihor Muzeul Țării Crișuri- 
lor din Oradea găzduiește o intere
santă expoziție de cojoace realizate 
de iscusiți meșteșugari populari 
din Pietroasa. Delureni. Șoimi, 
Roșia, Lunca. Sîrbești. Cărpinet. 
Ponoare și alte localități bihorene 
cu veche tradiție in frumoasa . și 
utila îndeletnicire. Expoziția reu
nește. o varietate de modele speci
fice' zonelor reprezentate, ceea ce-i 
conferă și o valoare documentară. 
(AI. Feti).

Vrancea. Galeriile de artă 
din Focșani găzduiesc expoziția cu 
lucrări de pictură, grafică și sculp
tură realizate de prima promoție 
de absolvenți ai școlii populare de 
artă din localitate. Expun 22 de 
artiști amatori — muncitori, cadre 
didactice și sanitare, funcționari

din unitățile economice si sociale 
din Focșani și din comunele limi
trofe. (Dan Drăgulescu).

Tulcea Cu PriIeiul aniver
sării a 100 de ani de la nașterea 
geografului dobrogean Constantin 
Brătescu, la Tulcea s-a organizat 
un simpozion de către inspectoratul 
școlar județean în colaborare cu 
Societatea de științe geografice și 
comitetul județean de cultură și 
educație socialistă. Au participat re
prezentanți ai Societății de științe 
geografice, cadre didactice de la 
Universitatea din București, din 
Tulcea si din alte județe. (Neculai 
Amihulesei).

Quj Cetățenii comunei Răs
cruci, județul Cluj, cadrele didac
tice și elevii au sărbătorit împli
nirea a 125 de ani de existentă a

i

școlii generale din localitate. Acum, 
elevii au la dispoziție o școală fru
moasă, cu săli de clasă luminoase 
și laboratoare moderne. (Alexandru 
Mureșan).

Suceava. In sălile 8ec{iei de 
științe naturale și artă plastică a 
muzeului județean s-a deschis o 
expoziție de artă plastică reunind 
lucrările prezentate la era de-a 
VII-a ediție a Festivalului-concurs 
de pictură și grafică „Voroneția- 
na“. organizat de Comitetul jude
țean de cultură și educație socia
listă Suceava in colaborare cu Uni
unea artiștilor plastici. Expoziția

cuprinde 99 de tablouri semnate de 
49 de autori din 12 județe și din 
municipiul București. (Sava Beji- 
nariu).

(jOrj Sub îngrijirea consiliu
lui județean al sindicatelor a fost 
editat volumul „15 inițiative mun
citorești în sprijinul producției, a- 
plicării noului mecanism econo- 
mico-financiar și educației socia
liste". .Axată pe. generalizarea ex
perienței pozitive si inițiativelor 
colectivelor de muncă din minerit, 
energetică, extracția petrolului, din 
construcții și alte domenii de acti
vitate. lucrarea, se constituie în- 
tr-un util îndrumar în organizarea 
și desfășurarea muncii politico-e
ducative din sectoarele productive 
ale economiei județului Gorj. (Du
mitru Prună).

Satu Mare. Redactori ai re
vistei „Tribuna" din Cluj-Napoca 
s-au întîlnit cu membri ai cenaclu
rilor literare „Afirmarea" și „Ady 
Endre" din Satu Mare, cu care pri
lej au dezbătut probleme vizînd 
dezvoltarea mișcării literare sătmă
rene și integrarea mai puternică a 
creației locale în viata literară a 
tării. (Octav Grumeza).

Teleorman. La combinatul 
de îngrășăminte chimice din Tumu 
Măgurele a avut loc o sesiune de 
comunicări științifice. Cercetători 
de la ICECHIM-București și spe
cialiști din combinat au prezentat 
referate și comunicări privind fa
bricarea îngrășămintelor complexe. 
(Stan Ștefan).

ții socialiste în relațiile de consum, 
evitarea risipei de orice formă. In- 

‘troducind o estimare' mai clară, mai 
. bine determinată, a,;nevoilor de con
sum, alimentar, programul va consti
tui un important mijloc pentru fun
damentarea planurilor de dezvoltare 
și diversificare a producției bunuri
lor de consum agroalimentare, al în
făptuirii principiilor autoconducerii 
și autoaprovizionării în fiecare județ 
și localitate, va asigura orientarea 
judicioasă a activității in unitățile 
de consum colectiv, constituind și 
un prețios îndreptar pentru toți cei 
chemați să aplice și să educe popu
lația în spiritul vieții rationale.

Unul din obiectivele centrale, de 
importantă esențială ale programu
lui îl constituie reașezările si res
tructurările consumului alimentar. 
Caracteristica principală este. în 
această direcție, preocuparea pentru 
ridicarea treptată a calității alimen
tației. prin creșterea ponderii ali
mentelor. de înaltă valoare nutritivă 
și cu mare aport de vitamine și ele
mente minerale utile — în principal 
prin creșterea ponderii legumelor si 
fructelor, precum și a proteinelor de 
origine animală.

Programul prezintă, de asemenea, 
o mare utilitate pentru fiecare cetă
țean, oferindu-i un îndreptar de 
mare valoare științifică, practică, 
orientarea spre un consum corespun
zător — cantitativ si ca structură — 
în funcție de particularitățile fizice, 
de specificul muncii, al activității 
sale, de zona în care trăiește. In
tr-adevăr. interesul fiecărui om este 
să știe ce. cum si cît să consume 
pentru a fi sănătos, viguros, cu pu
tere creatoare, predispus la viată 
lungă, în acest sens, programul sta
bilește în mod orientativ ce este 
normal să se consume, valorile medii 
ce urmează a fi luate în considerare 
de fiecare cetățean, în procesul ali
mentației. Conștient că realizarea unei 
alimentații echilibrate este in folosul 
sănătății si al puterii sale de muncă, 
al dezvoltării armonioase, fizice si 
psihice, a întregului nostru popor, 
fiecare cetățean al tării noastre gă
sește în program elementele orien
tative de care are nevoie pentru a-sî 
întocmi singur Si în cunoștință de 
cauză regimul de viată optim, să
nătos. adecvat nevoilor Iui reale si

armonios încadrat în ansamblul ce
rințelor generale.

Elaborat în Contextul ansamblului ■> 
'de măsuri preconizate de partid pen-..>-i 
tru lichidarea. lipsurilor din agricul- is 

-tură 'Iși dezvoltarea rapidă a acestui 
inliportant sector ■ economiei na^ ,f
tionale. pentru generalizarea si apli- ș 
carea largă în viată a principiilor 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale, programul înscrie linii ' 
directoare limpezi pentru realizarea 
alimentației științifice a populației. 
Astfel, prin programe special stabi
lite. se va urmări dezvoltarea cores
punzătoare a producției de bunuri 
agroalimentare, în principal prin lăr
girea si diversificarea bazei de ma
terii prime agroalimentare si prin 
valorificarea lor superioară, prin di- I 
versificarea gamei de produse pre- . 
lucrate si semiprelucrate, prin eres- ; 
terea producției și sortimentelor de ; 
alimente dietetice si destinate copii- I 
lor ; conform programului, comerțul 
va acționa pentru asigurarea unui 
fond de marfă care să permită rea-' ' 
lizarea echilibrului nutrițional știin
țific determinat., avîndu-se in vedere 
si tradițiile, specificul de sezon, 
adaptarea operativă a rețelei de des
facere la o circulație rapidă si efi- - 
cientă a produselor, la îmbunătăți- 
rea servirii lor. Programul constituie 
un generos și obligator teren de 
afirmare a cercetării științifice, atit 
în domeniul nutriției, al agriculturii 
si industriei alimentare, cît si in do
meniul alimentației publice.

Avînd în vedere scopurile generoa
se care îl inspiră, criteriile științifice 
pe care • este fundamentat, corelarea 
lui armonioasă cu celelalte măsuri 
cu caracter legislativ și organizato
ric adoptate de partid si de stat, se 
cuvine ca programul de alimentație 
științifică a populației să fie apro
fundat și însușit de către cei che- , 
mâți să-l aplice, de fiecare cetățean. 
Principalii înfăptuitori și beneficiari ț 
ai programului, oamenii muncii, toți ii 
cetățenii sînt chemați să participă, j 
în spiritul specific democrației noas- j 
tre socialiste, la dezbaterea largă, j 
responsabilă, aprofundată a direcții- ' 
lor de acțiune și prevederilor cuprin- ;î 
se în acest important document — 
adevărat program al sănătății. al 
creșterii puterii de muncă și longe- !| 
vității oamenilor, element nou, su- țj 
perior în ridicarea continuă a caii- e; 
tății vieții. - .

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 15 

Iulie, ora 21 — 18 iulie, ora 21. în țară : 
Vremea va continua să se amelioreze 
în toate regiunile țării, devenind in ge
neral frumoasă, cu cer variabil. Vor 
cădea averse de ploaie, cu caracter

izolat, îndeosebi in zonele de deal șl 
de munte. Vint moderat. Temperaturile j 
minime vor fi cuprinse între 8 și ts 
grade, iar cele maxime între 21 și 31 '
de grade, local mal ridicate. In Bucu- ' 
rești : Vremea devine in general fru
moasă. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii de. scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 14 
și 16 grade, iar cele maxime între 23 și 
28 de grade. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

© FIBRELE OPTICE ÎN 
AJUTORUL CONTRO
LĂRII TRAFICULUI. Pe 0 
autostradă din apropierea ora
șului japonez Osaka a fost rea
lizat, cu titlu experimental, un 
sistem perfecționat de contro
lare a traficului cu ajutorul fi
brelor optice. Camere TV și 
senzori speciali instalați la fie
care 500 de metri transmit in 
permanență informații asupra 
stării traficului, informații care 
sînt dirijate spre un computer 
central. Instalați in fata unui 
ecran de vizualizare, controlo
rii pot urmări în fiecare clipă 
starea traficului și lua deciziile 
care se impun în vederea asi
gurării fluidității obtime a 
acestuia.

• ȘTITI CE ESTE 
„PRIONUL" ? Revista fran’ 
ceză „Science et vie" anunță 
descoperirea de către un profe
sor de neurologie și biochimie 
de la Universitatea din Califor
nia (S.U.A.) a unui microorga
nism straniu, lipsit de aparatul 
genetic obișnuit. El este de a- 
proximativ o sută de ori mai 
mic decit un virus și s-ar pu
tea să constituie cauza unor boli 
infecțioase. A fost găsit în 
cursul unor cercetări ce urmă
reau cauzele îmbolnăvirii siste
mului nervos al oilor si capre
lor. Experiențele au arătat că 
boala apare numai după un an 
și că agentul patogen nu se 
comportă ca un virus. El a pri
mit numele de „prion". La în
trebarea : cum se reproduce 

„prionul" ? biologii n-au putut 
da încă un răspuns, există doar 
diferite ipoteze care răstoarnă 
unele principii ale biologiei ac
tuale.

• PROCEDEU NOU 
DE MĂSURARE A VO
LUMULUI RECIPIENTE
LOR, Cum se poate măsura 
cu precizie volumul interior al 
unui recipient ? Specialiștii 
francezi au pus bazele unui 
nou procedeu care este și rapid 
și care înlătură inconvenientele 
metodei tradiționale prin um
plere cu apă : dublă cîntărire, 
uscarea, mînuirea delicată ș.a. 
Ideea constă în măsurarea va
riațiilor de presiune provocate 
prin injectarea în recipient a

3RETLJTINDENI
unui volum reglabil de aer, 
ceea ce permite măsurarea vo
lumului cu o precizie de 0,2 la 
sută pentru orice capacitate cu
prinsă între 30 și 1 000 ml.

© DE CE DOUĂ PI
RAMIDE ? Faraonul Ame- 
nemhet III, care a domnit în 
mileniul al doilea î.e.n.. a po
runcit să i se ridice două pira
mide identice. ■ De ce ? Multă 
vreme nu s-a putut răspunde la 
această întrebare, dar recent 
specialiștii austrieci au dezle
gat misterul. Ei au reușit să 

stabilească că in timp ce se 
construia prima piramidă în 
apropiere de Cairo, din cauza 
rezistenței slabe a solului a.r- 
gilos a apărut pericolul prăbu
șirii colosului de piatră înalt de 
circa 80 de m și cu latura de 
105 metri. Primele semne ale 
acestui pericol au fost furniza
te de scările ce coborau în. în
căperile subterane, și care s-au 
dărimat în ciuda tuturor mă
surilor de consolidare luate de 
constructori. Faraonul nu a vrut 
ca rămășițele sale pămîntești 
să fie îngropate într-un „cavou" 
atît de șubred și atunci a dat 

poruncă să se înalțe o nouă pi
ramidă la El-Faium.

RAN.
„PALAT- SUBTE-
în apropiere de Han- 

ciou, vestit centru turistic din 
sudul R.P. Chineze, la. o adîn- 
cime de 110 m, a fost descope
rită o uriașă peșteră carstică, 
cu o suprafață totală de aproape 
6 000 de metri pătrați. • Impre
sionează și dimensiunile gale
riilor. înălțimea unora dintre ele 
depășind 50 de metri. Cea mai 
mare dintre numeroasele „săli" 
ale acestui palat subteran are 
1 800 de metri pătrați. Mai mul
te săli sînt decorate cu splen
dide stalactite și stalagmite. 
După efectuarea unor lucrări 

pregătitoare necesare, „palatul" 
va constitui un nou punct de 
atracție al Hanciou-ului.

• A FOST DESCOPE
RIT LEACUL INSOMNI
EI? După 15 ani de cercetări, 
oameni de știință de la Uni
versitatea Harvard (S.U.A.) au 
reușit să izoleze un ferment 
existent în organismul uman și 
care provoacă somnul. Fermen
tul a primit numele de „Fac
tor". în prezent, se desfășoară 
experiențe ce urmăresc pregă
tirea din el a unui preparat îm
potriva insomniei. Dar, după 
cum au declarat autorii desco
peririi, pînă cînd noul prepa
rat va fi realizat, testat în cli

nici și pus în fabricație de se
rie vor trece cel puțin 20 de ani.

© PREMIERĂ OFTAL- 
MOLOGICĂ. La clinica 
oftalmologică a Universității din 
Wiirzburg (R.F.G.) s-a reușit 
pentru prima dată vindecarea ră
nii cauzate-de o piesă metalică, 
care a străpuns globul ocular al 
unui tînăr muncitor în construc
ții. în acest scop, s-a recurs la o 
operație complicată de microchi- 
rurgie, care nu a mai necesitat 
excizia cristalinului, cum se în- 
tîmpla în asemenea cazuri. Chi
rurgii au folosit pentru închide
rea rănii un concentrat de fibro- 
gen, pacientul recuperîndu-și 
aproape în totalitate capacitatea 
vizuală a ochiului rănit.



„PACEA, DEZARMAREA r Ample acțiuni în sprijinul Consfătuire de lucru a

ȚEUIRI SUPREME ALE ÎNTREGn OMENIRI1* dezarmării și păcii
afacerilor externe din

• „Președintele Nicolae Ceaușescu - unul din cei mai 
activi lideri politicii ai vieții internaționale

® „înarmările nucleare, problema cea mai dramatică 
a vremurilor noastre44

® Opinia publică, popoarele au un rol extrem de im
portant în înfăptuirea dezarmării

„Marșul păcii - '82"

14 
o 

lucru a adjuncților 
afacerilor externe ai R.P. 
R.S. Cehoslovace, R.D. 
R.P. Polone, Republicii 
România, R.P. Ungare și

La solicitarea ziarului „Scînteia” și Agenției române de presă „Ager-
Presn' secretarul, general al Organizației Națiunilor Unite, Javier Perez de 

Dumitru Ținu și Neagu Udroiu urmă-Cuellar, a acordat trimișilor speciali 
torul interviu ;

— Sinteți la începutul manda
tului de înaltă răspundere de 
secretar general al Organizației 
Națiunilor Unite. Am dori ca 
prin acest interviu să oferim ci
titorilor din România posibilita
tea de a vă cunoaște opiniile cu 
privire la situația internațională, 
la preocupările O.N.U. in mo
mentul de față.

;— Aș dori să spun de la început 
onorat de a- 
președintelui 
vizita Româ- 
mele în Eu- 
prilejul de a

că mă simt extrem de 
mabila invitație a 
Nicolae Ceaușescu de a 
nia în cursul călătoriei 
ropa. Voi avea astfel 
mă întîlni și de a face un schimb de 
păreri cu unul din cei. mai activi li
deri politici ai vieții internaționale. 
Președintele României. domnul 
Ceaușescu, este omul care crede in 
virtuțile diplomației personale, el în
suși avind întil- 
niri directe cu 
mare număr 
conducători ai 
tor state, ceea 
servește păcii 
înțelegerii 
națiuni.

în același timp, 
am două motive 
în plus să mă 
bucur că vizitez țara dumneavoastră, 
înainte de toate pentru că sint din- 
tr-o țară latină, ceea ce ne face să ne 
simțim apropiați unii de alții. în al 
doilea rînd_, pentru că țara mea. Peru, 
este o țară în curs de dezvoltare și 
cunosc cit interes acordă România 
tuturor problemelor care privesc pro
gresul multilateral al acestor țări.

Pentru toate acestea, sint foarte 
Incîntat că voi vizita România, ceea 
ce, am convingerea. îmi va fi folosi
tor în activitatea mea de secretar 
general al Națiunilor Unite.

Vorbind despre O.N.U.. vreau să 
subliniez că, de la crearea sa. orga
nizația s-a afirmat ca un important 
for de dezbatere a marilor probleme 
din viața internațională. Din păcate, 
acest însemnat instrument nu este 
însă pe deplin folosit. Mă refer atît 
la rolul organizației în soluționarea 
anumitor probleme și. în egală mă
sură. în prevenirea unor situații con
flictuale. îndeosebi, acest rol preven
tiv al Națiunilor Unite cited că ar 
țțebui mai’ bine utilizat, de’ statele 
membre. în viata internațională se 
petrec evenimente care nu sint întru 
totul în mina Organizației Națiunilor 
Unite. Referindu-mă. de exemplu, la 
Orientul Mijlociu, se știe că partici
parea O.N.U. este exclusiv legată de 
prezența forțelor de menținere a 
păcii, fără ca organizația să fie im
plicată în soluționarea politică a pro
blemelor din această regiune.

. Ne preocupă, deci. întărirea rolu
lui preventiv al O.N.U. Uneori se a- 
pelează la instanțele Națiunilor Uni
te cînd lucrurile sint deja foarte 
complicate. S-ar putea compara a- 
ceasta cu situația cînd pacientul este 
adus la medic într-o stare foarte 
gravă și cînd chiar și un medic 
excelent doar printr-un miracol îi 
mai poate salva viata.

Așa cum spuneam, Organizația 
Națiunilor Unite constituie un in
strument util care trebuie folosit in 
mpid adecvat d>e statele membre.

— România se numără printre 
țările care susțin, prin propune- 

I rile prezentate, creșterea rolului
proble- 

Evoluția 
eviden-

practica relațiilor internaționale — 
aceea a bunelor oficii ale secreta
rului general.

Iată, prin urmare, o mare varieta
te de forme de soluționare pașnică a 
problemelor, care oferă organizației 
mondiale șansa reală a sporirii efi
cienței activității sale. Importante 
sint voința politică a statelor, res
pectarea de către toți a Cartei 
O.N.U., a recomandărilor și rezoluții
lor Consiliului de Securitate, ale A- 
dunării Generale.

— Opinia publică din România 
a urmărit cu cel mai viu interes 
lucrările sesiunii speciale a 
Adunării Generale consacrate 
dezarmării. Vă este cunoscut 
Apelul poporului român adresat 
sesiunii, pe care și-au pus sem
nătura milioane de oameni de 
toate vîrstele, de cele mai dife
rite profesii.

STOCKHOLM 14 (Agerpres). - 
Reprezentanții mișcărilor partizani
lor păcii din Danemarca, Norvegia, 
Finlanda, Suedia și Uniunea Sovie
tică au luat startul, miercuri, de la 
Stockholm, în „Marșul păcii - 82", 
care se desfășoară sub deviza luptei 
împotriva cursei înarmărilor și a pe
ricolului unei catastrofe nucleare — 
transmite agenția T.A.S.S.

Marșul, precizează sursa citată, 
marchează o lărgire a colaborării

forțelor păcii din nordul Europei cu 
alte popoare ale continentului în 
lupta pentru pace.

Coloana participanților la marș 
a trecut pe străzile centrale ale ca
pitalei suedeze, îndreptîndu-se spre 
port, de unde a pornit spre ora
șul finlandez Turku. Traseul marșu
lui, precizează T.A.S.S., va trece prin 
Leningrad și Moscova și se va în
cheia cu o manifestație de masă 
pentru pace.

MOSCOVA 14 (Agerpres) — La 
iulie, la Moscova a avut loc 
consfătuire de 
miniștrilor 
Bulgaria, 
Germane, 
Socialiste 
U.R.S.S.

Din partea română a participat 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Consfătuirea a fost consacrată 
examinării unor probleme interna
ționale urgente de interes reciproc 
și s-a desfășurat într-o atmosferă 
de deplină ințelegere.

nu va

Pentru o lume fârâ arme nucleare

Conflictul dintre Iran și Irak
Trupele iraniene au pătruns pe teritoriul irakian

TEHERAN 14 (Agerpres). — Agen
ția oficială iraniană de presă I.R.N.A., 
citind un comunicat al Comanda
mentului militar iranian, anunță că, 
în noaptea de 13 spre 14 iulie, trupe 
iraniene au lansat un atac împotriva 
forțelor irakiene. Comunicatul adau
gă că unul dintre obiectivele atacu
lui este „de a ține orașele iraniene 
la distanță de focul irakian".

Agenția I.R.N.A. precizează că, 
miercuri, trupele iraniene pătrunse
seră pe o adincime de 20 km in te
ritoriul irakian, provocînd trupelor 
irakiene pierderi in oameni și teh
nică de luptă.

un 
de 
ai
ce 
și 

intre

Interviul acordat de secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, 

ziarului „Scînteia" și Agenției române de presă „Agerpres"

Cum apreciați, domnule secre
tar general, desfășurarea lucră- 

1 rilor sesiunii speciale și ce con
siderați că trebuie făcut pentru 
a răspunde 
lor de a se 
lor, de a 
tor de pace 
omeniri ?

— Cunosc Apelul trimis de poporul 
român Națiunilor Unite. Am urmă
rit cu interes. în sala Adunării Ge
nerale. foarte importanta expunere 
privind poziția României în proble
mele dezarmării.

în ceea ce privește rezultatele se
siunii speciale. în momentul în care 
discutăm, este prematur să formulez 
concluzii definitive *). în cadrul dez
baterilor generale au fost prezentate 
multe propuneri, care demonstrează 

, că sesiunea a fost privită cu un înalt 
grad de interes, ilustrat și de pre
zența' la O.N.U. în aceste zile a mai 
multor șefi de stat și guvern, a unui 
mare număr de miniștri de externe. 
Ceea ce sper eu. cunoscînd discursu
rile rostite, este ca sesiunea să sta
bilească în final, așa cum spuneam 
și în discursul inaugural, un program 
concret de dezarmare. Principiile, 
obiectivele dezarmării au fost con
venite ’cu patru ani în urmă, la pri
ma sesiune specială. De data aceasta, 
revine statelor participante îndato
rirea, obligația de a cădea de acord 
asupra unui program de măsuri 
concrete de dezarmare. Cred că ar fi 
nerealist să ne așteptăm la lucruri 
spectaculoase. Este însă deosebit de 
important ca programul de acțiune ce 
va fi adoptat de sesiune să cuprindă 
măsuri concrete, care să deschidă ca
lea

aspirațiilor popoâre- 
opri cursa înarmări- 
se asigura un vii- 
și securitate întregii

O.N.U. în soluționarea 
melor internaționale, 
însăși a evenimentelor 
țiază această cerință.
Cei aproape 40 de ani

spre dezarmare..
— Spuneați, în cuvîntul pe 

care l-ați rostit la deschiderea 
sesiunii, că a sosit timpul, că 
este absolut necesar să se pună 
capăt eursei nebunești, imorale 
a înarmărilor și în mod special 
a înarmărilor nucleare. Care 
sînt in opinia dv. factorii care 
impun dezarmarea pucleară ca 
obiectiv primordial al actualită
ții, al actualității imediate ?

— înarmarea nucleară reprezintă 
problema cea mai dramatică, cea mai

........ ... . care au
trecut de la înființarea organizației 
arată cit de necesară este respecta
rea întocmai a prevederilor înscrise 
in Carta O.N.U.. care, pentru fiecare 
stat, trebuie să fie la fel de impor
tantă ca propria Constituție.

Iată, am aici Carta Națiunilor Uni
te cu textul în limbile de lucru fo
losite în cadrul O.N.U. în capitolul 
al VI-lea sint enunțate toate moda
litățile de rezolvare pe cale pașnică 
a situațiilor conflictuale — cum sint 
negocierile, medierea, arbitrajul și 
altele. Statele membre pot recurge 
la oricare din aceste forme, așezin- 
du-se în jurul mesei, pentru a găsi 
soluții corespunzătoare. Aș adăuga o 
posibilitate care nu este înscrisă in 
Carta O.N.U., dar care a intrat in

•) Interviul de față a fost luat în 
săptămina de dinaintea încheierii se
siunii speciale, în preziua plecării in 
Europa a secretarului general al 
O.N.U. Intr-o declarație -ulterioară, 
făcută luni, cu ocazia vizitei pe oare 
a inceput-o in Olanda, Perez de 
Cuellar spunea : „Mă așteptam la re
zultate mai bune. Rezultatele foarte 
slabe ale conferinței m-au decepțio
nat". Secretarul general al O.N.U. a 
subliniat' că va continua eforturile 
„pentru a convinge .statele membre 
de faptul că numai o politică sinceră 
și concretă, vizind dezarmarea și, în 
primul rind, dezarmarea nucleară, ar 
putea duce la înfăptuirea păcii și în
țelegerii".

alarmantă. O primejdie pentru În
treaga specie umană. Niciodată în 
existenta umanității linia de demar
cație între catastrofă și supraviețuire 
nu a fost atît de firavă. Astăzi există 
în lume arsenale cu o capacitate de 
distrugere care echivalează cu peste 
un milion de bombe de tipul celei 
de la Hiroshima. Se apreciază că un 
singur submarin echipat cu focoase 
nucleare, ane o putere explozivă su
perioară celei rezultate din toate ex
ploziile care au avut loc în cursul ul
timului război mondial. în fapt, fie
cărei ființe umane de pe planeta 
noastră îi revin trei tone de trinitro- 
toluen. Este unanim știut că. prin na
tura sa, un război nuclear
putea fi limitat. Se sublinia chiar în 
documentul final al primei 
consacrate dezarmării — , 
află în fața alternativei : a pune ca
păt cursei înarmărilor și a înainta 
spre dezarmare, sau a pieri. Este, 
deci, o problemă a supraviețuirii 
noastre. Constituie o obligație morală 

a marilor puteri 
să distrugă arme
le nucleare. Dar 
există, în același 
timp, un alt as
pect al cursei în
armărilor. Mă re
fer la armele con
venționale. Să nu 
pierdem din vede
re creșterea con- 

arsenalelor convenționale, 
care afectează in mod deosebit țările 
în curs de dezvoltare. Multe dintre 
acestea cheltuie sume enorme pentru 
a se înarma, făcînd jocul businessului 
cu asemenea arme dintr-o serie de 
țări dezvoltate. Sint fonduri sustrase 
dezvoltării, construcției de locuințe, 
școli, spitale atît de necesare ță
rilor lumii a treia. Să nu uităm că 
din 1945 lumea 'a cunoscut peste o 
sută de războaie, purtate cu arme 
clasice. Ele au cauzat vaste distrugeri 
și imense suferințe, soldîndu-se cu 
nenumărate pierderi de vieți umane.

— Sesiunea specială a fost 
marcată de acțiuni populare de 
amploare necunoscută pină în 
prezent, ca o expresie a îngrijo
rării în fața primejdiilor pe care 
le creează cursa înarmărilor 
pentru pacea și existența po
poarelor. Am dori să ne vorbiți 
despre rolul și importanța opi
niei publice, a' popoarelor în în
făptuirea dezarmării.

— Personal, ca secretar general al 
Națiunilor Unite, consider că opinia 
publică'este indispensabilă pentru în
treaga activitate a organizației. Prin 
intermediul opiniei publice, al mijloa
celor de informare în masă, putem 
exercita o anumită influență asupra 
guvernelor. în special în domeniul 
dezarmării, rolul opiniei publice este 
extrem de important. Popoarele sînt 
vital interesate în dezarmare, pentru 
că este vorba de propria lor existență. 
De aceea, repet, trebuie să acordăm o 
mare atenție manifestărilor pentru 
pace ale opiniei publice internațio
nale — așa cum au fost și cele din 
România.

— Anul 1985 a fost proclamat 
de către O.N.U. — Anul Inter
național al Tineretului. Ați dori 
să ne împărtășiți gindurile dv. 
în legătură cu acest eveniment ?

— Orice problemă care privește ti
neretul este extrem de importantă. 
Pentru că tineretul este un alt nume 
pentru viitor. Cunosc importanta spe
cială pe care România o acordă Anu
lui Internațional al Tineretului. Orice 
se referă la tineret, la destinele sale 
are o valoare fundamentală. După 
opinia mea, Anul Internațional al Ti
neretului trebuie să fie bine pregătit, 
astfel ca rezultatele sale să slujească 
menținerii păcii și înțelegerii între 
națiuni. Pacea este un țel suprem. Și 
există un țel irriediat — înțelegerea 
între națiuni, intre tinerii din întrea
ga lume. Tineretul înseamnă dorința 
de a trăi, bucuria de a trăi — indife
rent de țara căreia îi aparține, de sis
temul politic, de concepțiile filozofice 

, necesitatea de a trăi în pace și 
liniște.

Afirmarea acestor deziderate cred 
că ar fi cel mai minunat lucru pe 
care l-ar putea asigura Anul Inter
național al Tineretului. Este o cauză 
frumoasă, căreia trebuie să-i consa- 
crăm eforturile noastre.

sesiuni 
omul se

tihuă a
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APEL LA UNITATEA FORȚELOR DEMOCRATICE DIN CHILE. Partidul 
Comunist din Chile a dat publicității o declarație în care se pronunță 
pentru mobilizarea și întărirea unității oamenilor muncii și a forțelor de
mocratice din Chile și condamnă, totodată, recentele măsuri economice 
adoptate de guvernul de la Santiago de Chile. Documentul subliniază că 
singura alternativă la politica promovată de regimul din Chile o consti
tuie intensificarea acțiunilor de protest, a unității și a tuturor formelor 
de luptă la care poporul chilian este pe deplin îndreptățit pentru apărarea 
intereselor sale.

I

INTÎLNIRE LA BUDAPESTA. 
După cum transmite agenția M.T.I., 
Jânos Kâdâr. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., s-a întilnit cu Louiș 
Van Geyt, președintele P. C. din 
Belgia, care se află într-o vizită lă 
Budapesta. în cursul intîlnirii; 
părțile s-au informat reciproc asu
pra situației și sarcinilor partide
lor lor și au examinat probleme ac
tuale ale mișcării. comuniste și 
muncitorești, ale situației interna
ționale, fiind acordată o atenție 
deosebită problemelor păcii 
securității în Europa.

ÎNTREVEDERE BULGARO — 
MALTEZA. Todor Jivkov, preșe
dintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, l-a primit pe primulmi- 
nistru al Maltei, D'om Mintdff. care 
întreprinde o viziltă oficială la So
fia, relatează agenția B.T.A. între
vederea a prilejuit un schimb de 
opinii privind posibilitățile -de dez
voltare a relațiilor bilaterale. De 
asemenea a.u fost abordate pro
bleme internaționale actuale.

Autoritățile de la Pretoria, a spus 
Jose Eduardo dos Santos, folosesc 
pentru a-și atinge aceste scopuri 
atît forțe armate, cit și grupări con
trarevoluționare pe care le antre
nează și înarmează pe teritoriul 
sud-african.

PLENARA A C.C. AL P.C. DIN 
COLUMBIA. La Bogota a avut loc o 
plenară a C.C. al P.C. din Columbia, 
în cadrul căreia secretarul general 
al partidului, Gilberto Vieira, a 
rostit O cuvântare in care a făcut o 
analiză a situației politice din țară 
după constituirea noului guvern.

DEMISII DIN CABINETUL 
TURC. Un comunicat oficial al bi
roului primului ministru al Turciei 
a anunțat miercuri că Turgut Ozal, 
ministru de stat și vicepremier, 
Kaya Erdem, ministru de finanțe, 
și Serif Tuten, ministrul construc
țiilor, și-au dat demisia din aceste 
posturi. Ministru de stat și vicepre- 
mier a devenit Sermet Refik Pdsin, 
în timp ce Ahmet Samsunlu a fost 
numit ministru al construcțiilor, iar

PREȘEDINTELE R. P. ANGOLA 
A ACUZAT REGIMUL SUD-AFRI- 
CAN de menținere a unui climat de 
„război nedeclarat" împotriva state
lor suverane din Africa australă.

irakiană de informații I.N.A., citată 
de agențiile internaționale de presă 
— a anunțat că trupele iraniene au 
pătruns in noaptea de marți spre 
miercuri pe teritoriul irakian, in sec
torul orașului Basra, pe o adincime 
de 10 km. Trupele irakiene — men
ționează agenția citată — au ripos
tat în dimineața zilei de miercuri, 
oprind înaintarea forțelor iraniene. 
De asemenea, agenția I.N.A. trans
mite că aviația irakiană a atacat, 
miercuri, „obiective economice ira
niene" în orașele Ilam, Kermanshah 
și Khorramabad, ca răspuns la bom
bardamentele iraniene asupra obiec
tivelor economice din localitățile 
irakiene Basra, Fao și Abou-Al- 
Khassib.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Co
mandamentul general al forțelor ar
mate irakiene— informează agenția

ș
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Evenimentele din Liban

(Agerpres) — Trupele 
încălcat din nou ince- 
bombardind cu artile- 

din zona de vest a

Femei japoneze, participante la marea demonstrație pentru pace de 
la New York, în fața sediului O.N.U., poartă înscrisă pe pancarta lor 
o revendicare comună tuturor popoarelor : „Să asigurăm copiilor noștri 

o lume fără arme nucleare I”

Studenții în lupta pentru dezarmare
ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 

Desfășurat sub deviza „Studenții și 
dezarmarea", la Addis Abeba au 
luat sfîrșit lucrările unui seminar 
internațional, organizat de Uniunea 
Internațională a Studenților — in
formează agenția A.P.S. Delegații 
au aprobat un document finai in , 
care este exprimată profunda preo
cupare a tineretului lumii față de 

^agravarea climatului internațional

și față de intensificarea 
agresive ale cercurilor 
Participanta la această 
și-au manifestat, totodată, sprijinul 
lor față de inițiativele de pace, che- 
mind toate forțele democratice din 
lume să-și intensifice lupta împo
triva cursei înarmărilor, pentru 
securitate și destindere pe planeta 
noastră.

acțiunilor 
belicoase, 
reuniune

SALVADOR

Forțele insurgente își
SAN SALVADOR 14 

— Forțele Frontului 
Marti pentru Eliberare 
(F.M.L.N.) din Salvador 
controlul asupra tuturor șoselelor din 
departamentele San Miguel și Usu- 
lutan, din partea de est a țării —- 
transmit posturile de radio din 
America Centrală, reluate de agen
ția Prensa Latina. într-un comuni
cat de presă, armata salvadoriană a 
confirmat situația, admițînd. totoda
tă, că insurgenții și-au consolidat 
pozițiile și în departamentul central 
San Vicente, la numai 65 km de San 
Salvador.

Potrivit informațiilor din regiune, 
forțele F.M.L.N. au instalat deja in 
zonele ocupate autorități ale puterii 
locale noi și au trecut la reorgani-

ARGENTINA

• •

(Agerpres). 
Farabundo 
Națională 

au preluat

zarea întregii vieți social-economice 
și politice locale.

în ultimele 24 de ore s-au sem
nalat atacuri ale insurgenților și în 
regiunea de litoral a Salvadorului, 
la Suyapa fiind atacată chiar gar
nizoana militară, de unde au fost 
capturate arme și muniții.

Armata salvadoriană a confirmat, 
de asemenea, că localitățile Ojos de 
Agua, El Carrizal și împrejurimile 
au rămas în continuare sub controlul 
insurgenților. Ele au fost ocupate de 
forțele F.M.L.N. la 28 iunie.

Patrule militare și convoaie cu ar
mament și muniții au fost hărțuite 
de insurgenți. în cursul zilei de 
marți, în perimetrul Tecomapa-Me- 
tapan, înregistrîndu-se in rindul ar-. 
matei pierderi în oameni și tehnică 
de luptă.

Junta militară își va relua funcția
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

în capitala Argentinei s-a anunțat că 
Junta militară de guvernămint — or
ganul suprem al administrației de 
stat argentiniene — își va relua func
ția, abandonată la 22 iunie, in con
textul apariției unor neconcordante 
de opinii în rindul membrilor săi pri
vind desemnarea șefului statului — 
transmite agenția France Presse. S-a 
precizat că membrii Juntei — coman
danții șefi ai armatei, marinei și 
aviației, respectiv generalul Cristino 
Nicolaides, amiralul Jorge Anaya și' 
generalul de brigadă Basilio Lami- 
Dozo — au ajuns la un acord in sen
sul arătat, convenind, totodată. în
ființarea postului de vicepreședinte 
al țării și conferirea lui unei perso
nalități civile. Atribuțiile principale

ale acestuia urmează să fie înlocuirea 
la funcția supremă a președintelui 
țării, în caz de necesitate, și prezi- 
darea lucrărilor Comisiei legislative 

. consultative, din care vor face parte 
cele mai reprezentative personalități 
politice argentiniene. Rolul Comisiei 
legislative consultative este acela de 
a veghea la buna desfășurare a „pro
cesului militar de reorganizare națio- 

i nală“, proces care preconizează, in
tre altele, conducerea țării, începind 
din martie 1984, de către un pre
ședinte civil și o viată politică parla
mentară.

Adnan. Baser Kafaoglu a preluat 
conducerea Ministerului de finanțe.

ACCIDENT. Ministerul Apărării 
al Marii Britanii a anunțat miercuri 
că 11 soldați au fost răniți pe aero
portul din Port Stanley, în Insulele 
Mal vine (Falkland), cînd rachete 
amplasate pe avioane militare de 
tipul „Harrier" au explodat întîm- 
plător. S-a precizat că accidentul 
s-a petrecut în momentul cind a- 
vionul-decola și se datorează „func
ționării necorespunzătoare a arma
mentului".

★
Ultimii 593 de militari argenti

nieni deținuți în prizonierat de for
țele britanice în. Insulele Malvine 
au sosit miercuri la Puerto Madryn, 
in sudul Argentinei, la bordul na
vei „St. Edmund" — informează 
agențiile U.P.I. și A.P. Printre pri
zonieri se află și generalul de bri
gadă . Mario Menendez, comandan
tul garnizoanei argentiniene din 
Malvine, care a semnat, la 14 iunie, 
documentele de încetare a ’ostilită
ților.

A DISPĂRUT UN MARE ACTOR 
BRITANIC. La Londra a încetat din 
viață, în virstă de 67 de ani, actorul 
Kenneth More, 'cunoscut pentru rea
lizările sale prestigioase atît în tea
tru, cit și în filme. Apreciat pentru 
rolurile de eroi din timpul războiu
lui, în filme ca „Bătălia pentru 
Anglia" sau „Ziua cea mai lungă", 
Kenneth More a primit în 1954 
titlul de „cel mai bun actor brita
nic al anului".

„Un pas important 
pe calea reconcilierii 

naționale în Ciad46
Declarația președintelui 

Consiliului de Stat ciadian

SCRUTINUL PREZIDENȚIAL DIN MEXIC. Ministrul de interne mexi
can, președintele Comisiei electorale federale, Enrique Olivarez Santana, a 
confirmat victoria in alegerile de la 4 iulie a candidatului la funcția supremă 
al Partidului Revoluționar Instituțional (P.R.I.), Miguel de la Madrid Hur
tado. El a precizat că P.R.i. a obținut victoria in alegeri in 85 de districte 
electorale situate in 26 din cele 30 de state federale mexicane, urmat de 
Partidul Acțiunii Naționale (P.A.N.), de opoziție. Partidul Socialist Unificat 
din Mexic, creat anul trecut, reprezentînd cea mai importantă forță a opo
ziției de stingă, și care a participat pentru prima dată la scrutin, a devenit 
cea de a treia forță politică electorală mexicană.
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N’DJAMENA 14 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la N’Djamena, 
președintele Consiliului de Stat cia- 
dian, Hissene Habre, a menționat că 
negocierile de la Libreville cu col. 
Abdelkader Kamougue — coman
dantul forțelor armate ciadienie — la 
care au luat parte șeful statului ga- 
boriez, președintele Omar Bongo, și 
emisarul special al președintelui 
Francois Mitterrand, consilierul Guy 
Penne, au constituit un 
portant pentru realizarea „reconci
lierii naționale" în Ciad, transmite 
agenția T.A.P, El a arătat că a fost 
semnat uin comunicat comun, in care 
părțile își afirmă hotărârea de a 
pune capăt „războiului undelor", 
pentru a permite si favoriza des
fășurarea negooierilor dintre ele in
tr-un climat constructiv.

pas im-

• Trupele israeliene au încălcat din nou încetarea focului 
® întrunire a cabinetului libanez • Amînarea reuniunii 
extraordinare arabe la nivel
BEIRUT 14 

israeliene au 
tarea focului, 
ria cartierele
capitalei libaneze, ceea ce a provocat 
importante distrugeri, incendii și 
victime în .rindul populației civile — 
transmit agențiile internaționale de 
presă. Obuze ale artileriei israeliene 
au lovit clădirea Ministerului libanez 
al Afacerilor Externe, precum și 
Palatul Prezidențial de la Baabda.

Agenția palestiniană de presă 
W.A.F.A. anunță că forțele pales-ti- 
niano-libanezo-progresiste au ripos
tat, deschizînd focul asupra pozițiilor 
israeliene din suburbiile din sudul 
Beirutului, distrugînd șapte 
israeliene și un depozit de 
ranți.

Agenția W.A.F.A. relatează 
pele israeliene au plasat și
încărcături explozive în apropierea 
Centrului de cercetări al O.E.P. și 
a clădirii care adăpostea refugiați 
palestinieni din tabăra Dbaye. Ca 
urmare a acestui atentat și-au pier
dut viața civili nevinovați și au fost 
grav avariate clădirile din apropiere.

în cursul zilei de miercuri, trupe
le israeliene ce asediază capitala Li
banului și-au strîns și mai mult cer
cul în jurul Beirutului, nepermițind 
intrarea în oraș a nici unui vehicul 
cu alimente sau medicamerite. „Pa-

înalt în problema Libanului 
sajul muzeului" — unul dintre cele 
trei puncte de trecere intre sectoa
rele de est și de vest ale Beirutului 
— deschis marți seara pentru cir
culație, a 
miercuri de trupele israeliene.

în aceeași zi, guvernul Libanului 
s-a întrunit în prezența președinte
lui Sarkis. Anterior, președintele E- 
lias Sarkis și primul ministru de- 
misionar, Shafic Al Wazzai” ’ u avut 
consultări cu trimisul spâ •' aî al 
S.U.A. în Orientul Mijlociu, Philip 
Habib.

fost închis din nou

tancuri 
carbu-

că tru- 
detonat

TUNIS — PreședinteleTunisiei, 
Habib Bourguiba. a hotărît aminarea 
reuniunii extraordinare arabe la nivel 
înalt în problema 
urma să aibă loc la 
sia), la 15 iulie — 
țiiile internaționale 
surse oficiale din Tunis.

într-un comunicat al președintelui 
Republicii Tunisiene, dat publicității 
marți seara, se precizează că. dat 
fiind faptul că reuniunea proiectată 
nu putea ajunge la rezultatele scon
tate fără participarea tuturor țărilor 
arabe la cel mai înalt nivel, și ținînd 
seama de numărul de răspunsuri po
zitive primite pină marți 
din 21 membre ale Ligii Arabe — 
președintele Bourguiba a hotărît să 
amine tinerea reuniunii 
nare. .............

Libanului, care 
Monastir (Tuni- 
relatează agen
de presă, citind

12 tari

extraordi-

SPANIA: Spre alegeri anticipate?
MADRID 14 (Agerpres). — Ale

gerea unui nou lider al partidului de 
guvernămint spaniol — Uniunea 
Centrului Democratic — nu a avut 
darul de a soluționa disensiunile 
interne ale acestui partid. De mai 
multă vreme, U.C.D. este marcată 
de o profundă criză datorită luptei 
interne dintre diversele fracțiuni, 
menționează agenția Reuter.

Luînd cuvîntul în cadrul unei re
uniuni extraordinare a Consiliului 
Politic al U.C.D., președintele gu
vernului, Leopoldo Calvo Sotelo, 
fostul lider al acestui partid, a de
clarat că Spania se află „de facto" 
într-o perioadă electorală. în con-

text, el 
preluat
Adolfo Suarez, conducere la care a 
renunțat săptămina trecută, nu a 
reușit să refacă unitatea acestui 
partid, divizat in mai multe frac
țiuni opuse.

a recunoscut că. după ce a 
conducerea U.C.D. de la

Majoritatea observatorilor politici 
din Madrid, citați de agenția France 
Presse, se așteaptă acum ca pre
ședintele guvernului să hotărască di
zolvarea parlamentului în luna sep
tembrie și organizarea de alegeri 
generale anticipate, în luna noiem
brie. Desfășurarea normală a ale
gerilor legislative este prevăzută 
pentru martie 1983,

Echipajul sovietic în a treia lună 
de activitate în Cosmos

MOSCOVA 14 (Ager
pres). — Echipajul 
Anatoli Berezovoi — 
Valentin Lebedev și-a 
încheiat, miercuri, cea 
de-a doua lună de ac
tivitate la bordul com
plexului orbital de cer
cetări științifice ,.Sa- 
liut-7“ — „Soiuz T“ — 
informează agenția 
T.A.S.S.

Cosmonauții au con
tinuat descărcarea na- 
vbi automate de trans
port „Progress-14“. E- 
chipajul a transferat în

incinta complexului or
bital produsele alimen
tare, regeneratoarele 
sistemului de asigurare 
a vieții, utilaje supli
mentare și aparatură. 
In cursul zilei de 
miercuri s-a procedat 
!e transferarea carbu
ranților și a apei po
tabile.

Potrivit programu
lui, cei doi cosmonauți 
iu continuat observa
țiile vizuale și foto
grafierea Terrei și 
Oceanului planetar in 
scopul cercetării resur-

selor naturale ale Pă
mântului și mediului 
ambiant, precum și 
efectuarea de exerciții 
fizice.

Programul de activi
tate de la bordul com
plexului pilotat „Sa- 
liut-7" — „Soiuț ,T“ se 
îndeplinește cu pieces. 
Starea sănătății<co',mo- 
nauților Berezovoi și 
Lebedev este bună. 
Complexul orbital a- 
vindu-i la bord pe cei 
doi cosmonauți își con
tinuă evoluția pe o or
bită clrcumterestră.

Cumplitul pericol pe' 
care armele nucleare il 
fac să plutească asu
pra întregii omeniri 
provoacă reacții din 
cele mai diverse. Une
le, cele mai multe, 
constau in împotrivirea 
deschisă și tot mai ac
tivă față de amplifi
carea pericolului de 
război, așa cum o ara
tă valul impresionant 
al mișcărilor antinu
cleare din numeroase 
țări ale lumii. în unele 
cazuri însă, teama ge
nerată de acest pericol 
a fost — și este — folo
sită ca sursă de cîștig 
de către businessmanii 
profilați pe construirea 
de adăposturi antiato- 
mice.

Periodic, presa occi
dentală aduce noi vești 
despre asemenea ca
zuri. De pildă, al pro
prietarului unui castel 
de lingă Bordeaux, pe 
nume William Alain 
Miailhe, care, sub sa
loanele de recepție,

Soluție salvatoare 
și-a construit, nu de
mult, un adăpost 
antinuclear, cu ușă 
blindată cîntărind o 
tonă, pentru a-și pro
teja... cele 50 000 sticle 
cu vin (unele păstrate 
de la 'începutul secolu
lui și, pe deasupra, 
provenind dintr-o vie 
faimoasă, cea care 
aparținuse cindva ce
lebrului Toulouse-Lau
trec). Putem presupu
ne că avem de-a face 
nu numai cu obsesia 
conservării unor vinuri 
prețioase, ci mai ales 
cu instinctul de con
servare al proprietaru
lui, încrezător că, la o 
adică, s-ar putea salva 
și el alături de sticle. 
Atîta doar că „garan
țiile" reclamei au fost 
spulberate de calculele 
experților militari, 
după care in groapa 
lăsată de impactul unei 
rachete nucleare de di
mensiuni mijlocii înca
pe cel puțin un bloc cu 
nouă etaje. La drept

vorbind, în vremuri 
cind s-a acumulat în
cărcătură mortală mult 
peste baremul distru
gerii întregii omeniri, 
refugiile subterane a- 
mintesc de gestul stru
țului ce-și vira, de 
teamă, capul in nisip.

Și apoi, adăposturile 
de acest gen oferă o 
iluzorie protecție se
lectivă, după criteriul 
buzunarului, contra 
pericolului unui război 
in care toți pământenii, 
fără excepție, ar servi 
drept țintă, 
afacerile 
ceri, dar 
urmărește 
protejarea 
nești, atunci 
subterane inutile rezi
dă soluția. Ci în lichi
darea mijloacelor, de 
exterminare.

Or, în această pri
vință comportamentul 
de struț nu folosește 
decit promotorilor 
cursei spre dezastru. 
(V. Oros).

Desigur, 
sint. afa- 

dacă se 
realmente 

vieții ome- 
nu in
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