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Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceausescu,
a primit, joi, in stațiunea Neptun, pe

Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, ioi după-amiază. in
stațiunea Neptun. ne ambasadorul

Ora

de oră, din zori și pină noaptea, cu toate forțele pentru

RECOLTAREA Șl DEPOZITAREA
ÎN CEL MAI SCURT TIMP A GRÎULUI!
® Nu mai este timp de așteptat! în toate județele din sudul și sud-vestul țării, în cîteva zile
întreaga recoltă trebuie să fie strînsă și pusă la adăpost.
® Orice întîrziere cît de mică înseamnă, în momentul de față, pierderi de recoltă, care nu
pot fi admise nicăieri, sub nici un motiv.
După citeva zile cu ploi care au stinjenit și. in
unele locuri, chiar au întrerupt desfășurarea seceri
șului si celelalte lucrări agricole de vară — ploi
dealtfel binevenite, deoarece au refăcut pe mari supra
fețe rezerva de ană din sol — acum timpul s-a îmbu
nătățit si. după cum am fost informați la Institutul de
meteorologie si hidrologie, in următoarele zile tempe
raturile vor creste simțitor. De aceea, in momentul de
fată, cea mai importantă sarcină care revine mecani
zatorilor. cooperatorilor, specialiștilor din unitățile agri
cole. tuturor oamenilor muncii din agricultură este aceea
\3e a stringe. transporta si depozita in cel mai scurt timp
si fără pierderi recolta de griu.
Cu atit mai mult este nevoie să fie intensificat sece
rișul cu cit — deși ne aflăm la jumătatea lunii iulie —
realizările sint sub posibilități intr-un șir de județe. în
ansamblu, pină in seara zilei de 14 iulie, griul a fost
strins de pe 692 200 hectare — ceea ce reprezintă 32 la
sută din suprafața cultivată in unitățile agricole de stat
Si cooperatiste. Dar intre județele aflate in aceeași zonă
pedoclimatică există decalaje apreciabile la recoltarea
griului, care, in cea măi mare parte a situațiilor, nu-și
găsesc o justificare plauzibilă. Astfel, dacă in județele
Olt, Dolj. Teleorman. Brăila si Giurgiu producția a fost
strinsă' de pe 60—68 la sută din suprafețe, in alte județe
— Arad. Timiș. Călărași si Constanta — s-au recoltat
intre 19 și 45 la sută din suprafețele cultivate. De bună
seamă, stadiul diferit al recoltării se datorește nu nu
mai ploilor, ci. înainte de toate, neajunsurilor de ordin
organizatoric ce s-au manifestat in unele unităti agri
cole. defecțiunilor care au apărut la un șir de combine
Si alte utilaje ce nu au fost bine reparate si care au
creat dificultăți in utilizarea la întreaga capacitate a mij
loacelor tehnice destinate secerișului si transportului re
coltei.
Acum, cirul vremea a devenit din nou favorabilă se
cerișului, este necesar ca peste tot si. cu atit mai mult,
in județele rămase in urmii, să se lucreze din plin, oră
de oră. din zori si pină seara tirziu. Cu ac
tualele mijloace tehnice bine puse la punct, prin
buna organizare a formațiilor de combine si folo
sirea deplină a timpului de lucru, este posibil, este ne
cesar. ca in județele situate in sudul tării să se încheie
in citeva zile recoltarea griului. Important este ca or
ganele agricole, cu sprijinul comandamentelor județene
pentru agricultură, să dirijeze operativ forțele mecanice
din unitățile care au încheiat, secerișul in unitățile din
același consiliu agroindustrial sau din consilii invecinate. unde lucrările sint intirziate. De asemenea, acolo
unde cerealele sint căzute si nu oot intra combinele, este
necesar ca griul să fie strins cu coasele si secerile. prin
participarea largă la muncă a locuitorilor de la sate.
Nu mai este timp de așteptat 1 Orice zi cistigată acum
la seceriș înseamnă un plus de recoltă după cum orice
zi si. uneori, chiar citeva ore pierdute inseamnă. in mo
mentul de fată, pierderi irecuperabile din recolta de griu.
Tocmai de aceea, comitetele județene de partid, orga
nele agricole, consiliile agroindustriale si conducerile uni
tăților agricole au datoria de a acționa energic, hotărit.
printr-o susținută activitate organizatorică si politică, pen
tru desfășurarea in ritm intens, cu toate forțele, a se
cerișului. astfel ca recolta de griu din acest an — niinea
tării — să fie strinsă. transportată si pusă cit mai re
pede la adăpost.
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dețele notate cu o linie, pînâ la data menționată nu a început recol
tarea griului)

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
Nu există acum datorie mai importantă decît aceea
de a munci cu

cea

mai mare răspundere pentru

a grăbi secerișul!

Folosiți în acest scop din plin combinele și celelalte
utilaje, fiecare oră bună de lucru în lanuri, pentru a pune
cît mai repede la adăpost recolta de griu!

I

PE MARGINEA RECENTULUI PROIECT AL PROGRAMULUI

încheierea misiunii sale in tara noas
tră.
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

Ambasadorul Israelului
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Sandor Bajnai. ambasadorul Republi
cii Populare Ungare la București, in
vizită de rămas bun. in legătură cu

Israelului la București. Aba Gefen,
la cererea acestuia.
La primire a fost prezent Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată intr-o atmosferă
cordială.

NICOLAE CEAUȘESCU: i

„România pe drumul construirii

societății socialiste multilateral dezvoltate"
Volumul 22
O strălucită afirmare a spiritului revoluționar, a aplicării crea
toare a ideilor socialismului științific la condițiile concrete ale
țării noastre, o profundă analiză materialist-dialectică a realită
ților românești și ale lumii contemporane
Apariția in Editura politică a celui
de-al 22-lea volum din seria „Româ
nia pe drumul construirii societății
socialiste multilateral dezvoltate"
constituie un eveniment editorial
deosebit, un autentic act de cultură,
înmănunchind rapoarte, cuvintări,
mesaje, interviuri și articole
ale tovarășului Nicolae
Ceauișescu din perioada mainoiembrie 1981. actualul volum
reliefează, incă o dată, roiul hotăritor al secretarului general
ai partidului in elaborarea po
liticii clarvăzătoare, interne și
internaționale, a partidului și
statului nostru. în clarificarea
teoretică a problemelor edifică
rii noii orinduiri. în fundamen
tarea obiectivelor și direcțiilor
de acțiune pentru trecerea
României de la stadiul de țară
in curs de dezvoltare la ocl de
tară socialistă mediu dezvolta
tă, pentru realizarea unei cali
tăți .noi. superioare in toate do
meniile. Volumul are o semni
ficație deosebită atit prin legă
tura cu evenimentele politice
care au marcat acest interval
de timp — aniversarea a 60 de
ani de la făurirea P.C.R.. Con
gresul al II-lea al consiliilor
oamenilor muncii. Consfătuirea
de lucru de la C.C. al P.C.R. pe
problemele agriculturii etc. —
cit și datorită faptului că secre
tarul general al partidului face
un bilanț al cincinalului trecut
și al deceniului 1970—1980. for
mulează concluzii și învăță
minte pentru viitor, fundamen
tează obiectivele dezvoltării economico-sooiai'.e in perioada
1981—1985. evidențiază căile și
modalitățile de perfecționare a
activității in toate domeniile.
în volium sint evidențiate pe
larg principalele izvoare ale
succeselor realizate in toate dome
niile : justețea politicii partidului
nostru, care, călăuzindu-se de prin
cipiile socialismului științific, de con
cepția revoluționară materialist-dialectică și istorică, aplică în mod crea
tor adevărurile generale, îmbinîndu-le în mod armonios cu realitățile
și condițiile sociale istorice concrete
din Romania ; unitatea tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, a întregului popor în
cadrul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste sub conducerea poli
tică a Partidului Comunist Român ;
asigurarea participării efective la
conducerea țării a tuturor cetățeni
lor; formarea și dezvoltarea conștiin

ței socialiste, a spiritului revoluțio
nar, a răspunderii patriotice pentru
destinele societății noastre etc.
în cuprinsul volumului, indeosebi
în expunerea la Congresul al II-lea
aii consiliilor oamenilor muncii, in
cuvintările la consfătuirile de lucru

de la C.C. al P.C.R. și la marile adunări populare prilejuite de vizi
tele de lucru efectuate in această
perioadă in diferite județe ale țării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu funda
mentează po larg și profund obiecti
vele și sarcinile actualului cincinal,
relevă semnificațiile lor deosebite, in
condițiile actuale complexe, pentru
progresul multilateral al țării. Sub
liniind că pe primul plan stă sar
cina dezvoltării puternice a bazei de.
materii prime și materiale, a surse
lor de energie, precum și a agricul
turii, ca factori determinanti pentru
întreaga dezvoltare eccnomico-socială a tării, secretarul general al
partidului nostru scoate in evidență

necesitatea de a se pune un accent
deosebit pe factorii intensivi, pe ridi
carea nivelului calitativ și tehnic al
in.tregii activități economice.
Modul in care este analizată de
venirea noastră socialistă scoate pu
ternic in relief spiritul autentic
creator, dialectic, ce caracteri
zează gindirea sec-etarului ge
neral al partidului. Acest spirit
iși găsește expresia in impre
sionanta capacitate da sinteză
și jeneralizare. in sensibilitatea
și receptivitatea față de nou. in
consecvența cu care militează
pentru dezvoltarea economică a
țării ca bază a înfloririi tutu
ror domeniilor vieții sociale, in
înțelepciunea cu care ia in con
siderație — in unitatea lor or
ganică — factorii obiectivi și
subiectivi, materiali și spiri
tuali. economici și culturali, ideologici și psihosociali, in ro
lul pe care il acordă conștiinței
socialiste — ca factor important
al progresului socialist, in pre
ocuparea pentru asigurarea unității dintre partid și popor,
pentru afirmarea cu putere a
rolului hotăritor al maselor in
opera de edificare a noii orin
duiri.
întreaga analiză a probleme
lor cu cane s-a confruntat și se
confruntă societatea noastră re
levă patriotismul fierbinte ce
.caracterizează
personalitatea
tovarășului Nicolae Cea.ușescu,
marea sa dragoste de țară și de
oameni, încrederea de nestră
mutat in capacitatea de creație,
in forța și vitalitatea poporului
nostru, dorința, plină de pasiu
ne revoluționară, de a rodi tot
mai mult pe pămintul românesc
nobilele valori ale socialismului,
ale noului umanism revoluțio
nar, ale eticii si echității socia
liste.
Ideea privind necesitatea dezvol
tării creatoare a teoriei revoluțio
nare, in concordanță cu noile reali
tăți. ou mutațiile survenite in lume,
in viața socială și in cunoașterea
umană — constantă revelatoare a
gtndirii secretarului general al parti
dului. cu bogate și fertile consecințe
in elaborarea și Înfăptuirea politicii
de edificare a socialismului — ca
pătă, in volumul de față, noi dimen
siuni și semnificații.
Cititorul constată cu legitimă min-

Dr. Ion REBEDEU
(Continuare în pag, a V-a)
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ALIMENTAȚIEI ȘTIINȚIFICE A POPULAȚIEI

Alimentația rațională
și sănătatea
subliniez, de asemenea, că valabi
Nu greșesc afirmi nd că este un
litatea principiilor pe care le pro
titlu de mindrie pentru noi faptul
movează nu se reduce la anul acă in România problemele com
cesta sau la anii imediat următori,
plexe ale alimentației raționale,
ci vizează o perspectivă mult mai
științifice, a populației sin.t ridica
largă. Documentul ia in calcul atit
te la rangul de priliitică de stat. Emedia disponibilului și consumu
xistă puține țări in lume, in care
lui. cit mai ales sporurile calitati
semnalele de alarmă emise de oa
ve ce se vor obține ca urmare di
menii de știință privind legătura
rectă a măsurilor de stimulare a
strinsă dintre modul și obiceiurile
producției agricole și animaliere,
alimentare și incidența anumitor
ceea ce va crea condițiile mate
stări de morbiditate să fie recep
riale
necesare
tate si luate in
realizării unei aconsiderație cu alimentatii echili
tita
seriozitate,
transpuse in legi Pr.of. dr. docent Iulian MINCU brate — scopul
de fapt al tutu
sau norme. Pro
directorul Centrului de nutriție
ror prevederilor
iectul de pro
și boli metabolice
programului
agram pus in dez
mintit. Dună cum
batere publică a
rezultă din lectu
fost elaborat din
ra acestuia, se urmărește o ‘îmbu
inițiativa secretarului general al
nătățire structurală in alimentație :
partidului, cu concursul larg al
scăderea treptată a ponderii pro
specialiștilor, al medicilor. El re
duselor cerealiere in favoarea
flectă in mod evident grija statu
creșterii consumului de proteine de
lui nostru pentru sănătatea popu
origine animală, cu un conținut
lației. pentru prevenirea imbolnănutritiv ridicat.
virilor datorate unei alimentații
ne-aționale.
Toate aceste studii și cercetări
la care m-am referit au fost int-eCriterii'® cuprinse in acest pro
prinse atit la noi. cit și in lume, in
gram se întemeiază pe studiu', aurma constatării că infarctul mio
pnofundat și atent al resurselor de
cardic. bolile cardiovasculare, in
care dispunem, al specificului de
general, provoacă moartea celui
hrană al locuitorilor din diferite
mai mare număr de oameni de pe
zone geografice ; ele urmăresc sa
Terra, iar intre aceste maladii și
tisfacerea necesarului de hrană
științific determinat, in funcție de
alimentație există o strinsă inter
ocupație, virstă.’ sex — în condiții
dependență. La noi. 46 la sută
le evitării oricărei risipe. Princi
din decese au la bază atit de te
piile care stau la baza programu
mutul infarct, maladiile coronarie
lui sint rezultatul unor indelungane. ateroscleroza fiind strins legate
te observații de specialitate efec
de anumite erori, din păcate frec
tuate atit in tara noastră, cit și pe
vente. in privința alimentației. Au
plan mondial, de către organisme
internaționale, cu recunoscută com
(Continuare in pag. a II-a)
petentă in materie. Aș vrea să

DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
în sprijinul întăririi forței economice a patriei,
al progresului societății românești contemporane
„Partidul și statul nostru
pornesc de la premisa că o
condiție inseparabilă a pro
gresului economic și spiri
tual al societății noastre
este intensificarea cercetă
rii științifice, aplicarea cu
ceririlor științei și tehnicii
moderne în toate domeniile
de activitate. Numai pe baza
celei mai înalte științe, a tu
turor cuceririlor cunoaște
rii umane se poate crea cu
succes noua societate, se
poate asigura victoria co
munismului^.
NICOLAE CEAUȘESCU
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Oră de oră, din zori și pînă noaptea,

toate forțele pentru

RECOLTAREA Șl DEPOZITAREA
ÎN cel mai SCURT TIMP A GRIULUI!
IALOMIȚA: Combinele au intrat din nou
în lanuri
Chiar dacă precipitațiile căzute in
ultima perioadă in județul Ialomița
nu au fost cantitativ mari, totuși au
fost necesare eforturi suplimentare
la recoltarea griului. în aceste con
diții a fost nevoie să se organizeze
cit mai judicios munca, ceea ce a
făcut ca orele bune de lucru din fie
care zi să fie folosite cu bune re
zultate în marea majoritate a uni
tăților agricole. Activiștii de partid
și de stat repartizați să sprijine și să
coordoneze desfășurarea campaniei
de recoltare, împreună cu specialiș
tii din unități se află acum la cîmp,
unde controlează permanent starea
lanurilor. Cele 1 500 combine sint
pregătite in așa fel incit nici un spic
să nu rămină netreierat și nici un
bob să nu se piardă.
Marți și miercuri. în unitățile din
consiliul agroindustrial Țăndărei,
unde după mai multe încercări efec
tuate în toate solele, secerișul a fost
reluat cu toate forțele imediat ce
umiditatea spicelor a permis. Ca
urmare, in acest consiliu griul a fost
recoltat de pe 4 900 hectare, din cele
6 100 hectare cultivate. Cooperative-,
le agricole de producție Valea Ciorii,
Țăndărei și Ograda mai au de re
coltat între 20 și 60 hectare din cele
8 000—9 000 hectare cite au avut în
cultură fiecare. După ce aceste uni
tăți vor încheia secerișul, combinele
vor fi mutate la I.A.S. Ograda, unde
din cele 2 680 hectare cultivate mai
sint de recoltat 830 hectare.
Pînă in seara zilei de 14 iulie, griul

a fost recoltat in județ de pe 35 000
hectare din cele 70 300 hectare. Joi di
mineață, cind a reapărut soarele, in
majoritatea unităților agricole din ju
deț secerișul griului a fost reluat cu și
mai multă intensitate. Specialiștii au
identificat lanurile zvîntate, iar com
binele, revizuite și reglate în zilele
anterioare, funcționează acum mult
mai bine. în consiliile agroindustria
le Andrășești, Făcăeni, Balaciu, Țăndărei și Movila, combinerii au mun
cit cu multă hărnicie. în numeroase
unități agricole de stat și coopera
tiste din județul Ialomița se simte
un adevărat reviriment atit în ce
privește recoltarea și transportul
griului la bazele de recepție, cit și
în privința eliberării de păie a te
renurilor și însămințarea culturilor
duble.
Evident, rezultatele pe ansamblul
județului ar fi fost mult mai bune
dacă in toate unitățile s-ar fi acțio
nat cu mai multă stăruință la sece
riș. în timp ce în unitățile agricole
din zona sud-estică a județului „fe
restrele" bune de lucru dintre ploi
au fost folosite din plin, în cele din
zona nord-estică acestea nu au fost
utilizate cum trebuie. Ne referim
în special la unitățile din consiliile
agroindustriale Sinești. Condeești și
Urziceni, unde suprafețele recoltate
reprezintă doar 25—30 la sută din
cele cultivate, iar la eliberarea de
paie a terenurilor și însămințarea
culturilor duble există importante
rămineri in urmă.
Revine comandamentului județean

pentru agricultură sarcina de a ac
ționa pentru concentrarea și mai
puternică a mijloacelor tehnice și a
forțelor umane in lanuri, astfel ca
pînă la sfîrșitul acestei săptămini

griul să fie recoltat de pe întreaga
suprafață.

Mihai V1ȘO1U

corespondentul

„Scînteii"

Cu mașinile și, acolo unde
este nevoie, cu coasele

satu mare ■.

După ploile abundente din ultimele
zile, in mai multe unități agricole din
județul Satu Mare a inceput recol
tarea griului de pe cele 48 343 hectare.
Primele 1 500 hectare recoltate pînă
în seara zilei de 15 iulie se află in
unitățile agricole din consiliile agro
industriale. Odoreu. Tășnad. Tiream,
Cărei și Satu Mare, unde s-au culti
vat soiuri mai timpurii. în unele uni
tăți din cîmpia sătmăreană cu tere
nuri mai zvîntate. cum sint coopera
tivele agricole Lazuri și Odoreu. com
binele au fost concentrate în lanurile
mai coapte, ceea ce permite avan
sarea mai rapidă a lucrărilor. ■ La
C.A.P. „Someșul" Satu Mare, recol
ta este strinsă atit cu mijloacele me
canice. cit și manual. în acest scop,
au fost organizate două echipe de
cosași, care strung griul de pe cape
tele de tarla sau în jurul stîlpilor
rețelei electrice, unde nu pot intra
combinele.
în legătură cu secerișul, tov. ing.
Adrian Rogojeanu. directorul general
al direcției agricole județene, ne-a
spus : „întrucit starea solului și a
lanurilor nu permite încă să fie folo
site toate mijloacele de care dispu
nem. acționăm mai mult pe porțiuni
mici. Pe măsura coacerii griului, vor
intra în lanuri cu formații de lucru
concentrate pe sole mari. La indica
ția biroului comitetului județean de
partid, vom organiza ample acțiuni

de întrajutorare la recoltat. în cadrul
aceluiași consiliu sau între consiliile
vecine, pe măsură ce unele unități
vor termina această lucrare. De ase
menea. s-a organizat bine și activi
tatea de transport și depozitare a
griului, primele cantități recoltate intrind, încă din prima zi, în bazele de
recepție. Aici, griul — recoltat la o
umiditate intre 18 și 24 — este supus
mai întîi unei vînturări prin lopătare
și apoi introdus în spațiile de depo

zitare adecvate. Sintem hotăriți să
folosim orice fereastră bună de timp
intre ploi pentru a încheia recoltatul
griului în cel mai scurt timp".
Pe teren ne-am convins că măsurile
preconizate se aplică întocmai, iar
lucrările de recoltare se intensifică
Astfel, pe o solă a C.A.P. Păulești,
din consiliul agroindustrial Satu Mare,
se aflau concentrate 15 combine.
8 din ele fiind venite în ajutor de la
cooperativele vecine — Doba și Vetiș. Tot aici, pe o parcelă de 120 hec
tare cultivată cu griu există exces
de umiditate și. ca atare, combinele
nu pot fi folosite ; de aceea, s-a tre
cut la recoltarea manuală, cu echipe
de cosași, al căror număr se ridică la
aproape 90. în acest mod. griul a fost
strîns de pe aproape 60 hectare.

Octav GRUMEZĂ

corespondentul „Scînteii"

Din primele zile se muncește
intens, fără preget
Cele peste 1 000 de combine aflate
în dotarea secțiilor de mecanizare
din județul Iași s-au mutat, de în
dată ce au terminat recoltarea ce
lor peste 22 000 hectare cu orz, în la
nurile de griu, care au ajuns la ma
turitate în mai multe consilii unice
agroindustriale. Drept urmare, chiar
din prima zi de lucru, cu toate că
în anumite zone a mai plouat, s-a
reușit să se stringă recolta de pe aproapo 1 700 hectare. Aceasta a de
monstrat că secerișul orzului ă fost
o repetiție bine reușită a marii cam

panii de strfngere a griului. Ca do
vadă. ieri, 15 iulie, recoltarea a con
tinuat cu și mai multă rîvnă. Pînă
seara, griul a mai fost recoltat de pe
alte 4 000 hectare. Important de re.ținut ©ste și faiptul că întreaga re
coltă strinsă a și fost transportată
la bazele de recepție.
Inginerul Victor Surda. directorul
adjunct al direcției agricole jude
țene. ne-a spus că prin măsurile
luate se urmărește ca toate mijloa
cele mecanizate aflate in dotare să
fie folosite la seceriș,, iar atelajele

la eliberarea paielor, spre a se pu
tea pune ci't mai repede la adăpost
întreaga recoltă de griu și a se exe
cuta. concomitent, și însămințarea
culturilor dubie pe suprafețele pla
nificate. Este bine că încă din prima
zi a declanșării campaniei do recol
tare a- griului s-a pus in. aplicare
măsura stabilită de comandamentul
județean pentru agriculturii de a se
concentra. în consiliile agroindus
triale unde griul s-a copt, cit mai
multe combine din zona Pașcaniului,
tirade griuil nu a ajuns încă la matu
ritate. Astfel, in cooperativele agri
cole Țuțora, Bosia și in celelalte
unități din consiliul agroindustrial
Holboca, am văzut la lucru in la
nuri, alături da localnici, pe mulți
mecanizatori de la S.M.A.' Pașcani,
recoltind cu hărnicie sau transpor
tând in aceeași zi la baza de recep
ție producția de griu strinsă. Com
binele lucrează oomasat și, de înda
tă ce termină de recoltat o tarla,
sint mutate in celelalte, urmărindu-se să se obțină randamente spo
rite la fiecare utilaj. „Sintem hotă
riți să muncim bine și repede aici'
unde a început întîi secerișul, pen
tru ca în scurt, timp să ne întoar
cem acasă in zona Pașcaniului, unde

este, de asemenea, recoltă de griu
destul de bună" — ne-a spus combi norul
Cohstantin
Andronache,
care. împreună cu mecanizatorii Vasile Chițău. Constantin Rotman. Vasile Chihaia și alții, a venit să lu
creze la C.A.P. Țuțora. Intr-adevăr,
în ziua respectivă, ei s-au situat in
fruntea întrecerii pentru strângerea
la timp și fără pierderi a recoltei
de griu.
Cu aceeași stăruință s-a lucrat în
cursul zilei, de joi și in cooperati
vele agricole Prisăcani. Aroneanu și
Comarna din același consiliu agroin
dustrial, ca și in unitățile agricole
din consiliile agroindustriale Răducăneni, Ciurea, Popricani. Podu Iloaiei și Tîrgu Frumos, unde seceri
șul a inceput. Pentru stringerea la.
timp și fără pierderi a întregii recolte, ca și pentru atingerea vitezei
zilnice planificate, se acționează in
formații mecanizate complexe pe În
treaga durată a zileLtamină, iar fie
cărei formații i se alătură șl cite,
20—30 cosași și secerători; care adu
nă griul de pe porțiunile unde aces
ta a fost culcat de ploi și vinturi.

re sau ripare, benzile sint preluate pe
bază de proces-verbal. Personalul
este instruit pentru a asigura per
manent un debit constant pe ben
zile de transport, ceea ce previne ru
perile de covor și împotmolirile.
4. Operativitatea in intervenții, fo
losirea judicioasă a timpului de lu
cru, promovarea spiritului novator, a
inițiativei muncitorești sint dezide
rate ce-și găsesc, de asemenea, un
larg cimp de afirmare in perimetrul
carierei Tismana II. Consemnăm un
fapt semnificativ : echipa condusă de
electricianul Anghel Adrian a aplicat
de curind un procedeu de simplifica
re a instalațiilor electrice de la co
menzile celor două benzi transpor
toare. Rezultatul obținut — reduce
rea cu 50 la sută a consumului de energie electrică pe ambele transpor
toare.
Concretizarea cea mai elocventă a
datelor din această succintă radio
grafie o regăsim in modul de func
ționare a excavatoarelor și a celor
două'linii tehnologice de la cariera
Tismana II, inregistrindu-se in cele
6 luni o încărcătură medie orară de
peste 1 000 metri cubi masă minieră
și un indice extensiv de 71 la sută.

adică cu mult peste media obținută Ia
nivelul Combinatului minier Rovinari.
Pe alt plan, preocupările și rezultatele
de pină acum constituie suportul hotăririi acestui tinăr colectiv muncito
resc de a-și amplifica eforturile, ast
fel incit să asigure economiei națio
nale cantități mereu sporite de căr
bune. „Am luat-un bun demaraj în
prima decadă din luna iulie și avem
condiții ca. la cererea termocentralei,
să sporim cantitățile de cărbune li
vrate zilnic — ne-a spus, la încheie
rea anchetei noastre, adjunctul șefu
lui de sector. Pentru cea de-a doua
parte a anului ne-am propus să asi
gurăm suplimentar peste 50 009 tone
cărbune și 300 000 metri cubi șteril
excavat și transportat, să ridicăm
puterea calorică a cărbunelui livrat
cu 50 kilocalorii pe kilogram. Știm
că tara are nevoie de cărbune tot
mai mult și cit mai bun și de aceea,
privim angajamentul nostru ca o în
datorire patriotică, muncitorească.
Există toate condițiile să fie indepli-,
nit și depășit".

Manole CORCACH
corespondentul „Sci

TĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
GORJENI
O CERINȚĂ ESENȚIALĂ, DE MARE ACTUALITATE IN FATA ■MINERILOR
-1 031 000 tone — aceasta este can creăm condițiile necesare sporirii nare intensivă și extensivă planifi hălzii de steril, o mai mare operatiPentru unitățile miniere din bazi
vitate în executarea fipărilor și, binul Gorjului folosirea cu un înalt titatea de cărbune prevăzută a fi ex producției de cărbune in semestrul cați ai utilajelor din dotare.
S-a dovedit că succesul activității neînțeles, calitatea superioară a căr
randament ă utilajelor modeme, de trasă in 1982 in perimetrul carierei II și în continuare în anul 1983.
mare capacitate constituie principalul Tismana II — cea mai tinără exploa-.
Investigăm în detaliu realizările din carierele de lignit este condițio bunelui livrat".
2. Introducerea sistemului de halfactor in realizarea unor producții su tare „de suprafață" de pe platforma obținute de colectivul carierei Tis nat de buna funcționare a excavatoa
perioare de cărbune. în cele nouă minieră a Rovinarilor. Ca nivel, ci mana II in primul semestru al anu relor cu rotor și a circuitelor de dare interioară pe treapta de lucru
cariere de lignit din acest bazin func- fra
_____
t__ _____
______________,__
,____?_____
lui. Ce spun__________
datele bilanțiere
De la benzi. Ceea ce presupune competen a excavatorului 1 400—02. Referitor
de___________
mai sus se apropie
de_planul
ță tehnică și profesională; spirit de la această măsură, inginerul Alexan-’
ționează in prezent 33 excavatoare cu și. realizările carierelor mari, dotatei' o. producție de 74 108 tone in luna
rotor. Avind in vedere Volumul măre cu 4—5 linii tehnologice. Tismana-IF ianuarie, s-a înregistrat o creștere organizare, disciplină fermă din par- dru Ciunguleăcu ne explică :
— Acest sistem, pe care-1 experi
de lucrări ce trebuie executate pen- dispune insă doar de 2 excavatoare constantă a producției de cărbune. ■ tea1 intregului colectiv. Cum se con
tru
'
--------punerea ,.
la punct. a- circuitelor cu cjrcujțe]e aferente, deservite de ajungindu-se in iunie la un volum cretizează aceste cerințe in cariera mentăm aici, este aplicabil numai în
tehnologice din exploatările de supra 287 oameni ai muncii, din care 91 de 158 000 tone. S-a extras astfel o Tismana II 7 Din „radiografia" în circuitul aflat pe ultima treaptă,
adică pe vatra carierei. în esență, el
față. s-a stabilit ca in acest an. -la
presupune eliminarea celei de-a doua
toate capacitățile, să se realizeze un
linii exterioare de haldă, care poate
indice minim de funcționare exten
număra pînă la cițiva kilometri, și asivă de 60 Ia sută din totalul fondului
Este
necesar
și
pe
deplin
posibil
ca
în
toate
unitățile
să
se
asigure
de timp disponibil. Realizarea aces
sigurarea tehnologiei de depunere da
pe puntea excavatorului direct ît
tui indice este suficientă nentru ca
indici înalți de utilizare a excavatoarelor
sarcinile de producție, atit la extrac
halda din vatra carierei. în general
ția cărbunelui, cit și la descooertă.
au fost și există îndoieli privind sta
să fie îndeplinite și depășite. Trebuie
bilitatea volumului de steril depus.
spus că. in ciuda progreselor înre
Este meritul colectivului de la Tis
gistrate in ultimul timp, nu toate co provin din rîndul muncitorilor deta cantitate totală de aproape 600 000 treprinsă Ia fata locului, împreună mana II care, prin executarea unor
lectivele de muncă au reușit să asi șați. Aflindu-ne deja in a doua par tone lignit, mai mare cu peste 20 000 cu inginerul Alexandru Ciungulescu, pinteni de sprijin și a lucrărilor de
gure întreținerea și exploatarea cores te a anului. întrebăm : cum sp acțio tone decit nivelul planului și al sarci director cu producția la întreprinde asecare asigură stabilitatea hălzii și
punzătoare a excavatoarelor și cir nează aici pentru înfăptuirea aces nii suplimentare prevăzute pentru rea minieră Rovinari, cu alte cadre depunerea în flux continuu a steri
cuitelor de benzi, fapt ce a determinat tei sarcini complexe ? Un prim răs această perioadă. De remarcat că au din conducerea carierei am reținut o lului excavat.
atingerea unui indice de funcționare puns ni-1 oferă adjunctul șefului de fost depășite și prevederile la extrac serie de elemente definitorii, din care
— Care este eficiența acestui sis
extensivă în semestrul I. la nivelul sector, tinărul subinginer Constantin ția sterilului — cu peste 250 000 metri prezentăm citeva :
tem ?
combinatelor miniere Rovinari și Mo- Ionescu :
cubi, ceea ce asigură front de lucru
— Se elimină cheltuielile pentru
1. Preocuparea responsabilă pentru
tru, de numai 53,5 la sută. Se mențin
in avans pentru utilajele aflate pe executarea la timp a lucrărilor de a- cel de-al doilea circuit. întreruperi
—
Cunoaștem
bine
randamentul
uîncă diferente mari de la o unitate
treapta de cărbune.’ Două lucruri se secare și gospodărire a apelor. „Deși le cauzate de vulcanizări sau ruperi
la alta. De pildă, cariera Tismana I, tilajelor cu care lucrăm și. ca atare, impun a fi subliniate din acest bi Tismana II are cel mai mare debit de de covoare, se reduce numărul perso
prevăzută cu 4 excavatoare cu ro am considerat sarcinile de producție lanț. Primul — perseverenta efortu apă — ne-a spus subinginerul Marin nalului de servire și crește indicele
tor, din totalul de 8 720 ore de func pe 1982 — fiind prevăzut să excavăm rilor colectivului pentru realizarea
șeful jliniei tehnologice nr. extensiv de funcționare a liniei de
ționare planificate, nu a realizat decit un volum total de masă minieră de necondiționată a sarcinilor de plan ; Zăvâlaș,
1, pe vatra ei se poate merge în depunere.
4 945 ore, ceea ce echivalează cu un peste 4,5 milioane metri cubi — pe cel de-al doilea — experiența ce se pantofi,
3. Grijă deosebită față de utilaje.
in orice sezon. Am luat mă
indice de funcționare extensivă de deplin realizabile, cu condiția să va conturează Ia Tismana II in înfăptui suri pentru
montarea stațiilor de Așa cum am constatat. întreaga acti
circa 42 la sută. Dar asupra acestor lorificăm integral potențialul tehnic rea ritmică, în fiecare lună, in fie
vitate de excavare se desfășoară
cauze vom reveni intr-un articol și uman de care dispunem. Pornind care decadă, a normelor prevăzute, pompe în tranșeele de asecare și asi după
programe de lucru. întocmite
următor. Ne onrim în această anchetă de la faptul că sintem amplasați în atit Ia producția de cărbune, cit și la gurăm funcționarea lor în 3 schim săptăminal.
fiecare excavator
la eforturile și rezultatele obținute de vecinătatea termocentralei de la Ro- excavarea sterilului. Subliniem acest buri. Pe ambele trepte de lucru sint și mașină depentru
haldat. Mai mult, tron
un alt colectiv, care își desfășoară gojelu și că trebuie să o alimentăm fapt pentru că cele mai multe linii executate canale longitudinale care soanele de benzi,
utilajele de exca
activitatea în imediata aproDiere — in mod continuu cu lignit, ne-am di tehnologice din carieră au o activita preiau permanent apele din fronturi
și cele pluviale. Avantajele acestei vare și haldare sint repartizate pe
cel de la cariera Tismana II. unde mensionat în așa fel eforturile in
s-a atins un indice de exploatare a cit să asigurăm indeolinirea și depă te fluctuantă, cu salturi și căderi, ne- acțiuni ? Asigură mobilitatea utilaje oameni, care răspund de întreținerea
șirea ritmică a sarcinilor lunare și să incadrindu-se in indicii de funcțio- lor pe treptele de lucru, stabilitatea și buna lor funcționare. După rrtonta'^ utilajelor de peste 70 la sută.

Alături de marca marilor întreprinderi-emblema producătorilor locali
împreună cu cițiva apreciați me
seriași din Călărași — Ecaterina Mi
hai, croitoreasă pentru articole de
femei, Tudorița Talianu, marochineră, Nicolae Moga, lăcătuș mecanic
și Constantin Bosinceanu. croitor
pentru articole de bărbați — și cu
președinta cooperativei meșteșugă
rești locale („Borcea"), Teodora
Oproiu, am efectuat zilele trecute un
sondaj prin mai multe magazine și
raioane de desfacere din municipiu.
Scopul sondajului : confruntarea ofertei de produse din comerț cu posi
bilitățile de realizare in unitățile
micii industrii călărășene.
...Raionul de confecții bărbați, de
la magazinul universal „Select". în '
rafturi și pe umerașe căutăm produse
ale micii industrii locale. Controlăm
etichetă cu etichetă, dar nu găsim
nici un inscri6 cu emblema „Că
lărași".
— Nu vă mai pierdeți timpul — inteivine vinzătoarea Lucreția Blăjean,
aflind despre ce ne interesăm.
N-avem nici un produs din localitate.
— Nu vi s-a oferit ?
— Nu. deși am avea mare nevoie
de unele sortimente.
- De e emplu ?
— De exemplu, in momentul de
față se caută foarte mult — șl nu
avem in magazin — costumele de
vară cu mînecă scurtă.
— Ați putea executa asemenea
costume? — il întrebăm pe croitorul
de specialitate care ne însoțea.
— Nu-i nici o problemă. Orice
unitate de mică industrie este capa
bilă că facă așa ceva.
Să notăm și părerea președintei
cooperativei : „E vina noastră că
n-am oferit asemenea produse. Mai
ales că materie primă avem suficien
tă. iar capacitate de producție — de
1 asemenea".
„Materie primă suficientă" este un
fel de a spune. Pentru că. în depozi
tele cooperativei din Călărași se află
nu doar citeva valuri de țesături (din
care să se facă confecții de vară), ci
adevărați „munți" de materie primă.
Unitatea se află in situația de a
nu mai putea acoperi valoarea stocu-

Prin magazinele din municipiul Călărași,
cu cițiva meseriași care descoperă mari resurse
de producție neiolosiie
rilor cu creditele curente, plătind
penalizări pentru depășirea normati
velor.
...Raionul de pantaloni. De cum
află cine sint Însoțitorii noștri, șeful
de raion. Valeriu Enache. începe
să-și vense „focul" :
— Cind s-a încheiat contractul cu
meșteșugarii din localitate am crezut
că va fi mai bine, că vom putea
onora mai prompt solicitările cum
părătorilor. în realitate însă, deși

rămas aici serios in urmă.
Nesincronizări similare între ce
contractează și ce produce efectiv
cooperația din Călărași am intîlnit
și la raionul de confecții pentru
femei. Și aici lipsesc exact modelele
de sezon — intre care capoatele cu
minecă scurtă și rochiile de vară,
in timp ce meșteșugarii au în stoc
aceleași produse, dar cu modele
pentru sezonul... rece. în condițiile
in care, repetăm, există suficiente

cooperativa „Borcea" este la doi pași
de noi. colaborarea e mai puțin fruc
tuoasă decit cu unități din alte județe
ale țării.
— în ce sens ?
— Iată cazul cel mai recent: se știe
că vara se caută foarte mult panta
lonii din țesături ușoare. Ei bine, cu
toate că am comandat asemenea pan
taloni incă din iarnă, cu toate că am
primit toate asigurările că există
destulă materie primă (și intr-adevăr
există — n.n.). acum. în plină vară,
lipsește exact acest articol.
Replica președintei de cooperativă:
„Vom face, de urgentă, produsele
comandate și le vom livra spre des
facere".
Nu cunoaștem cit de serios se ur
măresc la cooperativa din Călărași
contractele. dar faptul că de-abia
acum, vara, se vor confecționa arti
cole estivale comandate încă din
iarnă (in timp ce depozitele mește
șugarilor sint ticsite cu stocuri de
pantaloni de... iarnă) ne face să
credem că „ceasul organizării"

capacități de producție, iar materie
primă adecvată — mai mult decit
suficientă.
...Raionul de galanterie și marochinărie. Ce poate fi mai ușor pen
tru croitori decit a confecționa ba
tiste, iar pentru marochineri — decit
curele de ceas. Cu toate acestea, la
Călărași, aceste banale produse se
aduc... de Ia Cluj-Napoca și Bucu
rești. De ce nu se produc pe plan
local? „Am neglijat să le oferim la
contractare" — ne explică (din nou
autocritic) președinta cooperativei...
în sfirșit. intrăm și la magazinul
de articole de uz casnic. în rafturi
căutăm, dar nu găsim... nici un pro
dus local ; in schimb. întîlnim tot
felul de produse mărunte, aduse de
la sute și sute de kilometri : mături
— de la Curtea de Argeș și Focșani,
cutii poștale — de la Timișoara,
cuiere (simple) — de la Oradea, su
porți de burlane — de la Buzău,
funduri de lemn și fărașe — de la
București ș.a.m.d.
în loc să mai solicităm o nouă

a

explicație autocritică însoțitorilor,
ne-am deplasat Ia secțiile de profil
ale cooperației. Ce am găsit la fața
locului? La secția de timplărie —
care nu reușește să asigure necesa
rul local de funduri de lemn și cuiere
— se consumă camioane întregi de
lemn pentru executarea unor cutii
de ambalaj, stelaje si alte produse
mari consumatoare de materie pri
mă. La secția de metal, aceeași
situație: meseriașii produc instala
ții de mare complexitate, potri
vite mai degrabă marii industrii, dar
nu confecționează banalele fărașe și
cutii poștale.
De unde reținerea micii industrii
călărășene pentru articolele mărunte?
Fără să ni se spună direct, ni s-a dat
de înțeles că mărunțișurile au o „va
loare mai mică de plan", pe cind
obiectele voluminoase, care înglobea
ză mai multă materie primă, atîmă
mai greu in balanța realizărilor.
La comitetul județean de partid
am fost informați că s-a stabilit, re
cent, un program special de măsuri,
care urmărește orientarea — corectă
— a micii industrii din Călărași spre
acoperirea. în primul rind, a nece
sarului local de aprovizionare. între
altele, s-a prevăzut să se organizeze
în județ capacități de producție anu
me profilate pe realizarea bunurilor
de consum posibile de confecționat
cu forțe locale și cu materii prime
locale. Practic. Dină la sfirsitul acestui an se estimează creșterea ofertei de mărfuri locale cu cel puțin
30 Ia sută, peste nivelul stabilit
inițial prin plan, urmînd ca. nină
Ia sfîrșitul cincinalului, volumul de
producție al micii industrii să se
dubleze.
Apreciind inițiativa comitetului
județean de partid, așteptăm să se
urmărească și înfăptuirea obiective
lor propuse. Pentru că, și la Călărași,
ca și în celelalte județe din țară,
mica industrie poate — și trebuie —
să contribuie mai substanțial la aco
perirea corespunzătoare a cerințelor
locale de aprovizionare a populației.

Mihai IONESCU

Dumitru PRUNĂ

corespondentul „Scînteii",

Alimentația rațională și sănătatea
(Urmare din pag. I)

sporit. intr-un mod îngrijorător,
disltpidemiile. adică tulburările in
asimilarea grăsimilor, ele afectind
circa 14 la sută din populație. Și
diabetul zaharat a crescut de la 0.5
la sută, la 3.2 la sută.
Explicația acestor creșteri este
simplă : progresul tehnic a dimi
nuat. in foarte multe domenii de
activitate, efortul fizic ; a crescut
considerabil numărul profesiilor
sedentare, in timp ce consumul alimenitar a rămas același, ba chiar
a crescut ca urmare directă a dez
voltării agriculturii și industriei alimentare. Ca să mă exprim mai
plastic, închipuiți-vă un om așezindu-se la masă gospodărește,
servindu-se copios din toate mincărurile. ca si cind s-ar pregăti
pentru a cosi o întreagă fîneață
sau pentru a minui barosul de la
forjă ; îl vedem apoi așezindu-se
comod la birou. Ia planșetă sau în
fata unui tablou de comandă, unde
consumul de calorii este infim, efortul de a plimba creionul pe o
hirtie sau de a apăsa pe un buton
nejus’tificînd ou nimic o asemenea
masă De ce ? Așa s-a obișnuit. Si
auzim apoi că. de tinăr. a devenit
un hepatic, un ulceros ori cardiac...
Obișnuințele alimentare. Ia noi.
ca și in alte părți ale lumii, sint
intr-o mare măsură vinovate de
nedorita evoluție a bolilor degene
rative. Dar oamenii nu se lasă prea
ușor convinși să renunțe la ele
Unele din mincărurile noastre tra
diționale. cu alimente prăjite și
sosuri, sint extrem de nesănătoa
se ; in anumite zone ale tării con
sumul de grăsimi este exagerat de
mare. Nimeni nu pretinde să re
nunțăm cu totul la ceea ce e bun
in bucătăria românească, ci doar

să eliminăm anumite excese sau
ceea ce. este nociv .in ea. Nu intîmplâtor. în Japonia — tara unde se
consumă cele mai puține grăsimi
— mortalitatea datorată bolilor
cardiovasculare este cea mai scă
zută din lume.
Iată de'ce consider binevenit
Programul de alimentație rațională,
ca instrument științific de directivare a activității producătorilor de
bunuri de consum agroalimentare.
a cercetării științifice, a cadrelor
medicale, a lucrătorilor din comerț,
a tuturor organismelor care pot
avea o contribuție la educația sa
nitară a cetățenilor. Pornind de la
argumentele . de ordin medical.
Programul de alimentație raționa
lă se Înscrie, după opinia mea. în
preocupările constante ale partidu
lui și statului privind satisfacerea
echilibrată a cerințelor de consum
ale membrilor societății noastre.
Asigurarea unei structuri optime a
alimentației se bazează pe dezvol
tarea corespunzătoare a produc
ției bunurilor agroalimentare. incepind cu diversificarea bazei de
materii prime și terminînd cu îm
bunătățirea si modernizarea acti
vității unităților de industrie ali
mentară de toate profilurile. Este,
totodată, bine precizat rolul ce re
vine comerțului in aprovizionarea
populației cu mărfurile de care are
nevoie pentru realizarea echili
brului nutrițional, științific deter
minat ; prevederi importante se
referă la alimentația publică si la
unitățile de consum colectiv.
Aș doiri să subliniez însă că sar
cina oamenilor de știință, a cadre
lor medicale din domeniul nutriției
nu a expirat odată' cu aportul la
elaborarea acestui program. Așa
cum dealtfel se spune intr-unui
din capitole, cercetarea științifică

va trebui să-și intensifice efortu
rile îndreptate spre depistarea abaterilor de la norme'e alimenta
ției raționale, spre elaborarea mă
surilor necesare pentru dezrădăci
narea conceoțiilor învechite. a ace
lor obiceiuri alimentare care afec
tează starea de sănătate a popu
lației din anumite zone geografice.
Un rol important revine cercetări
lor interdiscioliinare — medicinăagricultură-industrie-comerț — în
determinarea ' valorii nutritive a
noilor produse, pentru îmbunătăți
rea metodelor de control al stării
de igienă a alimentelor, in adapta
rea permanentă a alimentației la
evoluția și mutațiile socio-profeșionale.
Sînt prevederi cu „bătaie lungă",
cum se spune, pentru a căror în
făptuire trebuie să milităm, fieca
re în sectorul prooriu de activita
te. Să reținem, totodată, că marea
răspundere pentru crearea condi
țiilor materiale necesare înfăptui
rii lor și-o asumă statul nostru,
prin organismele sale de speciali
tate. De aoees. așa cum arătam Ia
înoeput. este demn de neleVat fap
tul că problemele alimentației ra
ționale — ca temelie a menținerii
stării de sănătate a populației și
de preintimpinare a unor boli ce
pot afecta tin mare număr de oa
meni — sint înscrise intr-un pro
gram unic și totodată , complex,
care îmbrățișează o multitudine de
domenii de activitate, cu grijă și
pentru amănuntul cotidian impor
tant. Sint convins că principiile
enunțate vor avea forță de inriurire și asupra cetățeanului, fătfndu-1 să înțeleagă că întreagă această strădanie de cercetare și elabora.re.a unui program de o ase
menea rigoare științifică are ca
scop bunăstarea și sănătatea Iui.
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DE RODNICE ÎMPLINIRI, ANII CEI MAI FERTILI
ISTORIA .. TĂRII
^.wbw DIN. 1^.1.

DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
în sprijinul întăririi forței economice a patriei,
al progresului societății românești contemporane
1—'
La Congresul al IX-lea al P.C.R.

„Știința, care stă la baza construcției
socialismului, trebuie să-și aducă contri
buția tot mai activă la întărirea continuă
a forței economice a patriei, la dezvoltarea
întregii societăți... Pentru a satisface tot
mai bine necesitățile de dezvoltare ale in
dustriei, agriculturii și altor domenii, în
pas cu cele mai noi cuceriri ale științei
mondiale, este nevoie să dăm impuls acti
vității de cercetare din țara noastră. Tre
buie să se acorde o atenție deosebită
valorificării depline a rezultatelor cerce
tărilor științifice, participării oamenilor
de știință la întocmirea studiilor privind
dezvoltarea economiei".

NICOLAE CEAUȘESCU

yr cordind un rol de prim ordin științei,
/A cercetării, în construirea societății so"cialiste, partidul nostru, îndeosebi
după istoricul Congres al IX-lea, a creat
•toate condițiile pentru ca știința româ
nească, creația tehnică originală să se
dezvolte neîncetat și să își sporească
continuu contribuția la creșterea eficien
ței economice a tuturor ramurilor econo
miei naționale, paralel cu creșterea aportu
lui său la tezaurul de descoperiri și reali
zări ale științei mondiale.
Prin rezultatele obținute, de la o etapă
la alta, se poate afirma cu deplin temei că
cercetarea, științifică s-a integrat în marele
efort făcut de poporul nostru sub con
ducerea partidului, a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, pentru edificarea unei Româ
nii moderne și prospere.

I

i
*

Potrivit Programului partidului, cercetării
ii revine rolul de factor primordial al pro
gresului general al societății.
O contribuție< remarcabilă la înfăptui
rea sarcinilor ce stau în fața științei o
aduce Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, al cărui președinte este
tovarășa academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernului. Rezulta
tele fructuoase obținute pînă acum în
toate ramurile economiei naționale con
firmă justețea concepției partidului nostru
cu privire la rolul științei, a cărei menire
de importantă forță de producție și civiliza
ție socialistă cunoaște, an de an, o tot mai
puternică afirmare, spre binele poporului,
al progresului multilateral al patriei.

La Congresul al XI1-1ea al P.C.R.

y

„Dispunem de o bază materială cores
punzătoare, de o puternică rețea de unități
și de oameni de știință de o valoare deo
sebită, avem deci toate condițiile ca marile
probleme ce se pun în fața științei să poată
fi rezolvate cu deplin succes. îmi exprim
convingerea că oamenii de știință, conlu
crând strins cu eroica noastră clasă mun
citoare, cu toți cei ce muncesc, vor îmbo
găți continuu patrimoniul științei și teh
nicii românești, sporindu-și contribuția la
progresul României socialiste, la știința
universală".

u

NICOLAE CEAUȘESCU

POTENTIAL DE CERCETARE MEREU ÎN CREȘTERE
In perioada 1965-1980, investițiile pentru
dezvoltarea capacităților de cercetare au crescut de

@ Concludent pentru atenția care se acordă afirmării
științei și tehnicii moderne este faptul că în cincinalul
actual fondurile pentru finanțarea activității de cerce
tare și dezvoltare tehnologică cresc cu circa 50 LA
SUTA, comparativ cu cincinalul trecut.
@ S-a acordat prioritate lărgirii și modernizării bazei
tehnico-materiale, dotării cu aparatură și instalații de
înaltă tehnicitate, ostfel încît cercetarea să poată rezolva

integral problemele concepției tehnologice >si pe cele
legate de introducerea în producție a noilor descoperiri.

© De la 53 de institute ale Academiei cîte erau în
anul 1965, în prezent în întreaga țară avem 200 unități
de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiec
tare, care își desfășoară activitatea sub îndrumarea și
coordonarea Consiliului Național pentru Știință și Teh
nologie și a ministerelor de profil.

ȘTIINȚA - FORȚĂ DE PRODUCȚIE
® Potrivit planului de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică și de introducere a progresului tehnic, în
anul trecut au fost introduse în fabricație PESTE 2 500
tipuri de mașini, utilaje, aparate și instalații, peste 900
materiale și bunuri de consum și au fost aplicate în pro
ducție PESTE 750 tehnologii.

© Ponderea produselor noi și reproiectate introduse
pentru prima dată în producția de serie în anul 1981 a
reprezentat 18 LA SUTĂ din volumul total al producțieimarfă realizate în industria republicană prelucrătoare,
față de nivelul planificat — de 12 la sută.

® Numărul lucrătorilor din acest sector
de activitate a crescut continuu în pe
rioada 1965—1980, atingînd în 1980 cifra
de PESTE 200 000 PERSOANE (din care
70 000 cu studii superioare), față de circa
5 000 de cercetători cîți lucrau în 1938 și
45 000 în 1965.

@ in prezent, în sistemul de cercetare și
inginerie tehnologică lucrează PESTE 226
Mil cadre, ceea ce reprezintă o forță, un
uriaș potențial de gîndire creativă.
© Volumul activității de cercetare, ex
primat prin cheltuielile materiale și de
muncă aferente, a crescut în anii 1955—1980
de PESTE 9 ORI.

PERSPECTIVE MOBILIZATOARE
Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de intro
ducere a progresului tehnic în perioada 1981 — 1990 și direcțiile principale pînă în
anul 2000 cuprinde PESTE 3 000 obiective, din, care PESTE 2 500 în sfera producției
materiale.

Cercetările cu caracter aplicativ prevăzute în programul
de cercetare se vor concretiza în perioada 1981-1985 în:
© 1 500 tehnologii noi și modernizate
® peste 1 450 produse noi și perfecțio
nate
© peste 100 sisteme de mecanizare și au
tomatizare
® modernizarea și dezvoltarea a circa
600 capacități existente
© darea în funcțiune a circa 350 capa
cități industriale noi.
® va spori, de asemenea, contribuția cer
cetării fundamentale din domeniile mate

maticii, fizicii, chimiei, biologiei, științelor
economice și social-politice la realizarea
sarcinilor dezvoltării tehnologice și introdu
cerii progresului tehnic, la tezaurul mon
dial de cunoștințe.
© ponderea cea mai mare a cercetări
lor efectuate și aplicate, in prezent și în
perspectivă, o dețin obiectivele economice
din cadrul industriei construcțiilor de ma
șini, chimiei, electronicii și electrotehnicii,
agriculturii și zootehniei.

Pagină realizată ele Elena LlANî’J
Fotografii : Sandu CRlSTlAPi
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faptul
DIVERS
De 50 de ori în
jurul Pămîntului

Andrei Zsido este considerat
omul cel mai popular dintre
șoferii care lucrează pe auto
buzele întreprinderii județene
de transport local Brașov. Ar
gumente : in ultimii 26 de ani,
el a condus în total... două
autobuze. Dacă la prima mașină
cu care a parcurs 1 500 000 km
nu a . executat decit o sin
gură reparație capitală, la cea
de-a doua, pină la cifra de 600 000
km, nu a executat nici o repa
rație capitală. Și încă ceva : in
toți acești ani, în fișa personală
nu a fost înregistrat nici un ac
cident.. Felicitări și mulți kilome
tri înainte !

Au găsit
ce-au căutat
în satul Zmau din comuna
Lungani, județul lași, se află
doi vecini, care de ani de zile
se dușmănesc
de moarte :
Gheorghe Curteanu șl Petru
Florea. Pricina : acuzat de furt,
P.F. a cerut vecinului să demărturie mincinoasă.
pună
„Dacă nu vrei tu,, i-a zis acu
zatul, să depună mărturie
maică-ta", Gh.
__ C. a_ refuzat.
.... _ .. Pe
bună dreptate. A izbucnit Qltceava. Ba din una, ba din alta,
cind se intilneau cei doi ieșeau
scintei. Ca s-o facă mai lată,
P.F. i-a cerut sprijinul lui jrăține-său : Neculai Florea. Și
cei doi, intr-o noapte, l-au pindit pe Gh, C., l-au prins și l-au
lovit rău, lăsindu-l in comă.
P.F., cind a comis fapta, era
condamnat la un an, cu execu
tarea pedepsei la locul de mun
că. Acum o va executa in con
tinuare plus pe a doua, pentru
tentativă de omor, împreună cu
fratele. Dar nu la locul de mun
că !

Din gura ruginii...
Am primit de la un corespon
dent al ziarului, Zaharia Ciutei
din București, o știre pe cit de
importantă, pe atît de seacă,
lat-o : „în semestrul I din
acest an, harnicul colectiv de
muncitori de la Districtul nr.
S C.F.R. Chitila a colectat și
expediat pentru oțelăriile pa
triei cantitatea de 225 tone de
fier vechi rezultat de la între
ținerea liniei ferate din zonă.
De ce să fi lăsat flerul in gura
ruginii
Am făcut, la rîndul nostru,
un calcul: dacă am avea in
țară doar numai 100 dă districte
s-ar putea colecta nu 225 tone,
de fier vechi, ci 22 500 tone, cu
care ar putea fi potolită pentru
o vrenie „foamea" cuptoarelor.
Cine se înscrie la cuvint ?

Cu mița-n... năvod
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Zilele trecute, Asociația jude
țeană a vinătorilor și pescari
lor sportivi din Ialomița a orga
nizat o acțiune amplă de com
batere a braconierilor la pes
cuit. Ibn Stan și Dan Dumitru
din București, Gheorghe Stan
din Ploiești și mult. alții nu
știau nimic insă despre toate acestea. Ei au simțit încă de aca
să mirosul și gustul unei sara
muri cu mujdei, cu mămăliguță
șl pe-aci ți-e drumul! S-au oprit
pe malul lacului Seaca. Nu cu
undița insă, ci cu... scule inter
zise. Ba erau gata să arunce in
baltă chiar năvodul. Firește, au
fost prinși. Totuși au refuzat să
se legitimeze. Ba mai mult, au
ultragiat personalul de pază al
asociației. Acum insă vor putea
in liniște să-și reconsidere atitudina. Măsurile ce se vor lua vor
fi total legale. După legea penală...

Răpire
salvatoare ?
Aflăm din gazeta județeană
„Vremea nouă" că de la-o vre
me Marinela Gorcea (din Moara
Greci — Vaslui, fără ocupație)
iși pierdea zilele (și mai ales
nopțile) prin baruri și restau
rante.
Intra prin localuri vopsită, pu
drată, decoltată, îmbrăcată intr-o
rochiță confecționată dintr-o batistuță. Un „înger" ca toți înge
rii : aproape gol. Privea galeș și
ademenitor , în stingă și in
dreapta, iși cerceta calm ceasul
ca să drate că are timp, aprindea
tacticos o țigară — firește superlong — și prin fumul ei șerpui
tor dădea de înțeles că odată cu
țigara i s-a aprins și inima. Cum
observa cite un ins, mai grăsuț,
mai trecut, mai chel, mai singu
rel, făcea ce făcea și intra in
vorbă cu el. Și tot așa. pină
deunăzi, cind a fost... răpită de
cineva. 'Pentru vreo 6 luni. Timp
să-și întoarcă in liniște ceasul
care i-a stat in momentul răpi
rii. O răpire poate... salvatoare ?

Chilipirul scump
— Cumetre, i-a zis cineva într-una din zile lui Petre Păunescu, șofer la I.J.T.L. DrobetaTurnu Severin. Cară-mi și mie
niște material de construcție din
oraș la Podeni. Nu e departe —
nici o sută de km. N-oi sta nici
eu de lemn.
Auzind de așa chilipir, lui
Păunescu i-a lăsat gura apă. Nici
una, nici alta, a încărcat mașina
întreprinderii, a părăsit locul de
muncă și, profitmd de niscaiva
gură cască de la I.J.T.L., a în
dreptat „oiștea" spre Podeni.
Cum a ajuns in această locali
tate, a și inceput să audă foșne
tul ademenitor al hârtiilor de o
sută. I-a luat mintea. Și ? S-a
trezit cu autocamionul in... cămi
nul cultural al comunei. Spaima
ca spaima, dar va trebui să re
construiască clădirea. Și costă
cam scump : 35 000 lei.
Rubrică realizată de

Gh. GRAURE

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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POEZIA PATRIOTICĂ
- o formă caracteristică a literaturii române
în literatura română, tema patrio
ciuitor. în substanța expresiei figura
tică este o constantă, o permanență.
te se simte tensiunea unei convingeri
E. Lovinescu numea lirica patriotică
inflexibile : încrederea in destinul Pa
„o formă caracteristică a literaturii
triei ideale, „țara de glorii și de dor",
române". Tema patriotică bogat re
concepută ca o realitate mai mult
spirituală, cu adinei rădăcini în cea
prezentată în baladele și cîntecele po
porului a cunoscut o dezvoltare im
geografică.
petuoasă in momentele dramatice ale
Poeții care vin după Eminescu au
existenței noastre naționale, bunăoară
avantajul de a alege între două ati
în perioada revoluției pașoptiste sau
tudini lirice fundamentale. Ei sint,
in etapele de virf ale formării statu
in creația lor patriotică, fie „pașoplui național unitar. A continuat să
tiști", fie „eminescieni". George
existe, în forme superioare, și in
Coșbuc recurge de regulă la expre
momentele de relativă destindere a
sia directă, percutantă. Continuind,
vieții politice și sociale. Fapt demn
într-un nou context istoric, tradiția
de reținut : prin opera unor poeți
liricii eminesciene, Goga ii adaugă
mari, de ieri și de azi, tema patrio
patosul caracteristic momentului, contică a devenit și continuă să devină
ferindu-i noi dimensiuni civice.
un stil de comunicare elevat, mod
Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu. Ion
original de afirmare, prin imagini,
Pillat au folosit, in creația lor patrio
a destinului nostru in timp și spațiu.
tică, amîndouă modalitățile (poezia
Spectaculoasă. întîi de toate, sub
directă, elogiul peisajului românesc,
raportul permanentei, al rezistenței
lauda străbunilor, blestemul, ironia,
la eroziune, tema patriotică nu e
sarcasmul profetic). Alți doi mari
mai puțin spectaculoasă din unghi
poeți interbelici, expresioniștii Lu
estetic. Motivul patriei prezente sau
cian Blaga și Aron Cotruș, sint mai
a celei străvechi, al înfățișării sale
ales eminescieni.
concrete sau ideale s-a dezvoltat
După eliberare, Mihai Beniuc. Mi
prin ramificări și nuanțări continue.
ron Radu Paraschivescu. Eugen
11 întilnim. in forme directe de ex
Jebeleanu, Maria Banuș, A. E. Bapresie. la poeții romantici pașoptiști
consky etc., scriu poezii angajate în
și la continuatorii lor de mai tirziu
(chiar la continuatorii, lor de as
tăzi). dar iși face simțită prezența
mai ales în forme și nuanțe sublimate.
Opinii de Ion OARCĂSU
A devenit, pe rind, motivul partici
pării și implicării istorice ; expresia
omeniei și a dăruirii civice ; simbo
prezentul revoluționar, poeme de
lul rezistenței naționale într-o zonă
evocare patetică, a trecutului de
geografică plină de primejdii și de
luptă, meditații programatice după
„răutăți", după vorba cronicarului ;
model romantic, pașoptist. Poezia
imagine a permanenței istorice și a
stă sub semnul hotăritor al eveni
primenirii prin jertfă colectivă ; mit
mentului imediat. Nicolae Labiș și
al ascensiunii sociale și politice,
Nichita Stănescu, amîndoi emines
al ieșirii din inerție sau al genezei
cieni ca punct de plecare, aduc un
repetate ; laudă a muncii cu folos
aer nou și noi modalități stilistice in
obștesc, a rodirii semințelor și a „tot
poezia
contemporană.
ce devine în patrie" ; elogiu al schim
Sub aspect estetic, orice temă —
bului miraculos de „taine" și de ex
fie că e vorba de tema patriotică,
periențe între generații ; în fine,
de cea naturistă, erotică, filozofică
laudă a limbii române bogate „ca
etc. — apare ca o virtualitate expre
un fagure de miere", a rostirii cu
sivă, cită vreme nu se transforma in
ecou in timp, cîntec al existentei
element de biografie spirituală sau
noastre eroice în patria de totdea
afectivă. Poezia fiind apoi un fapt
una. idee strălucit exprimată de to
de limbaj, ea are virsta. consistența,
varășul Nicolae Ceaușescu in e .’pu
și autenticitatea limbajului imagis
nerea sa cu privire la stadiul actual
tic
folosit Virtuțile, ca și scăderile
al edificării socialismului in Româ
poeziei patriotice țin și ele de aces
nia. la problemele teoretice, ideolo
te adevăruri esențiale. Marile des
gice și la activitatea politică, educa
chideri ale genului — deschideri
tivă a partidului : „Putem afirma,
spre viața imediată, spre eveniment
pe baza faptelor istorice, că poporul
ori spre istorie — s-au dovedit în
nostru s-a plămădit de-a lungul mi
totdeauna
capcane de netrecut numai
leniilor, in spațiul carpato-dunărean,
pentru
scriitorii lipsiți de conștiință
că fiecare metru de pămint și fie
estetică evoluată. Aici disocierea
care piatră sint stropite cu sudoarea
maioresciană între „poeții cei adevăși sîngelc moșilor și strămoșilor noș
rați" și „simpli fabricanți de rime"
tri. în cele mai grele timpuri. înain
apare cu mai multă evidență. în ca
tașii nu și-au părăsit pămintul unde
zul „fabricanților de rime", observa
s-au născut, ci, înfrățindu-se cu el,
Malorescu, „dușmanul cel mai mare
cu munții și cimpiile, cu rîurile și
(...) este tocmai cuvintul" — cuvincodrii falnici, au rămas neclintiți pe
tul, declamațiile fără acoperire inte
aceste meleaguri ; apărîndu-și fiin
rioară. Fiind un produs de excepție,
ța, dreptul Ia existență liberă". Ase
sentimentul patriotic se cere expri
menea trăsătură a istoriei poporului
mat „in dreapta măsură a frumosu
este adine înscrisă in creația lui, în
lui". Sentimentul patriotic ține de lu
cîntecele și in poezia lui care i-au
mea trăirilor exemplare. Este o formă
însoțit luptele în fiecare perioadă.
de suprem atașament față de locul de
In perioada pașoptistă, poezia pa
baștină, față de colectivitatea istorică
triotică stătea sub semnul hotărîtor
al evenimentului istoric, era expre ..și, spirituală din .care'te-ai ivit? față
de tradițiile și permanențele unui
sia misionarismului civic solicitat
de împrejurări. Se făcea apel la Vir 1 specific 'local cu valoâ'ffe" diî'uhi’versalitate. Cuvîntul Patrie stîrnește in
tuțile străbunilor, la faptele de
noi ecouri unice, pe care le-am dori
arme, la limba lor nobilă, necoruptă.
fixate în materia cea mai durabilă :
Poetul pașoptist se alătură eveni
imaginea poetică memorabilă. Ase
mentului. îl determină intr-un fel
menea imagini revelatoare, esențialisau îl însoțește cu sufletul deschis
zate nu sint puține. De la pașoptiști,
(Andrei Mureșanu). E un devotat al
trecind prin creația . lui Eminesc.u
clipei, pe care încearcă s-o eternize
(moment de virf și nou impuls este
ze prin invocare directă sau prin
tic), ținind apoi seama de marile cu
meditație (Vasile Cârlova, Vasile
ceriri
expresive ale poeziei interbe
Alecsandri). Forța verbului său stă
lice sau de experiența liricii umain numirea exactă, nu in aproxi
nist-revoluționare a zilelor noastre,
marea sau in asedierea imagistică a
conceptul de lirică patriotică s-a pre
obiectului poetic. Chiar și medita
cizat cu limpezime. Este un concept
țiile filozofice au un caracter gene
cuprinzător, dar nu lipsit de rigori
ral, emblematic (Anul 1840, de Grispecifice.
gore Aiexandrescu). Aleși parcă de
De regulă, poezia patriotică este o
momentul istoric, uniți prin încrede
lirică a tensiunilor sufletești înalte și
rea in destinul comun de vestitori
a simbolurilor cu valoare de genera
ai prefacerilor care se anunțau
lizare politică și umană. în Poeziile
spectaculoase, pașoptiștii anexează
lui Octavian Goga pling oamenii, ca
poezia la realitatea imediată, caută
și elementele (imaginea pătimirii
stilul comunicării directe, o retorică
unanime). La Tudor Arghezi. in liri
și o rezonanță amplă pentru lirismul
ca
scrisă in perioada ultimului război
lor reprezentativ.
(ciclurile Spital, Letopiseți, Carnet),
Prin Eminescu, poet tot romantic,
rostirea primește rezonanțe de cro
dar de o inegalabilă anvergură artis
tică și filozofică, poemul devine co
municare adincă, amplă, cu Patria
străveche (Dacia mitică, fabuloasă)
ori cu marile figuri ale trecutului na
ROMANIA-FILM
țional (Decebal, Mircea, Mușatinii,
PREZINTĂ :
Horea). „Patriotismul, spune el. na
este iubirea țarinei, ci iubirea trecu
In ziua de 20 iulie
tului. Fără cultul trecutului nu există
la cinematograful „Studio"
iubire de țară". Evenimentul politic
va fi colorat afectiv și filozofic, mo
din Capitală
tivul patriotic, integrat unei viziuni
cu prilejul celei de-a 38-a aniver
ample. De fapt, prin Eminescu, li
sări a Zilei Renașterii Poloniei
rismul ca expresie a eului profund,
original, intră în drepturile sale fi
GALA FILMULUI POLONEZ
rești. Față de modelele estetice ante
rioare, cel eminescian adîncește
cu filmul
întii de toate criteriul personal,
subiectiv, e un indemn la des
fășurarea eului vizionar. Aripi uriașe
acoperă fața trecătoare a exis
tenței. unind intre ele istoria și
Scenariul și regia:
eternitatea. Tema patriotică devine
Juliusz Machulski
supratemă, prilej de-a vorbi despre
Cu: Jan Machulski, Leonard Piesine in context istoric sau cosmic.
traszak, Witold Pyrkosz, Jacek
Lirismul eroic nu exclude satira sau
diatriba. Tonul cunoaște toate nu
Chmielnicki, Krzysztof Kiersznowski,
anțele angajării afective : e patetic,
Josef Para
evocator, cald, intimist, chiar idilic
— sau ironic, violent, sarcastic, bi-

„Răzbunarea"

Grijă sporită
față de avutul
obștesc
, într-o scrisoare adresată redacției se
semnalau următoare
le : la mina-pilot ,Negomir-Gorj din cadrul
întreprinderii de fo
raje și lucrări geolo
gice speciale Bucu
rești. unele cantităti
de cărbune extras au
fost înstrăinate fără a
fi înregistrate în do
cumente
contabile ;
de asemenea, n-au
fost înregistrate in
evidentele
tehnicooperative și contabile
cheresteaua si deșeurile rezultate de la
debitarea a 186 metri
cubi lemn de brad,
neurmărindu-se mo
dul de folosire la lu
crările miniere a ma
terialului lemnos res
pectiv ; se face risipă
de materiale ; mij
loacele de transport
nu sint folosite judicios etc.

Sesizarea a fost ve
rificată și analizată la
fata locului de Consi
liul Județean de con
trol muncitoresc al
activității economice
și sociale Gorj. în re
feratul întocmit se
arată că. in cea mai
mare parte, faptele
menționate in scri
soare corespund rea
lității. Pentru înlă
turarea neajunsurilor
s-a stabilit, pentru
conducerea grupului
de șantiere, obligativi
tatea de a justifica
lunar consumul de
material lemnos și
de alte materiale fo
losite la lucrările mi
niere : s-au luat mă
suri de înregistrare in
evidentele
contabile
a întregii cantităti de
cărbune extras și de
valorificare a aces
tuia conform preve
derilor legale : s-a re
cuperat de la cel vinovati contravaloarea
cărbunelui si a deșeu
rilor de material lem
nos vindute fără for

me legale ; se va ur
mări îndeaproape mai
buna folosire a mij
loacelor de transport
și a timpului de lu
cru. Ca urmare a ne
regulilor constatate au
fost sancționați dis
ciplinar si contraven
țional Sabin Drumuș.
șef de secție, subinginerul Mircea Guran,
șef de obiectiv la
mina Negomir, Ilie
Cimpeanu.
oontabilșef de secție, geologul
șef Gheorghe Marin
și alții. Deoarece nu
au controlat modul
cum sint gestionate și
păstrate valorile ma
teriale la mina-pilot
Negomir. nu au ac
ționat ferm pentru
întărirea răspunderii
fată de avutul ob
ștesc. au fost, de ase
menea.
sancționați
disciplinar directorul
grupului de secție Rovinari. ing. Corneliu
Berindei. și contabila
șefă. Elena Cimpeanu.
în răspuns se men
ționează totodată că

DOUĂ VOLUME ÎN COLECȚIA
„BIBLIOTECA CRITICĂ"
George Coșbuc

Alexandru Davila

nică a revoltei autohtone. Vorbește
nu poetul, ci Gospodarul care-și vede
grădina și ograda invadate de niște
în colecția „Biblioteca desigur, necesare și-și au
O recentă apariție în colec
Cazul Vlaicu Vodă a for
„furi" moderni, veniți să cumpere
critică". Editura „Eminescu" locul mai ales intr-o vii
ția „Biblioteca critică" a E- mat. obiectul unei largi
totul : șesuri semănate, măguri,
publică o antologie de re toare monografie consa
diturii „Eminescu" este con dezbateri in presa timpu
islaz, livadă, conștiințe. în ciclul
ferințe privind opera lui crată poetului.
sacrată unui scriitor clasic lui, dezbateri din care edi
Vîrsta de fier (1940—1944), Lucian
George Coșbuc. Antologia,
cu un statut aparte în isto toarea extrage piesele ca
O antologie este întot
Blaga se simte „Ion fără de țară", . prefața, notele, tabelul cro deauna și o operă de autor,
ria literaturii române. Ale racteristice și anume exo
ins îndurerat a cărui inimă „e o car
nologic și bibliografia apar antologatorul avind gustul
xandru Davila. Dramaturg nerarea de plagiat (după
te care arde" și „un bocet in mijlo
țin Măriei Cordoneanu. lui și punctul lui de ve
și om de teatru. în ambele Odobescu) pe care o ple
cul Patriei". Pașii îl poartă prin
Trebuie spus de la început dere. S-ar putea propune
ipostaze excepțional, con dează cu acuitate Ilarie
„ne-lume“. Imaginea golirii spațiului
că acest volum din seria completări, s-ar putea pro
testat ca autor al dramei Chendi sau pe care o de
originar de elementele lui durabile
citată este, pină acum, cel pune o selecție și mai ri
Vlaicu Vodă, aplaudat peste monstrează cu argumente
pleacă de la ideea unui timp ne
mai .bogat în număr de pa guroasă, dar prin aceste
timp și considerat un mare analitice Mihail Dragomi
prielnic, a timpului fără patrie :
gini (512). depășind an amendamente critice nu
precursor, Alexandru Da rescu ; de un interes docu
„Timp fără patrie : riu fără ape, /
tologiile similare anterioare s-ar schimba nici structura
vila a beneficiat de elogiile mentar se bucură și con
secetă-n albie, și subt pleoape. / Timp
dedicate unor mari scriitori, antologiei de fată, nici pro
unor mari conștiințe ale cluziile studiului lui Al.
fără patrie : inimi învinse, / virste
ca de exemplu Creangă, filul critic al poetului. Des
culturii românești ca Tudor Șerban. reproduse din re-'
nerodnice, cugete stinse, j Timp fără
Caragiale, Macedonski, Sa- pre Coșbuc au scris cei
Arghezi., E. Lovinescu, Li-, vista Flacăra din 22 fe
patrie : sură poveste, / vuiet de ce
doveanu, Arghezi. Ion Bar mai mari critici români :
viu Rebreanu, George Căli- bruarie 1914. .
tină neagră pe creste. / Timp fără
bu etc.
nescu. dar ’și de exegezele
în privința, selectării tex-:
Gheorghe Bogdan - Duică,
patrie : țarini nentoarse, / zborțtri
unor teatrologi competent:. telor relative la opera scri
Mai întîi, Maria Cordo Ovid Densușianu, C. Dodefuncte și suflete arse. / Timp fără
Textele
elogiilor,
ca
și
ale
itorului,
Suzana Carmen
neanu publică un studiu in brogeanu-Gherea, Titu Mapatrie : stingere-a torței, / boltă ne
exegezelor au rămas, a- Dumitrescu nu recurge în
troductiv de aproape 30 de iorescu, N. Iorga. Sextil
prietenă, clopot ăl sorții. / Timp fără
proape în întregime, risipi totdeauna la sumarele vo
pagini, care depășește in Pușcariu, D. Caracostea, E.
patrie : dragoste-amară, / roiuri tinte prin reviste sau prin vo lumelor, ci preferă scrie
tenția prefațării, fiind, în Lovinescu, G. Ibrăileanu,
jjnd după raiuri și ceară" (Timp
lume diverse. Alexandru rile mai colorate, mai pu
sine, o exegeză asupra re Perpessicius, G. Călineșcu,
fără patrie).
Davila neprimind pină azi țin didactice, mai semnifi
ceptării operei lui George Pompiliu
Constantinescu,
în perioada edificării socialiste a
onoarea unei monografii, cative. De exemplu, in ca
Coșbuc, înregistrînd princi Vladimir Streinu etc. Chiar
României postbelice întilnim mai ales
ediția de față, semnată de zul lui G. Călineșcu acordă
palele opinii critice ce s-au scriitori ca Liviu Rebreanu.
imaginile participării la o construc
cercetătoarea Suzana Car prioritate unui extraordinar
emis din 1888 pînă azi, deci Octavian Goga, Lucian Blație care angajează total conștiințele.
men Dumitrescu, ține și eseu din Contemporanul
de la articolul tinărului G. ga, Ion Pillat au vorbit și
Poetul este un Amfion modem :
locul unei asemenea sinte (din 23 februarie 1962), reBogdan-Duică din Revista au scris despre poet. Des
ciută și zidește. El se luptă cu proze.
nunțind la cunoscutul capi
Transilvaniei la contempo pre traducerile sale (in
pria-i inerție ; trăiește eroic, purifi
special din Dante) au refe
ranii noștri.
Afirmind că această an tol din Istoria literaturii
cat, „in miezul unui ev aprins" ; se
tologie de texte critice va române de Ia origini... Nu
dăruiește semenilor anonimi („Sint
O altă idee a studiului rit un Ramiro Ortiz sau un
lorează cit o monografie ne înseamnă însă că n-au fost
măr de lingă drum și fără gard") ;
introductiv, pe care o scoa Tudor Vianu. Aceste nume
referim la faptul că edi reproduse și texte mai pu
iși pune întrebări capitale, de un ra
tem în evidentă, se referă figurează in paginile anto
toarea a comentat viața și țin colorate, mai didactice,
dicalism etic neintilnit înainte („Cine
la situația paradoxală a logiei. autoarea finind sea
opera scriitorului într-o în sensul bun al cuvintului
din noi va muri / înainte ca trupul
operei lui Coșbuc in pri ma de tot ce s-a scris și
prefață densă în care ’ ur (Mircea Zaciu. Ion Breazu,
să-i moară") ; încearcă să rezume și
vința sintezelor care s-au mai ales de paginile care
mărește și evoluția în timp Simion Alterescu etc.).
să exprime arderile și elanurile co
încercat pină azi pe aceas au contribuit la revelarea
a recepției capodoperei sale
lective. Imaginile Patriei in haine de
O surpriză a antologiei o
tă temă : lipsește încă o talentului și a originalității
Vlaicu Vodă.
lucru se prelungesc treptat în trecu
constituie (deși grupajul
monografie Coșbuc. Sîntem lui Coșbuc.
tul ei de luptă, în istoria depozitară
Expunerea
textelor
este
nu
este sută la sută mate
în
privința
contribuțiilor
de acord cu această consta
de energii exemplare, „vatră lumi
„prefațată" de o suită de rie critică) capitolul „pro
tare. Ia care mai adăugăm criticilor și istoricilor li
noasă", cum ii spune .inspirat un
„profesiuni de credință" fesiuni de credință". Viata
o carență : ediția critică in terari de azi am fi propus
poet al generației tinere.
privind viața și activitatea, lui Alexandru Davila po
tegrală a operei.
autoarei o selecție efectiv
în creația lor cu temă patriotică,
un fel de Alexandru Davila vestită de el însuși. este
O prima secțiune a anto mai riguroasă. Textele lui
poeții magniari din România cultivă
par lui memo, și încheiată egală cu un document de
logiei
se
constituie
din
Șerban
Cioculescu.
D.
Micu,
eul poetic, martor direct al prefaceri
de un aparat critic (tabel istorie literară ; dacă toți
treisprezece evocări ale Valeriu Râpeanu. Petru
lor revoluționare, iar din trecutul co
cronologic și bibliografie scriitorii români ar fi re
vieții și, partial, operei lui Poantă, Gavril Scridon,
mun — tema conviețuirii, alegind mo
selectivă).
dactat asemenea autobio
Coșbuc. Evocările <■ aparțin Ștefan Aug. Doinaș (și cu
mentele de conlucrare, de semnifica
în privința textelor re grafii publice, cerute de
tivă comunicare . spirituală (Horvăth
unor persoane apropiate, ca aceasta n-am epuizat enu
produse (fragmentar sau ziariști, am ști mai multe
Imre, Horvath Istvan, Kiss Jeno, De
foștii colegi de școală, co merarea) sint semnificative
integral, după necesități de lucruri despre existenta lor
lay Lajos. Kănyâdi Sandor, Laszloffy
legii de generație, mem și atestă o lectură modernă
ordin redacțional) putem istorică. Articolele lui Ale
Aladar etc.).
spune că avem de a face xandru Davila despre tea
bri ai familiei, contem a lui Coșbuc, o reevaluare
Prin prezența ei semnificativă în
cu o selecție judicioasă, e- tru ca instituție (Teatrul
porani și mai tineri. Cum Ia nivelul contemporaneită
opera unor poeți de experiențe și
chivalind pe alocuri cu o Național), despre spectaco
aceste evocări sint în cea ții a unei opere aproape
facturi estetice foarte diferite, tema
dezgropare de articole ui-, le. despre public, despre
mai mare măsură numai clasată din punct de vedere
patriotică unifică generațiile postbe
despre artă,
tate
(pe nedrept) ca cele ce interpreți.
lice sub semnul lirismului expo
documente memoriale de literar.
despre talent, despre genul
aparțin
unor
mari
actori
ca
nențial.’
istorie literară și nu refe
Prin seriozitatea antolo
Ion Livescu, Const. I. Not- dramatic etc. pot fi ofi
Caracterul exemplar al sentimente
rințe critice, secțiunea pu gării, prin sinteticul stu
tara. Lucia Sturdza-Bu- cină utilizate ca mate
riale de reper în istoria
lor de care vorbim impune, aici mai
tea lipsi, structural neinte- diu introductiv, prin note
landra, Ion Manolescu sau teatrului
românesc și-l de
mult ca oriunde, exigență sporită,
grindu-se în economia lu și prin aparatul bibliogra
unor
scriitori
ca
George
finesc pe autorul lor ca pe
înaltă calitate.
crării. Pentru proiectarea fic. volumul Coșbuc inter
Panu,
Ilarie
Chendi,
Geor

un virtual cronicar sau
Diagrama desfășurării motivului
omului Coșbuc și pentru pretat de... e unul din cele
ge Ranetti, G. Bogdan- chiar estetician al teatrului.
patriotic in literatura actuală indică
stabilirea
atmosferei
litera

mai
bune
titluri
ale
colec

Duică,
N.
Davidescu,
Mihail
un mens ascendent, de la temă
re a vremii evocările sint. ției.
Dragomirescu etc.
Emil MÂNU
spre supratemă, prin adîncirea in
vestigației «personale. Alături de alte
arderi sufletești, trăirea patriotică a
devenit un mod de comunicare per
sonal, criteriu de diferențiere poeti
că permanentă, de substanțializare
continuă.
Poezia patriotică face și mai sensi
PROGRAMUL I
bilă prezența istoriei in viața noastră
15;00 Telex
cotidiană. Ea pune in evidentă ne
15,05 Invitație de vacanță.
voia adincă a operei de a avea la
EXPOZIȚIA „BUCUREȘTII
15.30 La volan
bază, ca nucleu formativ, un proiect
15,45 Emisiune în limba germană
teoretic revelator. Ca formă de ex
17.40 Tragerea Loto
1
presie cuprinzătoare, lirica patriotică
17,50 1001 de seri
ÎN MĂRTURII FOTOGRAFICE"
e principala păstrătoare și stimula
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
toare a specificului național în poe
20,25
Actualitatea
economică
zie. Cei care nu pot gindi mitic, spu
Că fotografia a de
20.40 Deschizător de drumuri noi —
pentru geniul con
prind viața străzii cu
nea Lucian Blaga, sint condamnați
Congresul al IX-lea al P.C.R.
venit o mărturie do structiv al românilor.' , forfota pitorească a
la mediocritate. A gindi astfel în
Amplu proces- de perfecționare a
cumentară cu mare
Deosebit de interesan
mulțimii, cu meseria
seamnă de fapt a te' situa, ca ființă
conducerii societății
forță evocatoare ne
te sint planurile aeroșii și vînzătorii am
creatoare, in zarea de lumină a gin. 21,00 Film artistic : „Legenda lumii".
convinge
o
dată
mai
fotometrice, realizate
bulanți — eroii necă
Premieră pe țară. Producție a studirii și simțirii colective. Te întorci
mult
expoziția
„Bucu

la
sfirșitul
anilor
’
20
. dlourilor cinematografice brazilie
jiți ai atitora din re
la origini, la izvoare, te lași absorbit
ne. Regia : Vera de Figueiredo
reștii in mărturii fo
ale unor mari ansam portajele marilor coti
de chemările spiritualității din care
22,20 -Telejurnal
tografice",
deschisă
bluri
urbanistice
bucudiene ale epocii.
te-ai ivit, spre a pleca din nou. îm
ieri in sălile Muzeului
reștene, ca și fotogra
bogățit și revitalizat. în mărea aven
Inspirat, organiza
PROGRAMUL 2
de istorie a munici
fiile ce reprezintă etură fără de sfîrșit a comunicării
torii au alăturat aces
15,00 Melodii îndrăgite
piului
București.
Se

poetice. Dînd glas unor simboluri ale
tor fotografii altele, in
15.40 Pași de viață lungă
lectate din bogata co
continuității în timp și spațiu —
16,10 Telerecital : Sandu Sticlaru
care recunoaștem chi
lecție a muzeului, ce
16,55 Melodii de Ion Vasilescu
simbolurile continuității făcind parte
pul de astăzi al vechi
17.30
Din
cartea
naturii
numără
circa
20
000
din natura intimă a poeziei patriotice
lor străzi și cartiere,
17,50 1001 de seri
de exemplare, cele
— devii tu insuți. ca poet, o prezență
noile ctitorii ale tim
18,00 închiderea programului
450
de
fotografii
în

estetică mai puțin fragilă, voce prin
pului nostru socialist,
20,00 Telejurnal
mănuncheate
aici,
in

care se exprimă în egală măsură
făcindu-ne să înțele
20,25 Stagiunea muzicală estivală TV.
tr-o ingenioasă și aCetatea și Fiihța vremii în care
22,05 Generația deceniului IX
gem amploarea înnoi
trăgătoare expunere
trăiești.
22,20 Telejurnal
rii urbanistice petre
muzeografică, aduc în
cute in acești ani —
fața noastră chipul
superbă replică in be
Capitalei de altădată,
ton, sticlă ori mar
in cazul de față cel
mură pe care vremea
din perioada interbe
noastră a dat-o și o
lică.
dă visurilor celor ce
Vizitatorul află aici
voluția unor tipuri de
ne-au premers de a
o adevărată istorie în
locuințe, adesea opere
clădi o capitală minimagini a evoluției e- ale unor meșteri ano
dră. demnă de acest
dilitare a Capitalei
nimi. După cum vizi
popor și capabilă să-1
din acei ani, a efor
tatorul găsește aici
reprezinte cu adevă
turilor de modernizare
imaginile
dezolante
rat.
a orașului devenit ca
ale fostelor gropi de
Expoziția
rămine
pitală a tuturor româ
tristă amintire Flodeschisă pină în sep
nilor,. eforturi ce se
reasca, Cocioc, Ouatu,
tembrie
;
după
cum
ne
materializau în crea
ale cartierelor mărgi
anunța tovarășul Petre
rea unor artere stra
nașe înecate în no
Dache, directorul mu
dale mai adecvate ce
roaie și sărăcie, a căi
zeului, ea va fi urma
rințelor vremii, în lu
lor Griviței, Moșilor,
tă de expoziții de fo
crările de asanare a
Rahovei ori Plevnei și
tografii
infătișind
lacurilor dimprejur, în
atitor altor străzi do
Bucureștii pină la Uamenajarea parcurilor
minate de căsuțe săr
nirea din 1918 și, res
și grădinilor ce aveau mane și insalubre — pectiv, Bucureștii tim
să facă faima orașului, tot atîtea însemne ale pului nostru socialist.
in înălțarea unor edi
unei orinduiri nedrep
ficii
reprezentative
te ; alte fotografii sur
Silviu ACHIM

tv

VĂ INFORMĂM DESPRE:

— la Muzeul
de istorie a
municipiului
București —

comitetul de partid al
Centrului industrialagrar Rovinari a or
ganizat
analizarea
concluziilor rezultate
și a măsurilor respec
tive în adunarea ge
nerală de la unitatea
în cauză, precum și in
plenara cu activul pe
grupul de secții, care
a aplicat lui M. Guran
și S. Drumuș și sanc
țiuni pe linie de
partid.

Hîrtii care
nu pot înlocui
apa necesară
locatarilor
Asociația locatari
lor din blocul 110 de
pe Șoseaua Iancului
nr. 5 din sectorul 2
al Capitalei a sesizat,
redacției că la etajele
superioare ale acestui
imobil nu ajunge nici
apa rece, nici cea cal
dă. Toate sesizările
făcute forurilor de

resort de locatarii acestui bloc, dat in fo
losință in anul 1978. in
legătură cu functio
narea necorespunză
toare a stației de hidrofor au rămas fără
rezultat. „Conducerea
I.C.A.B.. se relata în
sesizare, și-a declinat
orice răspundere. îndrumîndu-ne să ne
adresăm întreprinde
rii de instalatii-montaj izolații, care, chi
purile. ar deține în
exploatare statia de
hidrofor respectivă".
Iată insă care este
poziția conducerii în
treprinderii de instaIații-montaJ
izolații
București, prezentată
în răspunsul la aceas
tă sesizare, trimis re
dacției. Statia de hi
drofor care deserveș
te blocul respectiv,
se arată, a fost con
struită conform pro
iectului de execuție
încă din anul 1977. De
atunci și pînă în pre
zent ea a fost prezen
tată la recepție de ne

numărate ori. dar nu
a fost admisă, deoa
rece I.C.A.B., benefi
ciarul dotărilor de la
acest obiectiv, a cerut
în mod nejustificat să
se execute lucrări su
plimentare in afara
proiectului.
lucrări
care n-au fost apro
bate de D.G.D.A.L.
Dar în toată această
perioadă I.C.A.B. a
încasat
contravaloa
rea apei consumate și
a sumelor de întreți
nere a statiei. fără să
efectueze
asemenea
lucrări.

Așa cum rezultă din
răspuns, problema a
rămas tot nerezolvată.
Iată de ce considerăm
necesară
intervenția
consiliului
popular
municipal pentru a
se pune capăt acestei pasări a răs
punderii, pentru a
se asigura - repararea
și receptionarea, pe
cheltuiala celor vinovati. a statiei de hi
drofor respective și
asigurarea bunei func
ționări a ei în conti
nuare.

Spicuiri din răspunsuri
i

® Direcția județeană de drumuri ți poduri
Giurgiu (Răspuns la scrisoarea Ioanei Trăistaru
din București) : în planul pentru acest an s-a
prevăzut asfaltarea drumului ce face legătura
intre localitățile Colibași șl Goștinari. Porțiunea
de șosea dintre podul Goștinari și Mironești va
fi, de asemenea, amenajată.

e Departamentul silviculturii : în sectorul de
exploatare forestieră Voineasa s-au constatat
abateri de la regulile silvice de exploatare a
masei lemnoase din cauza nesupravegherii mun

citorilor de către cadrele tehnice. Dc asemenea,
s-au inregistrat rămineri în urmă fată de gra
ficele de lucru pentru punerea in valoare a
masei lemnoase provenite din doborituri de
vint. Au fost sancționați disciplinar inginerulșef al U.F.E.T.-Brezoi. Nicolae Petre, șeful sec
torului de exploatare Voineasa. Nicolae Florea,
șeful Ocolului silvic Voineasa, ing. Ion Popescu,
și șeful inspecției fondului forestier din cadrul
Inspectoratului silvic județean, ing. Ion Diaconescu.
9 Consiliul popular al județului Olt : Verificindu-se sesizarea adresată „Scînteii" a - reie
șit că, intr-adevăr, Consiliul popular al comunei
Izvoarele a neglijat modificarea instalației la
baia comunală pentru ca aceasta să funcționeze
cu combustibil solid. S-au luat măsuri pentru
executarea transformărilor necesare, astfel in
cit baia să poată funcționa începind cu luna
august a.c.
9 Comitetul orășenesc Călan al P.C.R. : Pen
tru îmbunătățirea transportului muncitorilor
intre orașul nostru și satul Grid s-a îmbunătățit
orarul de circulație a autobuzelor pe acest tra
seu ; s-a făcut o repartizare mai judicioasă a
pieselor de schimb și a cauciucurilor, atît la
întreprinderea județeană de transporturi. locale,
cit și la autocoloana Călan ; șoferii care nu au
respectat orele de program la transpor
tul de persoane au fost repartizați să lucreze in
alte sectoare.

Gheorghe PÎRVAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU:

,

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați caldele mele mulțumiri pentru urările ne care ați
binevoit să mi le adresați mie personal, precum si guvernului și poporu
lui Seychelles, cu ocazia celei de-a VI-a aniversări a independentei noastre.
Cu înaltă si frățească considerație.

„România pe drumul construirii

FRANCE ALBERT RENE

societății socialiste multilateral dezvoltate"
și activității statului. îndeplinirea în
tot mai bune condiții a rolului sta
drie că și in noul volum secretarul
tului în conducerea și planificarea
general al partidului — sintetizind
economioo-șocială, în dezvoltarea
și trăgind concluzii, cu cutezanță,
întregii societăți.
realism și spirit revoluționar. din
Spiritul creator și, realist în care
experiența românească in construc
tovarășul Nicolae Cea-ușescu anali
ția socialismului ca și din mutațiile
zează problematica societății socia
care au loc in lume, prosperii nd cu
liste este concludent ilustrat de con
clarviziune căile și direcțiile mersu
cepția sa asupra contradicțiilor in
lui nostru înainte — iși aduce o con
socialism, concepție opusă viziunilor
tribuție, de inestimabilă valoare, la
metafizice, simplificatoare și- idealidezvoltarea creatoare a teoriei revo
zante cu privire la noua societate.
luționare, a socialismului științific,
Una din ideile de forță care stră
îmbogățirea concepției asupra so
bate volumul se referă la necesita
ci '«tații socialiste cu teze,’ aprecieri
tea creșterii în etapa actuală a ro
și orientări noi, deosebit de imporlului conducător al partidului, a
w.e și valoroase dim punct de veperfecționării formelor și metodelor
e teoretic și practic.
sale de muncă. în concordanță cu
bin paleta foarte bogată a ideilor
schimbările revoluționare profunde
ovatoare și a problemelor teoretice
ce caracterizează societatea socialis
i.ezvoltate în noul volum de către
tă românească în această direcție
tovarășul Nicolae Ceaușescu se evi
impresionează atit profunzimea cu
dențiază cu deosebire teze precum
care sint , dezvăluite temeiurile —
cele privind : partidul ca centru vi
interne și externe, obiective și su
tal și conștiință ale națiunii ; statul
biective — ale amplificării rolului
socialist — stat al democrației mun
partidului, dar mai ales maniera
citorești ; statal și.partidul ca feno
profund originală, cu adevărat re
mene istorice ; noile caracteristici,
voluționară, in care ester concepută
superioare, ale națiunii, dezvoltarea
conducerea politică de către partid a
și omogenizarea națiunii socialiste
societății. Concepția, novatoare prin
ca factor hotărîtor ai făuririi socie
conținutul ei și remarcabilă prin
tății comuniste ; înflorirea națiunii
multiplele și fertilele ei implicații
socialiste și legitimitatea patriotis
in planul acțiunii politice, după care
mului socialist și a sentimentelor de
partidul se afirmă și acționează ca
mîndrie națională ; aplicarea con
centru vital al națiunii noastre, al
secventă a politicii naționale, marîntregii societăți, include, pe de o
xist-leniniste. asigurarea deplinei enarte. ideea că partidul este conti
galități in drepturi pentru toți cetă
nuatorul celor mai glorioase tradiții
țenii, fără deosebire de naționalita
ale poporului, face parte integrantă
te ; necesitatea cinstirii rolului de
din trupul istoriei noastre naționale,
terminant in istorie al popoarelor, al
ne de altă parte, exigenta ca. în
maselor populare», a trecutului de
tumultuoasa operă' de edificare a
luptă și de jertfă al poporului si al
noii orînduini, prin întreaga sa ac
eroilor săi ; afirmarea tot mai pu
tivitate, el să exprime interesele ce
ternică a clasei muncitoare in cali
lor ce muncesc, să acționeze cu po
tate de clasă conducătoare în socie
porul și .pentru popor.
tate. unitatea dialectică între rolul
în toate expunerile, cuvîn-tările și
politic conducător al partidului și
interviurile editate in volUm. secre
rolul de clasă -conducătoare a muntarul general al partidului funda
cLtorimți t relația dintre statul socia
mentează amplu teza despre unita
list și noile organisme democratice ;■
tea organică dintre socialism și de
afirmareâ structurilor democratice
mocrație și despre necesitatea dez
de conducere a societății și răspuvoltării largi, intr-un cadru demo
derea partidului comuniștilor in asi
cratic instituțional inedit, a partici
gurarea bunei lor funcționări ; ne
pării maselor la conducerea vieții
cesitatea îmbunătățirii planificării și
sociale, ca o condiție esențială a
conducerii tuturor domeniilor de ac
făuririi societății socialiste multila
tivitate prin accentuarea autoconduteral dezvoltate. Se impune în acest
cerii și autogestiunii, prin democra
context să subliniem ideea. de atizarea continuă a aparatului de
leasă substanță umanistă și patrio
stat ; corelația dintre înțelegerea le
tică, formulată în acest volum de
gilor obiective, a necesităților si ce
tovarășul Nicolae Ceaușescu după
rințelor dezvoltării economice și so
care „numai participarea activă a în
ciale. în.tr-o etapă sau alta, și asigu-. tregului popor la conducerea socie
rarea conducerii juste a societății ;
tății noastre socialiste dă expresia
unitatea organică dintre afirmarea
supremă a rolului conducător al
democrației socialiste și întărirea
partidului în societate". Preocuparea
ordinii, a legalității, a răspunderii
centru întărirea legăturii partidului
față de societate a fiecărui cetățean
cu masele largi de oameni al mun
etc.
cii, pentru dialogul deschis și dez
Deosebit de semnificativ este mo
baterea publică cu poporul a pro
dul eminamente novator, creator și
blemelor dezvoltării economico-sorealist în care secretarul general al
ciale este elocvent ilustrată de cele
partidului abordează și soluționează
15 întilniri ale tovarășului Nicolae
teoretic problema definirii, statului ș|.
Ceaușescu cu oamenii muncii din diformelor de conducere din -societa .-.ferite județe și localități ale-țării,
tea noastră. Pri.nta’-o-analiză-știi-nți—■ x-arc-au avut loc intr=o' perioadă da
fică adincă a schimbărilor cardinale
timp foarte scurtă (mai-noiembrie
1981).
survenite în fizionomia social-poliFaptul că un loc important în cu
tică a țării se ajunge la concluzia
prinsul volumului îl ocupă proble
că noțiunea de dictatură a proleta
riatului nu mai corespunde realită
mele educației revoluționare a oa
ților istorice actuale din România și,
menilor muncii și ale afirmării ple
nare a personalității umane relevă
pe această bază, se fundamentează,
cu logica imbatabilă a faptelor, ne
încă o dată preocuparea constantă
și stăruitoare a secretarului general
cesitatea Înlocuirii el cu noțiunea de
democrație muncitorească sau de
al partidului pentru formarea omu
stat al democrației muncitorești. De
lui nou. cu o înaltă conștiință pa
finind statul socialist în conformita
triotică și civică, militant activ pen
tru dreptate și echitate socială, de
te cu esența și conținutul său. ac
votat trup și suflet poporului și
tual. real, secretarul general al
partidului, idealurilor nobile ale so
partidului , subliniază, totodată, că
cialismului și comunismului. în anoua etaoă de dezvoltare a țării
presupune îmbunătățirea organizării
ceaș-tă perspectivă este concepută și
(Urmare din pag. I)

orientarea procesului complex de
formare a conștiinței socialiste. E
semnificativ că in mesajele adresate
Conferinței naționale a scriitorilor,
revistelor ..Contemporanul" si ..Viata
Românească", precum și in cuvintarea la adunarea festivă consacrată
celei de-a 50-a aniversări a „Scînteii" și sărbătoririi zilei presei, to
varășul Nicolae Ceaușescu pune un
accent deosebit pe necesitatea crește
rii rolului artei și literaturii, al pre
sei. radioului și televiziunii in plă
mădirea spirituală, moral-oetățenească a omului nou. în afirmarea
umanismului revoluționar, a princi
piilor dreptății, echității și eticii so
cialiste. Intensificarea activității po
litico-educative de ridicare a nive
lului pregătirii profesionale, științi
fice și culturale a maselor, cerută
de noua etapă de dezvoltare a so
cietății noastre, se corelează organic
și necesar în viziunea secretarului
generai al partidului cu cerința des
fășurării unei munci susținute îm
potriva misticismului, superstițiilor,
concepțiilor retrograde.
Bogatul material cuprins în volum
evidențiază activitatea amplă, susți
nută și deosebit de fructuoasă des
fășurată de secretarul general al
partidului pe plan internațional,
contribuția de excepțională însem
nătate la elaborarea noilor principii
și valori care să prezideze relațiile
dintre națiuni, la promovarea unor
raporturi interstatale bazate pe
dreptate, egalitate și echitate, pe
respectul independentei și suverani
tății tuturor statelor, la instaurarea
unei noi ordini eoonomice și politice
în lume. Regăsim în acest volum,
dezvoltate și îmbogățite, în consens
cu schimbările — sub multe aspecte
mai îngrijorătoare — survenite in
viața internațională, tezele și ideile
realiste ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu privire la soluționarea
prin tratative a oricăror diferende
dintre state, realizarea securității și
cooperării în Europa, înfăptuirea
dezarmării și asigurarea dreptului
fundamental al popoarelor — drep
tul la pace și la viață.
Apărut în contextul puternicei efervescențe teoretice, ideologice și
politice determinate de magistrala
expunere a tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C.
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., în
preajma împlinirii a 17 ani de la is
toricul Congres al IX-lea al parti
dului, care a deschis o etapă nouă
în opera de 'edificare socialistă a pa
triei. etapă puternic legată de gîndirea și acțiunea revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. noul
volum, prin bogăția sa de idei, prin
elaborările teoretice profund crea
toare. prin realismul și vitalitatea
soluțiilor date problemelor cu care
sîntem confruntați în opera de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, prih perspectivele pe
care le conturează în d-evenlrea
noastaâ- socialistă. atestă ște eviden
țiază în chip strălucit puternica per
sonalitate a secretarului general al
partidului nostru, uimitoarea sa ca
pacitate de descifrare a cerințelor
obiective ale dezvoltării sociale, ma
rea receptivitate față de năzuințele
și aspirațiile maselor largi de oa
meni ai muncii, izvorită din identi
ficarea sa deplină cu idealurile po
porului. Volumul! se înscrie. totoda
tă, organic și armonios în creația
teoretică generală a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care constituie o
operă închegată și unitară de o
inestimabilă valoare, un far care ne
călăuzește pe calea făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate si
a comunismului in patria noastră.

Președintele Republicii Seychelles

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
nrim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit
ne Sandor Rajnai' ambasadorul Re
publicii Populare Ungare. în vizită

de rămas bun. în legătură cu în
cheierea misiunii sale în tara noas
tră. A avut loc o convorbire cor
dială.

Întîlnire la C. C. al P.C.R.
La invitația C.C. al P.C.R.. o de
legație de activiști ai Partidului
Muncii din Coreea, condusă de tova
rășul Kim Gin Ok, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.M.C., a efectuat
o vizită pentru schimb de experiență
în țara noastră, în perioada 6—16
iulie a.c.
. Delegația a avut întîlniri și discu
ții la Consiliul Central de Control
Muncitoresc al Activității Economice
și Sociale, Ministerul Industriei Me
talurgice și Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini, la Comite
tele județene Gorj și Caraș-Severin

ale P.C.R. Oaspeții au vizitat între
prinderi industriale și obiective social-culturale din Capitală și județe.
La încheierea vizitei, delegația de
activiști ai P.M.C. a fost primită de
tovarășul Marin Enache, secretar al
C.C. al P.C.R.
La convorbirea care a avut loc cu
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat tovarășa Paula Prioteasa. vice
președinte al Consiliului Central de
Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale.
(Agerpres)

Cronica zilei
La București a fost semnat Planul
de colaborare științifică dintre Aca
demia Republicii Socialiste România
și Academia de științe a Republicii
Populare Democrate Coreene pe anii
1982—1984.
în spiritul înțelegerilor și hotăririlor stabilite cu prilejul întilnirilor și
convorbirilor la nivel înalt românocoreene. documentul prevede dezvol
tarea cooperării pe multiple planuri
între forurile academice din cele două
țări, extinderea contactelor între oa
menii de știință, realizarea in comun
a unor teme de cercetare de interes
reciproc.
Planul de colaborare a fost semnat
de acad. Cristofor Simionescu. vice
președinte al Academiei Republicii
Socialiste România, și acad. Zu Sing
Săp, prim-vicepreședinte al Acade
miei de științe a R.P.D. Coreene.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 16
iulie, ora 21 — 19 iulie, ora 21. în țară:
Vreme în general frumoasă și în încăl
zire. Cerul va fi variabil. Vor cădea
averse izolate de ploaip, îndeosebi în

Tovarășa Maria Groza, adjunct al
ministrului afacerilor externe, s-a
întilnit, joi, cu William Kerrigan,
secretarul general al Adunării mon
diale pentru virsta a treia, care efec
tuează o vizită de lucru in țara
noastră.
A avut loc un schimb de păreri. în
legătură cu pregătirea și desfășu
rarea Adunării mondiale pentru
virsta a treia, care va avea loc la
Viena, sub auspiciile O.N.U., în pe
rioada 26 iulie — 6 august a.c. A fost
subliniat interesul țării noastre față
de colaborarea internațională in do
meniul ocrotirii medico-sociale a
persoanelor virstnice.
A participat A. S. Dajani. directo
rul Centrului de informare al O.N.U.
de la București.
(Agerpres)
zona de deal și de munte. Vînt mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar cele
maxime între 22 și 32 de grade, local
mai ridicate. în București : Vreme în
general frumoasă și în încălzire. Cerul
va fi variabil. Vînt moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 14 și 17
grade, iar cele maxime între 27 și 30
de grade. (Margareta Struțu, meteoro
log de serviciu).

O atrăgătoare unitate turistică hanul Conachi
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LUPTE GRECO-ROMANE

Balcaniada de notație

O medalie de aur și una de bronz
pentru juniori la campionatele europene

Cea de-a 14-a ediție a Balcaniadei
de natație a început ieri în Capitală,
reunind sportivi și sportive din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Turcia și
România.
In concursul de înot, ce se desfă
șoară la piscina din complexul spor
tiv „23 August", proba de 100 m Su
ture a revenit campioanei românce
Carmen Bunaciu cu timpul de 1’03’’
37/100 (nou record balcanic).
La bazinul Dinamo, in turneul de
polo pe apă, România — Grecia 15—7,
Bulgaria — Turcia 13—6.
La Ștrandul Tineretului, în con
cursul de sărituri in apă, sportiva
româncă Lu'iza Nicolaescu s-a clasat
pe primul loc in proba de platformă,
întrecerile continuă astăzi pe cele trei
baze sportive amintite mai sus.

Campionatele europene de lupte
greco-romane pentru juniori desfă
șurate la Leipzig au prilejuit un re
marcabil succes al tinerilor luptători
români, care au cucerit o medalie de
aur, prin. Gheorghe Savu (categ. 57
kg), șiwffmedalie de bronz, prin Mi
hai Cișmăș (categ. 52 kg). Campionul
european Gheorghe Savu s-a remar
cat printr-o mare combativitate și o

excelentă pregătire tehnică. învingind in finală pe bulgarul Radev,
după ce. in tururile anterioare, ciștigase prin tuș întîlnirile cu Bakos
(Ungaria) și Konekny (Cehoslovacia),
Comportări meritorii au avut,’ de
asemenea, alți trei luptători români:
F. Herțea, (locul 4 la categ. 82 kg),
I. Gherasim (locul 5 la categ. 74 kg)
și C. Uță, (locul 6 la categ. 62 kg).

FOTBAL. Ieri, la Suceava

România - Japonia 4-0
Sezonul internațional de fotbal în
țara noastră a fost inaugurat, joi, la
Suceava, cu intilnirea amicală dintre
selecționatele României și Japoniei.
Desfășurat pe o ploaie continuă, to
rențială in unele perioade, meciul a
dat loc unei lupte sportive interesan
te încheiată cu scorul de 4—0 (2—0)
în favoarea fotbaliștilor români.
Scorul a fost deschis in minutul 8 de
Klein, care a reluat în plasă mingea
primită de la Turcu. Acesta din urmă
va majora apoi scorul, in minutul 25.
După pauză, în minutul 54. Boloni
înscrie un gol splendid, cu un șut
imparabil de' la 18 metri, pentru ca,
în minutul 71. Dudu Georgescu să
pecetluiască rezultatul.
Arbitrul P. Tsolakidis (Grecia) a
condus următoarele formații : Româ
nia — Moraru, Rednic (Ungureanul,
Ștefănescu, Iorgulescu, Bogdan (Ma
rian), Țicleanu, Boloni, Klein. Bălăci,

® MICROSCOP CU
LASER. Inginerul ungur Adam
Kovăcș a creat un microscop
cu laser care permite descoperi
rea și vizualizarea în trei dimen
siuni a celulelor canceroase,
în prezent. înainte de a se trece
la extirparea tumorii presupuse
maligne, e necesară prelevarea
unui eșantion al țesutului orga
nului respect’v și examinarea
lui pentru a se stabili natura
tumorii: Această orocedură cere
timp. în plus, chiar ducă ce s-a
optat pentru distrugerea celu
lelor canceroase cu aiuto-ul la
serului. apar o serie de proble
me. dintre care cea mai acută
este aceea de a stabili linia de
demarcație dintre celulele sănă
toase și cele bolnave. Microsco
pul inventatorului ungur permi

Turcu (Dudu Georgescu), Gabor ;
Japonia — Taguchi — Kato. Nomura,
Sugamata, Tsunami — Maeda. Kawakatsu, Ikeuchi — Yokoyama, Ki
mura, Matsuura.

★

O Joi a avut loc la Ziirich trage
rea la sorți a grupelor prelimi
nare ale campionatelor europene de
fotbal pentru juniori. în competiția
de juniori I (jucători pină la 18 ani)
echipa României va întilni (în grupa
a 12-a) formația Ciprului, in meci
tur-retur înainte de 4 aprilie 1983.
Turneul final se va desfășura în
Anglia intre 13—22 mai 1983. în cam
pionatul european de juniori II (ju
cători pînă la 16 ani) selecționata
României va juca in grupa a 7-a
alături de formațiile Greciei. Iugo
slaviei și Cehoslovaciei. Competiția
se va disputa in perioada 1982—1984.

te discernerea, cu ajutorul ima
ginii pe care o furnizează, a
caracterului benign sau malign
al tumorii. făcind superfluu
examenul histologic, și preci
zează totodată linia de demar
cație dintre celulele sănătoase
și cele bolnave.

© NIVELUL CASPICEI ÎN CREȘTERE. Hidr°logii din Azerbaidjan au con
semnat cea mai mare creștere
anuală a nivelului apelor din
Marea CasDică ' (20—25 cm) în
registrată de la începutul seco
lului. Specialiștii consideră că
această creștere se datorează
condițiilor
hidrometeorologice
favorabile care au determinat
sporirea aportului de apă al
Volgai, Uralului și Kurei. ca
urmare a unui volum mai mare

în cîteva rînduri
© Campionatele mondiale de scri
mă au început aseară Ia Roma cu
proba masculină de floretă în care
au luat startul circa 150 de concurenți. Dintre sportivii români au tre
cut de primele două tururi prelimi
nare Petru Kuki și Sorin Roca, ambii
calificați pentru intrecerile de astăzi.
© Meciurile 'disputate in cea de-a
doua zi a competiției internaționale
de baschet feminin „Cupa Mării Ne
gre" de la Constanța : România —
Bulgaria 58—51; S.U.A. — Cehoslova
cia 85—48; Polonia — R.D. Germană
74—46.
e In cadrul concursului internațio
nal atletic de la Lausanne, proba
feminină de 1500 m a fost cîștigată
de Maricica Puică, în 4’03”95/100.
Atleta româncă a condus cursa tot
timpul.

de precipitații în întregul ba
zin al mării. Nivelul Caspicii a
scăzut de la începutul secolului
cu peste 3,5 m, suprafața ei reducindu-se cu zeci de mii de
km pătrați ; in ultimii patru ani
insă, această tendință a încetat
în favoarea celei contrare : ni
velul apei a crescut cu 70—75
cm.

® IMAGINE TRANS
MISĂ CU AJUTORUL..,
SUNETELOR.
Specialiști
francezi au pus la punct o apa
ratură video capabilă să trans
mită din adîncurile marine ima
gini T.V. de cea mai bună cali
tate. Elementul distinctiv este
lipsa obișnuitelor cabluri ce lea
gă camera subacvatică cu apara
tul de recepție. Imaginile sint

O

între Galați și. Tecuci. Ia km 47,
în decorul celei )nai întinse păduri
de salcîmi din țară, declarată re
zervație naturală, se află o atrăgă
toare unitate turistică : hanul Co

nachi. Turiștii găsesc aici, în orice
anotimp al anului, condiții bune de
odihnă și recreare : camere confor
tabile, preparate și specialități cu
linare moldovenești.

CONSTANȚA .
A fost lansat
petrolierul „Biruința",
de 150 000 tdw.
Joi. la Șantierul naval din Con
stanta s-au înregistrat două impor
tante evenimente de producție ce.
marchează activitatea rodnică a navalistilor îndreptată spre realizarea
in cele mai bune condiții a progra
mului construcțiilor de nave de mare
capacitate. De pe docul uscat al șan
tierului a fost lansat petrolierul „Bi
ruința". de 150 000 tdw, una din cele
trei nave-amiral ale flotei noastre
maritime comerciale.
Petrolierul „Biruința" are o lun
gime de 304 m. lățimea — 46 m. înăl
țimea — 22,55 m si este dotat cu
un motor puternic de 29 600 CP. con
struit la Reșița, care dezvoltă o vi
teză de 16 noduri. Nava, care are o
autonomie in mars de 18 000 mile ma
rine. se caracterizează, in momentul
lansării, printr-un inalt grad de sa
turare — sint finisate circa 75 la sută
din totalul lucrărilor de la bord —
ceea ce apropie foarte mult data ple
cării in prima cursă.
în aceeași zi. de la un alt doc al
Șantierului naval din Constanta a
plecat in probe de mare, un nou mi
neralier de 55 000 tdw. (Agerpres).

c inema
B Trandafirul
galben :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 11; 13,15; 15,30; 17,43;
20, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
B Nea
Mărln
miliardar :
LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20, la grădină —
21, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21.
■ Angela merge mal departe : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
□ Un echipaj pentru Singapore :
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
IS Sfinx: SALA MICA A PALATULUI
— 14,30; 17,15; 20, PALATUL SPOR
TURILOR - ȘI CULTURII (75 77 20)
- 18.
B Drumul oaselor: FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Apa vieții : VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
B Mephisto ; CENTRAL (14 12 24) —
9; 12; 16; 19.
B Logodnica mecanicului Gavrilov :
BUZEȘTI (50 43 58) — 16,15; 18; 19,30.
H Secretul jurnalului intim : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Soarele alb al pustiului : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45;
20.
B Frontiera: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) —

Sub semnul voinței comune
de a dezvolta colaborarea
prietenească româno-ungare

9; 1’1,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, la gră
dină — 21.
B Moscova nu crâde Sn lacrlmt : PA
CEA (60 30 85) — 15; 18,30.
B De la 9 la 5 — 10; 12; 14; 16; 20,
Calculatorul mărturisește — 18: STU
DIO (59 53 15).
B Waterloo : POPULAR (351517) —
16; 19.
B Apașii : MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19.30, COSMOS (27 54 95) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, GRA
DINA AURORA (35 04 66) — 21.
B Pe cer „vrăjitoarele nopții": PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
B Tora ! Tora !
Tora 1 : SCALA
(11 03 72) — 9,30; 13; '16,15; 19,15.
B Căderea Imperiului roman :
LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 16; 19.
8 Marea
hoinăreală :
CAPITOL
(16 29 17) — 8,30; 11; 13,15; 15,45", 18,15;
20,30, la grădină — 21.
B
O
fată
fericită :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FAVORIT (45 31 70) - 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 147 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Taro, fiul dragonului — 9,15; 10,45;
12,15; 13,45, Tess — 15,15; 18,30 : DOI
NA (16 35 38).
B Trei oameni periculoși :
FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADI
NA BUZEȘTI (50 43 58) — 21.
B Atac impotrlva lui Rommel : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15, GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21,15.
B Campioana mea: GRIVIȚA (17 08 56)
— 8; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIO

mensiunile frunzelor de ceai și
de perioada stringerii recoltei.

PRETUTINDENI

transmise la suprafață cu ajuto
rul unui fascicul de unde sonoră.

© CONDUCTE DIN
STICLĂ. Combinatul de uti
laje pentru construcții subtera
ne din Berlin a anunțat că a în
ceput să producă conducte din
sticlă pentru instalațiile subte
rane de apă potabilă. Experien
țele efectuate cu aceste con
ducte atestă că ele sint rezis
tente la presiuni mari și sint
mai eficiente decît tuburile din
azbociment pentru care se im
portă din străinătate materia
primă. Asemenea conducte din

sticlă se folosesc tot mai intens
în industrie în locul țevilor din
oțel.

@ CEAIUL Șl CARIA
DENTARĂ. Stomatologii unei
clinici din Hamburg (R.F.G.) au
ajuns, după îndelungate cerce
tări. la concluzia că oamenii care
consumă regulat ceai suferă
mult mai puțin de carii dentare
pentru că ceaiul conține o im
portantă cantitate de fluor. Au
fost verificate, din acest punct
de vedere. 37 de sorturi diferite
de oeai și s-a constatat că pro
centul de fluor depinde de di

burilor. a ponderii mașinilor si uti
lajelor. care dețin de-acum peste 50
la sută din volumul comerțului re
ciproc.
Pornind de la necesitatea valorifi
cării mai depline a posibilităților pe
care le oferă economiile naționale ale
celor două țări vecine, cei doi primministri au examinat modalități de
extindere in continuare a relațiilor
economice, inclusiv a cooperării si
specializării in producție. Tocmai
pornindu-se de la realizările obținu
te oe acest tărim. în cadrul convor
birilor s-a stabilit ca organele gu
vernamentale respective să pregă
tească noi înțelegeri de cooperare și
specializare în ramuri importante,
cum sint construcțiile de ’ mașini,
electrotehnica, electronica si micro
electronica. metalurgia. industria
chimică. înțelegerea privind reali
zarea de noi acțiuni pentru promo
varea cooperării Pe terțe piețe com
pletează tabloul conlucrării reciproc
avantajoase pe Plan economic.
Un element important al convorbi
rilor l-a constituit preocuparea pen
tru asigurarea continuității acestei
conlucrări și la niveluri din ce în ce
mai înalte. în acest sens, s-a conve
nit ca organismele specializate din
cele două țări să fie însărcinate cu
identificarea de propuneri de cola
borare pe perioada viitorului cinci
nal.
Concomitent cu dezvoltarea rela
țiilor bilaterale. România si Ungaria
conlucrează, totodată. în cadrul
C.A.E.R.. în scopul satisfacerii nece
sarului de materii prime, combusti
bil și energie, produse agroalimentare și de larg consum, precum și a
cerințelor de mașini și utilaje.
Cu bune rezultate se dezvoltă co
laborarea științifică si tehnologică,
fiind remarcate realizările comune
obținute de institutele de cercetareproiectare partenere din cele două
țări. în special în domenii cum sint
chimia, fizica și energia nucleară,
metalurgia, agricultura si industria
alimentară. Și in acest domeniu, pa
ralel cu stabilirea unor noi obiecti
ve de cooperare în actualul cinci
nal. au fost convenite direcțiile prin
cipale de cooperare între cele două
țări pe perioada 1986—1990.
Un domeniu important al relații
lor reciproce îl constituie colabora
rea culturală. în acest sens, cei doi
prim-miniștri au apreciat pozitiv în
cheierea programului de conlucrare
pe acest plan în actuala perioadă de
cinci ani. în baza căruia s-au în
mulțit acțiunile culturale, cum sint
organizarea reciprocă de expoziții,
turnee ale unor prestigioase colec
tive teatrale, zile ale filmului și alte
acțiuni menite să contribuie la mai
buna cunoaștere a preocupărilor ce
lor două popoare. în același timp,
s-a subliniat necesitatea ca acțiunile
de colaborare în domeniile culturii,
artei, învătămîntului, presei, televi
ziunii să contribuie într-o măsură
tot mai mare la cultivarea tradiții
lor înaintate;- revoluționare, ale re
lațiilor dintre popoarele român și un
gar. la cunoașterea reciprocă a crea
ției si'valorilor lor spirituale, ca o
cerință esențială a întăririi priete
niei dintre ele.
Schimbul de vederi privind unele
probleme actuale ale vieții interna
ționale a reliefat voința celor două
guverne de a acționa in spiritul im
perativului de a se nune capăt
cursei înarmărilor și a se înfăp
tui măsuri de dezarmare, de a se
face totul pentru apărarea păcii și
securității în Europa și în lume,
pentru dezvoltarea colaborării intre
națiuni.
Salutînd
rezultatele dialogului
româno-ungar de la București, opinia
publică din tara noastră nutrește
convingerea că dezvoltarea priete
niei și colaborării multilaterale din
tre România și Ungaria, dintre cele
două popoare, angajate in făurirea
noii orinduiri. , corespunde interese
lor lor naționale majore, cauzei so
cialismului. progresului și păcii.

în spiritul politicii sale principiale
de dezvoltare continuă a relațiilor de
nrietenfe si colaborare cu toate sta
tele socialiste, și în acest cadru
îndeosebi cu cele vecine. România
acționează neabătut pentru extin
derea conlucrării multilaterale cu
Ungaria — o nouă confirmare a
acestei orientări statornice constituind-o vizita oficială de prietenie pe
care, la invitația tovarășului Con
stantin Dăscălescu. prim-ministru al
guvernului român. a efectuat-o în
tara noastră tovarășul Gydrgy Lăzăr,
președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Ungare. Rezultațele acestei
vizite reprezintă — așa cum se ara
tă în comunicatul publicat —
o contribuție la dezvoltarea rela
țiilor de colaborare multilaterală
dintre tarile noastre vecine, in va
riate domenii ale construcției socia
liste. ca si pe plan international.
Conviețuind de veacuri ca vecini,
popoarele român și ungar au stabilit
între ele vechi si multiple legături.
Așa cum este știut, respingînd poli
tica de dezbinare și învrăjbire dusă
de clasele exploatatoare, de forțele
imperialiste, adevăratii patrioti. militantii politici luminați, forțele pro
gresiste, revoluționare, clasa munci
toare. în frunte cu comuniștii din
România si Ungaria, au afirmat cu
tărie, de-a lungul vremurilor, nece
sitatea prieteniei româno-ungare, au
militat pentru apropierea si solida
ritatea dintre cele două popoare, in
lupta pentru l’bertate și progres. Un
moment important in dezvoltarea
relațiilor noastre l-a constituit parti
ciparea armatei române, alături de
armata sovietică, la eliberarea Unga
riei de sub dominația fascistă, marile
jertfe de singe ale ostașilor români
înscriind o pagină de neuitat în isto
ria celor două popoare.
Dobîndind un - conținut calitativ
nou. superior. în anii făuririi orînduirli socialiste, avind drept, cadru
fertil Tratatul de prietenie, colabo
rare si asistentă mutuală din 1972
si Comunicatul semnat la nivel înalt
in 1977. raporturile româno-ungare
se dezvoltă pe baza principiilor ega
lității in drepturi, respectării inde
pendentei si suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne si
avantajului reciproc, principii a căror
neabătută respectare este garanția
sigură a extinderii si aprofundării
continue a acestor raporturi.
Asa cum s-a remarcat si cu prile
jul actualului dialog, evoluția rela
țiilor reciproce pune în evidență
însemnătatea deosebită a legăturilor
de colaborare dintre forțele politice
conducătoare ale celor două țări —
Partidul Comunist Român si Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar —
un rol hotărîtor avînd întîlnirile și
convorbirile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu si Jănos Kâdâr. care au
elaborat liniile directoare ale adîncirii conlucrării dintre cele două țări
si popoare.
Momentul principal al actualei vi
zite ;l-ă constituit primirea oaspete
lui de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu.’ într-o atmosferă sinceră,
prietenească s-a efectuat un schimb
de păreri cu privire la stadiul rela
țiilor si dezvoltarea colaborării din
tre România si Ungaria, exprimindu-se voința comună de a se acțio
na pentru amplificarea in continua
re a raporturilor reciproce pe mul
tiple planuri.
In aceeași ambianță cordială, to
vărășească. convorbirile dintre cei
doi nrim-miniștri au scos in eviden
tă rezultatele obținute pe linia în
făptuirii obiectivelor convenite an
terior la nivelul cel mai înalt. în
ansamblul conlucrării noastre, o evo
luție ascendentă cunosc relațiile eco
nomice. care s-au dublat în ultimele
două cincinale, iar acordul guverna
mental de lungă durată. încheiat
anul trecut, prevede o nouă crește
re importantă a volumului de schim
buri de bunuri materiale in perioa
da 1981—1985. O trăsătură caracteris
tică a dezvoltării relațiilor econo
mice româno-ungare o constituie
creșterea continuă.. in cadrul schim

• DE CÎND AU DES
COPERIT OAMENII CA
LENDARUL ? în statul Loui
siana (S.U.A.), pe cursul infe
rior al riului Mississippi, a fost
descoperită, cu ajutorul aerofotografierii. o construcție ridica
tă, probabil intre anii 1800—300
î.e.n.. care a primit numele de
Poverty Point. După părerea
antropologului și arheologului
Wilian Haag. este vorba despre
un original observator astrono
mic. alcătuit din șase octogoane
concentrice construite din pămint și străbătute de patru „tre
ceri" radiale largi, dintre care
două coincid cu direcția apusu
lui de soare în zilele solstițiului

AI. CAMPEANU
RIȚA (1-4 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
\
B Ce se tntlmplă, doctore 7 : UNION

(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; .15,45;
18; 20.
B Bunul meu vecin Sam :
MELO
DIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 19, FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
B In arșița nopții : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină. — 21, PARC
HOTEL (17 08 53) — 21,15.
B Lanțul
amintirilor :
AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
B Visul de argint al alergătorului :
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) — 21.
B Cei șapte fantastici :
GRĂDINA’
GLORIA (47 46 75) — 21,15.

teatre
B Teatrul Mic (14 70 81, la Teatrul de
vară Herăstrău) : Pluralul englezesc
— 20; (rotonda scriitorilor din Cișmigiu) : Pămlnt de pace și iubire —
spectacol de sunet și lumină — 21.
B Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
B Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema (premieră) — 19,30;
(grădina Batiștei) : Funcționarul de
la Domenii — 20.
B Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : La Izvor de dor
și cintec — 18,30.

de vară și de iarnă. Construcția
dovedește că oamenii au fost
capabili, chiar înainte de a ști
să scrie și. să socotească, să ob
serve periodicitatea regulată a
unor fenomene naturale si să o
utilizeze. Un alt antropolog, A.
King, afirmă că este posibil ca
cei care au construit „observa
torul" să fi cunoscut calendarul
cu două mii de ani înaintea in
dienilor maya".

• CEL MAI RAPID
COMPUTER DIN LUME.
Hitachi Ltd., cea mal mare fir
mă de produse electrice și elec
tronice din Japonia, a anunțat
că pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie va lansa pe piață cel
mai rapid computer din lume.
El se va numi „Hap-I“ și va fi
destinat unor prelucrări ultra

rapide de date In cadrul unor
calcule matematice îndelungate
folosite în cercetarea științifică.

© CARBON IN CON
STELAȚIA CASSIOPEEA.
Cu ajutorul antenei dirijate a
radiotelescopului din Harkov
(Ucraina), a fost descoperit,
pentru prima dată, un nor de
carbon in constelația Cassiopeea. Descoperirea deschide noi
perspective în studierea proce
selor fizice cane au loc în spa
țiul interstelar. Apare posibi
litatea de a se compara canti
tatea de carbon cu alte elemen
te, ceea ce este deosebit de im
portant pentru determinarea
evoluției chimice in mediul in
terstelar și a condițiilor de for
mare a moleculelor organice
complexe.

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR DIN ÎNTREAGA LUME

„SĂ SE PUNĂ CAPĂT CURSEI ÎNARMĂRILOR,
SĂ FIE ASIGURATĂ VIAȚA GENERAȚIILOR

DE AZI Șl DE MlINE!"
Pen’ru o Europă
fără arme nucleare
COPENHAGA, — Intr-o localitate
de pe insula daneză Zeelandia s-a
desfășurat o conferință a reprezen
tanților recruților din mai multe țări
vest-europene. Au participat tineri
din opt țări, atit membre ale
N.A.T.O., cit și neutre, Principala
problemă dezbătută a fost aceea a
căilor de asigurare a păcii și secu
rității în Europa. Participanții au adoptat o declarație în care cer elimiharea armamentului nuclear de
pe continentul nostru. Un pas con
cret în acest sens trebuie să-l con
stituie declararea Europei de Nord
drept zonă denuclearizată — se arată în document. Se cere, de asemenea, interzicerea generală a
armamentului nuclear, scoaterea
acestuia in afara legii.

„Nu vom permite
nimicirea planetei
noastre"
MOSCOVA. — Un grup de studenți de la Institutul de oțel ?i alia
je din Moscova au pornit in
tr-un mars al păcii, care stră
bate zone din R.S.F.S.R., Ucrai
na, Bielorusia. Participanții circum
scriu acțiunea lor marilor manifes
tații pentru pace ce continuă să se
desfășoare în diferite țări din Eu
ropa. Pe parcurs, studenții adună
semnături pe o petiție îndreptată
împotriva planurilor N.A.T.O. pri
vind instalarea de rachete cu rază

medie de acțiune pe continentul
nostru. Itinerarul cuprinde locuri
unde, in anii celui de-al doilea
război mondial, s-au desfășurat
crincene bătălii împotriva ocupanți-

lor fasciști. In cele zece regiuni din
U.R.S.S. pe care le străbat partici
panții au loc adunări ale tineretu
lui sub deviza : „Nu vom permite
nimicirea planetei noastre".

împotriva amplasării de noi rachete pe continent
BRUXELLES. — Luind cuvîntul
în cadrul unei conferințe de presă,
Karel van Miert, președintele
Partidului Socialist Flamand din
Belgia, a declarat că partidul său
se pronunță împotriva amplasării
de noi rachete nucleare cu rază
medie de acțiune în Europa, pentru

reducerea generală a producției de
armament, relatează agenția A.D.N.
Partidul Socialist Flamand din Bel
gia se va pronunța în acest sens
și în cadrul viitoarei reuniuni
Skandilux a partidelor socialiste
din țările mici din Europa centrală
și de nord.

„DA dezarmării!"
BONN, — în localitatea Masweiler
din R.F. Germania a avut loc o de
monstrație împotriva planurilor pri
vind amplasarea de noi arme ale
N.A.T.O.. inclusiv chimice, în aceas
tă țară. Mii de participanți la de-

monstrație purtau pancarte pe care
scria : „Să fie retrase substanțele
chimice otrăvitoare din R.F.G.",
„DA dezarmării !“. „Să se pună ca
păt cursei înarmărilor".

Un succes de seamă al mișcării pentru pace
din Marea Britanie
LONDRA 15 (Agerpres). — Cel mai amplu exercițiu de „apărare civilă"
programat să aibă loc in Marea Britanie, și care urma să se desfășoare in
octombrie, a fost aminat sine die, ca urmare a lipsei de interes pe care au
manifestat-o pentru o asemenea acțiune autoritățile locale britanice — a
anunțat, in localitatea engleză York, ministrul de interne al țării, William
Whitelaw.
Denumită „Hard Rock", operația plănuită urma, să dureze șase zile și
să mobilizeze sute de mii de voluntari civili din întreaga țară la pregă
tirea unor acțiuni ce ar urma să fie întreprinse în cazul unui război cu
arme convenționale sau nucleare — relatează agenția France Presse, care
arată, totodată, că un mare număr de municipalități din mari orașe brita
nice au dat dovadă de „lipsă de entuziasm" în organizarea exercițiului.
Aminarea pentru o dată neprecizată a acțiunii, menționează agenția fran
ceză de presă, este considerată de mișcarea antinucleară engleză „campania
pentru dezarmarea nucleară" drept o victorie a sa, un succes in lupta
pe care o. duce'în favoarea denuclearizărli'țării.

„Producerea bombei
cu neutroni — un act
inuman"
SAN FRANCISCO. — Creșterea
în continuare a arsenalelor nucleare
este nu numai nerațională, dar re
prezintă un pericol imens pentru
pace" — a declarat la o adunare din
oraș arhiepiscopul din San Fran
cisco, John Kweenn. El a calificat
drept absurde concepțiile potrivit
cărora, cu cît vor acumula mai mult
armament, cu atit S.U.A. și-ar pu
tea asigura mai bine securitatea.
„Nu se poate spera în menținerea
îndelungată a păcii dc pe poziții
de. forța. O pace pe butoiul de
pulbere nu este o pace trainică" —
a subliniat el. în aprecierea
arhiepiscopului, producerea bombei
cu neutroni reprezintă un act
„antiuman și imoral". Vorbitorul a
îndemnat la negocieri serioase pen
tru oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la dezarmare.

Alegerea noului președinte al Indiei

Președintele Consiliului de Miniștri al Bulgariei
î-a primit pe prim viceprim-ministrul
guvernului român
SOFIA 15 (Agerpres). — Joi, tova
rășul Gheorghe Oprea, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. prim viceprim-ministru al
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, care efectuează o vizită in
Republica Populară Bulgaria, a fost
primit de tovarășul Grișa Filipov,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P.C. Bulgar., președintele Consiliului
de Miniștri al R.P. Bulgaria.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și a tovarășei Elena
Ceaușescu. au fost transmise tovară
șului Todor Jivkov, secretar general
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria,
un cald salut, urări de sănătate și
fericire, iar poporului bulgar prie
ten urarea de noi succese in con
struirea societății socialiste dezvol
tate.
Mulțumind cu căldură pentru me
saj, tovarășul Grișa Filipov a rugat
să se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena

Zail Singh a devenit șef al statului pentru un mandat
de cinci ani
DELHI 15 (Agerpres). — Noul
președinte al Indiei este Zail Singh,
candidat al Partidului Congresul Na
țional Indian (I), de guvernămint.
După cum relatează agențiile de
presă, el a fost ales președinte, pen
tru un mandat de 5 ani. de un
colegiu electoral compus din mem
brii parlamentului și ai adunărilor
legislative ale statelor.
în virstă de 66 de ani. Zail Singh
este cel de-al șaptelea dresedinte al

Ceaușescu, din partea tovarășului
Todor Jivkov, un salut frățesc și cele
mai bune urări de sănătate și ferici
re personală, impreună cu urarea adresată poporului român de a dobîndi noi și importante succese în
opera de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate.
în timpul întrevederii au fost re
levate, cu deosebită satisfacție, evo
luția ascendentă a relațiilor de cola
borare rodnică dintre cele două țări
socialiste vecine, relații care se dez
voltă in conformitate cu hotărîrile
convenite cu prilejul tradiționalelor
întilniri dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov. rezulta
tele bune obținute in diversificarea
și extinderea cooperării economice,
precum și în alte domenii de activi
tate.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie.
A fost de față Andrei Lukanov,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.
A fost, de asemenea, prezent Pe
tre Duminică, ambasadorul țării
noastre la Sofia.

Activitate politico-diplomatică
privind situația din Liban
® Declarația președintelui Egiptului O Vicecancelarul vestgerman se pronunță în sprijinul dreptului poporului pales
tinian Ia autodeterminare ® Delegația ministerială a Ligii
Arabe la Paris O Reuniunea extraordinară a Biroului de coor
donare a țărilor nealiniate

CAIRO 15 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a pri
mit, joi, la Cairo, pe ministrul de
externe al R.F.G., Hans-Dietrich
Genscher, cu care a conferit asupra
relațiilor bilaterale și a conflictului
arabo-israelian din Orientul Mijlociu.
Genscher a fost primit, de aseme
nea, de primul ministru, Fuad Mohieddin, și a purtat convorbiri cu
vicepremierul și ministrul egiptean
de externe. Kamal Hassan Aii.
în cadrul unei conferințe de presă
organizate la Cairo, impreună cu mi
nistrul vest-german de externe,
Hans-Dietrich Genscher, președinte
le Egiptului, Hosni Mubarak, s-a pro
nunțat pentru dreptul la autodeter
minare al poporului palestinian ca
soluție a problemei Orientului Mij
lociu.
La rindul său, ministrul vest-ger
man a spus că numai acordindu-se
palestinienilor dreptul la autodeter
minare va fi cu putință să se reali
zeze stabilitatea, pacea durabilă, cu
prinzătoare și justă în Orientul Mij
lociu.
Referindu-se la invazia Israelului
în Liban, președintele Mubarak și
ministrul de externe al R.F.G. au ex
primat părerea că nu există nici un
.motiv, de nici un fel. pentru prezen
ta forțelor israeliene pe teritoriul
Libanului.

Dezbateri asupra revizuirii
Constituției portugheze
A fost aprobat un amendament pentru desființarea
Consiliului Revoluției
LISABONA 15 (Agerpres). — Parla
mentul portughez întrunit miercuri,
la Lisabona, a aprobat un amenda
ment la Constituție, prevăzind desfiin
țarea Consiliului Revoluției, măsură
ce se înscrie in contextul revizuirii
constituționale dezbătute în prezent
de deputați — informează agențiile
France Presse și Reuter. Dezbaterile
consacrate revizuirii Constituției tre
buie să se termine înainte de 15 au
gust, data încheierii sesiunii parla
mentare. Se precizează, totodată, că
pentru aprobarea oricărui amenda
ment adus Constituției sint necesare
două treimi din voturile parlamen
tului.
în favoarea desființării Consiliului
Revoluției au votat și membrii grupu

lui parlamentar socialist, alături de
deputății partidelor majorității guver
namentale.
★
Consiliul Revoluției, creat la 5 sep
tembrie 1975, este format din 19 mem
bri militari și prezidat de șeful sta
tului. Instituit în baza înțelegerii din
tre partidele politice și Mișcarea For
țelor Armate (M.F.A.), care, la 25
aprilie 1974, a răsturnat regimul salazarist, Consiliul Revoluției exercită
funcțiile de garant al funcționării in
stituțiilor democratice, al respectării
Constituției, al fidelității față de spi
ritul revoluționar de la 25 aprilie
1974. Este organ politic Și legislativ
în probleme militare.

PARIS 15 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Francois Mitterrand, a

Ciocniri armate în Salvador
SAN SALVADOR 15 (Agerpres). —
Forțele Frontului Farabundo Marti
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.)
din Salvador și-au continuat atacu
rile și acțiunile de hărțuire contra
trupelor trimise împotriva lor mai
ales în regiunile de nord și de est
ale țării — transmite agenția Prensa
Latina, citind comunicate militare
ale F.M.L.N. Se vorbește despre pu
ternice schimburi de focuri in depar
tamentele San Salvador. Usulutan și
San Vicente, ca și pe rețeaua de
drumuri a litoralului Salvadorian,
unde, potrivit surselor F.M.L.N., ar
mata ar fi pierdut mai multi comba
tanți, unii fiind uciși în luptă, alții
luățî prizonieri de către forțele in
surgente.
în apropiere de localitatea Apopa,
la mai puțin de 20 km de San Sal
vador, un convoi militar a căzut in
tr-o ambuscadă, cinci militari fiind
uciși și importante cantități de arme
și muniții capturate.
Lupte sporadice s-au dat. joi și în
apropiere de Tenancingo, în departa

BEIRUT 15 (Agerpres). — Artileria
israeliană a bombardat, miercuri
noaptea, zonele Laylaki și Hay Al
Sullam din suburbia de sud a Bei
rutului, precum și pozițiile forțelor
comune palestiniano-libaneze pro
gresiste din apropierea Facultății de
științe, relatează agenția palestiniană
de presă W.A.F.A.
Sub acoperirea artileriei, soldați
israelieni au încercat să înainteze în
direcția șoselei de est a aeroportu
lui internațional Beirut. Intercepta
tă înSă de unități ale forțelor co
mune palestiniano-libaneze progresis
te, unitatea militară israeliană a fost
obligată să se retragă — precizează
agenția W.A.F.A.
Miercuri seara, capitala libaneză a
fost survolată în mai multe rînduri
și de la mică înălțime de aviația
israeliană. Artileria antiaeriană a
forțelor comune palestiniano-liba
neze progresiste a ripostat — rela
tează agențiile internaționale de
presă.

Negocieri
sovieto-americane
GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc, la 15 iulie, o nouă
ședință
plenară a
delegațiilor
U.R.S.Ș. și S.U.A. la negocierile bi
laterale privind limitarea și redu
cerea armamentelor strategice, re
latează agenția T.A.S.S.
VIENA 15 (Agerpres). — La Viena s-a încheiat, la 15 iulie, a 27-a
rundă a negocierilor privind redu
cerea reciprocă a trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală — relatează agenția
T.A.S.S.

NICOSIA 15 (Agerpres). — Joi
după-amiază au început la , Nicosia
lucrările unei reuniuni extraordina
re a Biroului de coordonare al țări
lor nealiniate, consacrată analizării
consecințelor agresiunii israeliene
în Liban.
în discursul de deschidgrev pre
ședintele Ciprului, Spyrc&Aiynrianou. a subliniat situația tragică in
care se află poporul palestinian ca
urmare a agresiunii israeliene. subli
niind că „actuala situație reclamă o
acțiune urgentă pentru salvarea
drepturilor poporului palestinian șl
a miilor de vieți aflate in pericol".

BEIRUT 15 (Agerpres). — Agre
siunea israeliană in sudul Libanului
â lăsat cel puțin 47 000 de cetățeni
fără adăpost, mulți dintre ei refugiați palestinieni, iar 100 000 primesc
ajutor alimentar de urgență — a de
clarat o oficialitate a Oficiului de
ajutor și lucrări al O.N.U. pentru refugiații palestinieni din Orientul
Mijlociu (U.N.R.W.A.), relatează agenția Associated Press.
Cele cinci tabere de refugiați pa
lestinieni din jurul orașului Saidâ,
din sudul Libanului, au fost distnișede. bombardamentele israeliene,
iar din tabăra ’Hilwa nu a mai ră
mas decit un morman de dărimături,
a declarat oficialitatea U.N.R.W.A.
Aceasta a menționat că, potrivit da
telor existente, în aceste tabere tră
iau 25 661 de palestinieni, dar ofi
cialitățile libaneze estimează că nu
mărul acestora era, probabil, dublu.
Alți 15 198, care locuiau in tabăra de
la Rachidyiah, la sud de orașul Tyr,
au rămas, de asemenea, fără adă
post.

CONFLICTUL IRANO-IRAKIAN
TEHERAN 15
(Agerpres). —
Agenția de presă I.R.N.A., citind
surse militare iraniene, relatează că,
în cadrul operațiunilor efectuate de
armata iraniană pe o adincime de
22 km în interiorul teritoriului Ira
kului, aceasta a întilnit miercuri
seara citeva brigăzi și divizii ira
kiene reorganizate, care au fost puse
pe fugă, după ce două divizii fuse
seră decimate.
într-o relatare ulterioară se infor
mează că forțele iraniene au respins
un nou contraatac irakian, declanșat
joi dimineață.
Din Teheran sint confirmate
atacurile aviației irakiene asupra
unor localități iraniene, printre care
orașul Ilam, atacuri soldate cu morți
și răniți in rindul populației civile.

și cooperare ale tuturor popoarelor:

6) Cu consecvență neobosită, pentru soluționarea
pașnică, prin tratative, a diferendelor internaționale
în viața internațională s-a ajuns la
o încordare foarte gravă, în jdiverse
puncte ale globului persistă con
flicte armate, se constată o recru
descență a politicii de forță și ame
nințare cu forța, o creștere a peri
colelor de izbucnire a unor noi con
flicte . armate, pe fundalul unei in
tensificări - fără precedent a cursei
înarmărilor, acumulării în arsena
lele lumii a unor uriașe mijloace racheto-nucleare de distrugere.
Or, în asemenea condiții, există
orieînd riscul extinderii și generali
zării unor conflicte locale — cu con
secințe incalculabile pentru’ însăși
soarta civilizației umane. Tocmai acestea sînt considerentele în baza că
rora România socialistă, președintele
ei au depus în întreaga perioadă de
după Congresul 'al IX-lea și depun
în continuare eforturi tenace, perse
verente, desfășoară o neobosită ac
tivitate în sprijinul reglementării nu
prin forță, pe căi militare, ci prin
mijloace politice a Ijtigiilor și dife
rendelor dintre state.
în concepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu. principiul
reglementării prin tratative a dife
rendelor dintre state este în mod
indisolubil legat, ca două aspecte ale
uneia și aceleiași entități, de im
perativul eliminării cu desăvirșire a
politicii de forță și amenințarea cu
forța în relațiile dintre state. întrea
ga evoluție a vieții internaționale
Scoate în evidență faptul că una din
principalele surse ale încordării exis
tente pe arena mondială, a deterio
rării climatului politic o constituie
tocmai manifestările acestei poliției,
care aduce cele mai grave prejudi
cii cauzei păcii, progresului și dez
voltării poooarelor. Pornind de. Ia
această realitate, România a sublini
at în permanență, de la Congresul
al IX-lea și oină in prezent, însem
nătatea fundamentală a renunțării
la forță ca mijloc de reglementare
a problemelor internaționale, a uti
lizării exclusive a căii tratative
lor. în -condițiile deplinei e-tal iță ți
în drepturi, ca unica alternativă ra
țională. de natură să contureze per
spective trainice păcii, destinderii,
încrederii.
Reafirmînd cu toată tăria a-

primit joi la Paris delegația minis
terială a Ligii Arabe care întreprinde
demersuri pe lingă cei cinci membri
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate in legătură cu situația din Li
ban, în urma agresiunii israeliene.
Din delegație fac parte, între alții,
ministrul algerian al afacerilor ex
terne. Ahmed Taleb El Ibrahimi, și
Faruk Kaddoumi, șeful Departa
mentului Politic al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). Un
purtător de cuvînt oficial francez a
declarat că președintele Mitterrand
a afirmat că Franța este gata să-și
asume un rol in înfăptuirea păcii in
Liban.
Anterior, membrii delegației au
conferit cu ministrul francez al re
lațiilor externe, Claude Cheysson.

Noi bombardamente israeliene asupra Beirutului

mentul Cuscatlan, în timp ce aviația
salvadoriană a procedat lă bombarda
rea masivă a cantoanelor El Carao,
San Jeronimo. Amatitan Arriba și
Amatitan Abajo din departamentul
San Vicente.

In consens cu interesele de pace, securitate

Politica de forță, agresiunea au
fost respinse, categoric și condam
nate cu fermitate de către Congre
sul al IX-lea al P.C.R. In întreaga
perioadă care a urmat acestui remar
cabil eveniment din viața partidului
și a țării, România, președintele
Nicolae Ceaușessu au acordat — in
cadrul eforturilor de a-și aduce con
tribuția la soluționarea problemelor
complexe care confruntă omenirea
— o atenție deosebită principiului
reglementării pașnice, exclusiv prin
tratative, a problemelor internaționale litigioase. Sublinierea ideii că
trebuie să se facă totul pentru a nu
se recurge Ia forță, la calea militară
în reglementarea diferitelor proble
me dintre state, a reprezentat o con
stantă, o idee fundamentală a poli
ticii externe a partidului și statului
nostru în toți acești șaptesprezece
ani, regăsindu-și reflectarea in Pro
gramul P.C.R., în rapoartele pre
zentate la toate congresele partidu
lui ce au succedat Congresului IX,
in expunerile, cuvintările și interviu-,
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu,
în documentele' bilaterale la cel mai
înalt nivel — declarații solemne, co
municate comune — materializindu-se, totodată. în multiple initiative
în diverse foruri internaționale.
în demersul său stăruitor, in aten
ția prioritară acordată acestei ches
tiuni. România are in vedere întrea
ga experiență istorică, care arată că
tratativele reprezintă unica metodă
rațională, de natură să asigure so
luții juste și echitabile problemelor
litigioase existente între unele state.
Istoria omenirii, viața însăși atestă
că recurgerea la calea armelor nu a
dus niciodată și nu poate duce la
soluții viabile. încercările de solu
ționare a diferendelor pe această
cale nu numai că au provocat și
provoacă popoarelor mari distrugeri
și grele suferințe, frînează dezvolta
rea lor economică și socială, dar adincesc si mai mult conflictele, îngreunindu-Ie rezolvarea și — mai ales — sădind germenii revanșei, ai
unor noi conflicte și războaie.
Necesitatea soluționării exclusiv
prin mijloace pașnice, prin tratative
a diferendelor dintre state este, in
prezent, mai evideAtă decit. orieînd.

Indiei. EI s-a născut într-o familie
de țărani săraci, în statul Punjab. A
participat de tihăr la activitatea
politică in cadrul Partidului Con
gresul Național Indian. în. 1980 a
fost ales membru al parlamentului,
fiind apoi numit ministru de in
terne in guvernul Indira Gandhi.
Zail Singh va depune jurămintul
la 25 iulie, după încheierea mandatu
lui' actualului sef al statului. Neelam
Sanjiva Reddy.

ceastă poziție consecvență, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU arăta in cuvintarea pe care a rostit-o recent la
marea adunare populară de la Su
ceava : „Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru încetarea conflictelor
existente și soluționarea tuturor
problemelor dintre state numai și
numai prin tratative. Oricît de în
delungate vor fi tratativele, ele nu
produc victime, nu produc distrugeri
de oameni și de bunuri materiale !
De aceea,.calea tratativelor este sin
gura cale rațională pentru a asigura
soluționarea problemelor, pentru
dezvoltarea colaborării și asigurarea
păcii în lume !“.
într-adevăr, calea tratativelor nu
este nici simplă, nici lesnicioa
să. Viața, evenimentele demon
strează că este ușor să se în
ceapă un conflict, să se provoace
o stare de tensiune intr-un loc
sau altul al lumii, dar este cu
mult mai greu să se ajungă la opri
rea și soluționarea acestora: Prin
glasul președintelui ei. România a
arătat însă in mod constant că, dacă
se pornește de la premisa esențială
că unica modalitate de reglementa
re în conformitate cu cerințele ra
țiunii, cu aspirațiile popoarelor este
calea tratativelor, dacă negocierile
odată inițiate sînt purtate în spiritul
bunăvoinței și înțelegerii, al recep
tivității față de punctele de vedere
exprimate, față de interesele vitale
ale fiecăruia, dacă se manifestă dis
ponibilitate pentru compromisuri lo
gice, nu încape indoială că se poate
ajunge Ia rezultate pozitive.
în acest spirit, România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru o re
glementare negociată în
vederea
unei păci globale, trainice și juste
în Orientul Mijlociu, care să ducă la
retragerea Israelului din teritoriile
arabe ocupate, la soluționarea pro
blemei poporului palestinian pe baza
dreptului la autodeterminaine. inclu
siv la crearea unui stat propriu, in
dependent, la recunoașterea integri
tății teritoriale și suveranității tu
turor statelor din zonă. însăși viața
a demonstrat că numai pe această
cale se poate readuce liniștea in această zonă atît de frămîntată a lu
mii, se poate ajunge Ia o soluționa
re a crizei, care, așa cum arată eve

nimentele tragice din Liban, produ
ce atitea . suferințe și distrugeri po
poarelor din regiune și constituie
o gravă amenințare la adresa păcii
mondiale.
Cu aceeași consecvență s-a pro
nunțat România și pentru soluționa
rea prin negocieri a conflictului din
tre Irak și Iran, pentru rezolvarea
la masa tratativelor a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, in
diferent de zona geografică. Desi
gur, popoarele care luptă pentru li
bertate și independență, cum ar fi
poporul namibian, au dreptul de a
utiliza toate mijloacele, inclusiv re
curgerea la arme, pentru atingerea
acestor scopuri in condițiile respin
gerii cu forța de către rasiștii de la
Pretoria a aspirațiilor sale legitime
— dar aceasta nu exclude desfășura
rea concomitentă de tratative, care
pot duce, așa cum a evidențiat
cursul evenimentelor din Zimbab
we, la o reglementare politică.
Tocmai ca o expresie a însemnătă
ții deosebite pe care România o acordă principiului fundamental al
soluționării prin tratative a proble
melor dintre state, programul de de
zarmare prezentat de țara noastră,
din împuternicirea ■ președintelui
Nicolae Ceaușescu și în baza man
datului încredințat de Marea Adu
nare Națională recent încheiatei se
siuni speciale a O.N.U, consacrată
dezarmării, include un șir de puncte
circumscrise acestui principiu — șî
chiar dacă sesiunea nu a ajuns la
finalizarea unui document, valabili
tatea propunerilor se menține intac
tă pe arena politică internațională.
în programul românesc prezentat
forului internațional se subliniază m
modul cel mai pregnant că dezarma
rea și soluționarea pașnică a diferen
delor internaționale sint interdepen
dente, că aceste două aspecte se
condiționează reciproc. Perpetuarea
conflictelor annate, a focarelor de
încordare și război reprezintă un se
rios obstacol în calea dezarmării și
invers, rezolvarea pe cale pașnică a
acestor conflicte este de natură să
deschidă cale largă dezarmării.
Desigur, o însemnătate deosebită
în acest sens ar avea adoptarea unei
Declarații privind reglementarea tu
turor diferendelor dintre state exclu

siv prin mijloace pașnice, propunere
reafirmată de România și cu prilejul
recentei sesiuni speciale. Este știut
că o rezoluție pe această temă,
propusă de țara noastră și căreia i
s-au alăturat, in calitate de coautori,
alte 40 de state, a fost adoptată, prin
consens, de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. la sesiunea ordinară
de la sfirșitul anului trecut. în con
dițiile internaționale actuale, -adop
tarea unei asemenea declarații de
către forul suprem al popoarelor ar
avea, fără îndoială, o influență po
zitivă asupra vieții internaționale,
ar contribui la întărirea legalității
în relațiile dintre state, ar duce la
o mai largă și mai eficientă folosire
a mijloacelor pașnice de soluționare
a problemelor, contribuind, astfel, la
eliminarea folosirii forței și a ame
nințării cu forța din raporturile in
ternaționale.
Pentru prevenirea și soluționarea
pașnică a conflictelor și diferendelor
dintre state, țara noastră a propus,
de asemenea, crearea în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite a unui
organism special care să acționeze
în direcția organizării tratativelor ?•
soluționării problemelor dintre state
numai pe această cale — statele care
nu ar recurge la acest organism, și
care ar încălca cerința fundamentală
de a reglementa orice diferend în
mod exclusiv prin mijloace pașnice
urmind a fi considerate agresoare.
Desfășurînd cu consecvență, în în
treaga perioadă ce a urmat Congre
sului al IX-lea al P.C.R., o politică
de pace și securitate internațională,
România s-a pronunțat și se pro
nunță, a acționat și acționează con
stant pentru respectarea de către
toate statele a obligației de a nu
utiliza forța și amenințarea cu for
ța, de a exclude cons.trîngerea de
orice fel în relațiile interstatale, rezolvind numai prin mijloace pașni
ce, prin negocieri, toate problemele
și conflictele internaționale. Este o
poziție constantă, statornică, con
secventă, care a adus țării noastre
un .binemeritat prestigiu pe plan in
ternațional, iar președintelui titlul
de înaltă cinstire de om al păcii.

Silviu PODINĂ

BAGDAD 15 (Agerpres). — Un co
municat militar irakian preluat de
agenția I.N.A. anunță că, după lupta
grele, armata irakiană a distrus,
miercuri, cea mai mare parte a for
țelor iraniene pătrunse pe teritoriul
Irakului, restul acestora fiind alun
gate de pe cîmpul de luptă.
In comunicatul înaltului Coman
dament al forțelor annate irakiene
se arată că. drept represalii pentru
bombardarea de către artileria ira
niană' a unor localități irakiene și a
orașului Basrah, aviația ■ irakiană a
efectuat raiduri împotriva unor
obiective economice ale inamicului,
în orașele Ilam. Kermanshah, Khorram-Abad și împotriva instalațiilor’
petroliere iraniene de la Klr Șq.

^Agențiile de presa transmit:”5
O ȘEDINȚĂ COMUNĂ a celor două camere ale Adunării R.S.F. Iu
goslavia a avut loc la Belgrad - relatează agenția Taniug. Mitia Ribicici
a fost confirmat membru al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, funcție ce-i revine
in calitatea sa de președinte al Prezidiului C.C. al "U.C.I, în continuare,
a fost as'cultată o expunere a secretarului federal pentru afacerile ex
terne, Lazar Moisov, asupra situației internaționale actuale și a activității
Iugoslaviei pe plan extern.

PREȘEDINTELE ORGANIZAȚIEI
I POPORULUI DIN AFRICA DE
SUD-VEST (S.W.A.P.O.), Sam Nu| joma, a conferit la Paris cu minis| trul francez al relațiilor externe.
Claude Cheysson, și cu alți memIbri ai guvernului. Interlocutorii au
examinat problema Namibiei.
RELAȚIILE GRECIEI CU C.E.E.
Piața comună Va elabora un plan
I care vizează îmbunătățirea relațiilor
Greciei cu C.E.E., a anunțat la AteIna. intr-o conferință de presă,
Richard Burke, membru al Comi
siei C.E.E. în. urma întrevederilor
■ pe care acesta Ie-a avut în capitala
elenă cu premierul Andreas PapanI dreu și cu alți membri ai guvernu
lui, s-a ajuns la concluzia că cereI rile Greciei privind statutul său
I special in cadrul Pieței comune vor
fi cuprinse intr-un plan de măsuri.
I care va fi elaborat pină la sfirșitul
acestui an. Cererile Greciei includ
1 sprijinirea de către C.E.E. a micii
industrii și a agriculturii elene, fi
nind seama de nivelul de dezvoltare
I al economiei țării.
PLENARA C.C. AL P.A.I.G.C. din
Guineea-Bissau și-a încheiat lucră
rile. Au fost analizate aspecte ale
dezvoltării economice a țării. De
asemenea, a fost subliniată necesiI tatea creșterii rolului conducător al
partidului in toate sferele de acti| vitate.
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CONVORBIRI S.U.A.—C.E.E. La
. Washington a inceput o nouă rigi

dă de convorbiri între reprezen
tanți ai C.E.E. și S.U.A. privind
modalitățile de reglementare a dis
putei comerciale dintre cele două
părți in problema livrărilor de produse siderurgice ale „Celor zece"
pe piața americană.
CREDITE PENTRU „TELEFUNKEN“. Guvernul vest-german a hotărit să garanteze credite în valoare
de 600 milioane mărci pentru firma
„Telefunken", numărul doi in ierar
hia companiilor din sectorul electronidi din R.F.G., a anunțat ministrul
pentru problemele economiei. Otto
Lambsdorff. Decizia este motivată
de faptul că „Telefunken" a avut nu
meroase dificultăți, inregistrind în
ultimii patru ani un deficit de patru
miliarde mărci.
UN GRUP GIGANTIC DE PETE
SOLARE a fost înregistrat de Observatorul astronomic din Bonn —
transmite agenția D.P.A. După cum
a precizat radioastronomul Rainer
Beck, suprafa'a grupului , de pete
este de 25 de ori mai mare decit su
prafața Terrei, dimensiune pe care
au depășit-o numai petele observate
pe Soare în aprilie 1947 și in mai
1951. Actualele pete, care sint o urmare a „subrăcirii magnetice" a gazelor cu o temperatură de 5 800 gra
de Celsius de la suprafața Soarelui,
au provocat, cu două zile in urmă,
mari perturbări ale emisiilor radio
pe unde scurte.
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