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timp frumos; este necesar
să se lucreze din zori și pînă seara pentru
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măsurile necesare pentru îndeplinirea integrală

URMELE LUI SADOVEANU

LARG ACCESIBILĂ OAMENILOR MUNCII

de Grigore ILISEI

APARIȚIA NOILOR DO-

de mobilă 
fac mobila

pustietăți. Era 
aici mihnirea 
pentru asfinți- 
așezări a cărei

OARECARE vizionare 
ISTORIA HIR- 
are similitudini 
Sucevei. După 
din epoca me-

t DIN ACTUALITATEA

Simbolurile „mărului de aur

r? 1

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI 
în seara zilei de 19 iulie

Sectorul agri 
col Ilfov

Olt 
Dolj 
Brăila 
Buzău 
Teleorman 
Giurgiu 
Ialomița 
Călărași 
Constanța 
Tulcea
Timiș 
Arad

Mehedinți 
Argeș 
Prahova 
Vilcea 
Dîmbovița 
Vrancea 
Galați 
Gori

13 255
95 000

121 300
64 605
58 600

107 275
60 412
70 314
74 423

112 447
66 361

128 023
87 609

12 576
83 408

104 605
53 947
49 009
83 955
44 735
51 900
52 900
75158
42 928
71 984
46 512

SM8

65
56
53

® Pînă luni seara, recolta de griu a fost strînsă de pe 
1 090 026 hectare, reprezentînd 51 la sută din su
prafața cultivată

51 036
47 400
33 025
15 872
44 934
36 418
74 291
22 738

40 711
36 779
24 677

9 370
30 539
24 481
40 644

9 574

• Stadiul avansat al coacerii griului, în marea majori
tate a județelor țării, impune intensificarea la maxi
mum a ritmului de recoltare, cu deosebire în județele 
Arad, Timiș, Tulcea, Constanța, Gorj, Galați, Bihor, 
Caraș-Severin, lași

® După un program de xi-lumină — așa trebuie să se 
lucreze acum pretutindeni pentru ca producția de 
griu să fie strînsă in scurt timp și fără pierderi

ÎN PAGINA A III-A t Relatări din județele Arad, Mureș 
și Buzău

In aceste zile încep să aibă loc în 
toate unitățile economice — din in
dustrie, construcții, transporturi, cer
cetare și proiectare etc. — adunările 
generale ale oamenilor muncii, fo
ruri supreme de conducere ale pro
prietarilor și producătorilor, ale de
mocrației și* a'titbcbnducerii muncito
rești din întreprinderi. Desfășurin- 
du-se într-o perioadă cu profunde 
semnificații,’ in care întregul popor 
aniversează împlinirea a 17 ani de 
la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului — care a inaugurat .etana 
cea mai rodnică in înfăptuiri din 
.întreaga istorie a patriei — și se 
pregătește să intimpine cu realizări 
importante marea sărbătoare națio
nală de la 23 August, actuala rundă 
a adunărilor generale ale oamenilor 
muncii constituie un prilej de exa
minare exigentă, in spirit critic și 
autocritic,. a activității din primul 
semestru al acestui an, a rezultatelor 
obținute in îndeplinirea planului și 
angajamentelor asumate in întrece
rea socialistă, de definitivare a mă
surilor ce se impun a 
continuare, în vederea 
buhe condiții a tuturor 
de plan pe anul 1982.

Secuvine.subliniat înSe; c.uvine subliniat în mod deose
bit faptul că actualele adunări gene
rale ale oamenilor muncii au loc la 
numai citeva șăptămîni de la Plena
ra lărgită a . Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care a 
analizat, intr-o atmosferă de înaltă 
răspundere și angajare patriotică, 
stadiul actual al edificării socialismu
lui in țara noastră, căile și direcțiile 
de acțiune pentru dezvoltarea multi
laterală a patriei socialiste, pentru 
ridicarea in continuare a bunăstării 
întregului popor. Sint proaspete in 
conștiința fiecărui om al muncii 
ideile — de o deosebită însemnătate 

’ teoretică și practică — cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolac

Ceaușescu, îndemnurile sale pline de 
patos revoluționar și profund patrio
tism adresate clasei muncitoare, tu
turor oamenilor muncii de a-și spori 
eforturile și a acționa. cu Întreaga 
fermitate pentru realizarea tuturor 
prevederilor planului pe. acest an și 
pe întregul cincinal, asigurind trece
rea României .în rindul țârilor cu 
dezvoltare economică medie.

în spiritul sarcinilor și orientărilor 
de excepțională importanță cuprinse . 
in expunerea secretarului general al 

■ partidului, manifestindu-se ca adevă
rate tribune de afirmare puternică a 
conștiinței și calității de proprietari 
ale oamenilor muncii asupra părții 
din avuția națională încredințată de 
societate spre gospodărire .și dezvol
tare, adunările generale sint chemate 
să analizeze in profunzime activita
tea desfășurată in prima jumătate a 
acestui an, să pună in evidență ex
periența pozitivă, să desprindă cau
zele neajunsurilor care s-au mani
festat in această perioadă, să adopte 
cele mai potrivite hotărîri cu privire 
la întreaga activitate economico-fi- 
nanciară, la buna gospodărire a fie
cărei întreprinderi, asigurîndu-se va
lorificarea cu maximă eficiență a 
potențialului tehnic și uman, a re
surselor materiale de care dispune 
fiecare unitate economică. Corespun
zător atribuțiilor sporite ce le revin 
în deplin consens cu creșterea ro
lului conducător al clasei muncitoare 
în societatea noastră, cu exigențele 
trecerii- la o nouă calitate în activi- 

, tatea organismelor democrației mun
citorești,. adunările generale trebuie 
să-și perfecționeze continuu stilul și. 
metodele de muncă, să asighre întă
rirea răspunderii și spiritului. gdspo-' 
dâresc al colectivelor de întreprin
deri in exercitarea și adincirea auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii economico-financiare.

Evident, așn cum s-a demonstrat

in practică, în fiecare unitate eco
nomică adunările generale ale oa
menilor muncii trebuie să fie pre
cedate de o laborioasă activitate pre
gătitoare, creindu-se toate condițiile 
pentru ca dezbaterile să se desfă
șoare intr-un climat de înaltă exi
gență. care să . stimuleze gindirea și 
inițiativa colectivă pentru găsirea 
celor mai potrivite soluții și măsuri 
menite să asigure rezolvarea proble
melor majore ale producției, înde
plinirea integrală și la un nivel de 
eficiență mereu mai ridicat a planu
lui pe acest an.

In unitățile industriale și. cu deo
sebire, . în unitățile chemate să asi
gure dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice a țării, adunările 
generale ale oamenilor muncii tre
buie să acorde maximă atenție sta
bilirii măsurilor și căilor de acțiune 
necesare pentru realizarea ritmică și 
integrală a planului la producția fi
zică. Ne referim mai ales la cărbune 
și petrol, la o serie de minereuri și 
alte materii prime absolut necesare 
economiei naționale. Cit privește în
treprinderile din celela’te ramuri, 
adunările generale trebuie să pună 
accentul pe realizarea producției fi
zice, a producției marfă, în structura 
și sortimentele prevăzute în plan, 
în același . timp, un loc central in 
cadrul dezbaterilor din adunările ge
nerale trebuie să-l ocupe problemele 
legate de realizarea integrală, m 
condiții calitative superioare și Ia 
termenele stabilite în contracte, a 
producției destinate exportului, de 
creșterea competitivității produselor 
românești pe piața externă, de ridi
carea eficientei activității de comerț 
exterior. Nici un moment să nu se 
piardă din vedere că sarcinile de 
plan din acest an in ce privește pro-

UN DRUM LA HÎRLĂU, PE
ÎNTR-O 

MĂSURĂ, 
LĂULUI 
cu cea a 
strălucirea 
dievală, cind tirgul era lo
cul curții domnești a lui 
Ștefan Voievod, după ace
le timpuri de freamăt, de 
negoțuri cu mirodenii și 
bunătăți , ale păm.intului 
nostru, după acele vremuri 
cind multe drumuri spre 
Hirlău duceau — au ur-1 
mat secole de-a rindul cind 
însemnătatea așezării a 
scăzut, cind au rămas le
gendele despre tot felul de 
întîmplări, din care multe 

ide un tragism shake- 
spearean. Hirlăul devenise 
un tîrg uitat de lume, ca 
vai de el și, ceea ce era cel 
mai dureros, fără nici un 
fel de perspectivă. Mihail. 
Sadoveanu evoca un drum 
spre Hirlău ca unul spre 
dezolante 
cuprinsă 
scriitorului 
tul acestei 
existentă glorioasă era vie 
in imaginația sa fabuloasă.

Noua organizare admi
nistrativă, orientarea preg
nantă spre dezvoltarea ac
celerată a așezărilor răma
se in urmă, definitorie 
pentru epoca ce s-a des-" femeile Hirlăului lucrează 
chis după Congresul al 
IX-lea, a aruncat un fasci
cul de lumină și asu
pra Hirlăului. Industria, 
care a adus un freamăt de 
viață nouă, a fost gindită 
la Hîrlău ca o prelungire, 
la un alt nivel, a unor în
deletniciri tradiționale și 
in directă legătură ■ cu re
sursele acestei zone. Așa 
s-a construit și s-a dezvol
tat complexul de prelu
crare ă ■' legumelor și fruc
telor, intr-un ținut cu le
gumicultori și pomicultori 
vestiți in toată țara, in 
care se prelucrează anual, 
de pildă, peste 2 000 tone 
de Cireșe. Programul de 

^autoconducere și autoapro-

cuprinde și Ia 
Hîrlău soluții proprii de 
stimulare a acestor vechi 
ocupații ale pămîntului, 
urmărindu-se extinderea' 
suprafețelor cultivate, dar 
mai ales creșterea produc
țiilor de fructe și legume 
pe unitatea de suprafață, 
valorificarea superioară a 
recoltelor. în această acti
vitate sint implicați acum 
toți locuitorii orașului, atit 
membrii cooperativei agri
cole de producție, cit. și cei 
ce lucrează în industrie, in 
celelalte domenii.

Cusăturile și țesăturile 
din. părțile Hirlăului pun 
in lumină harul ce coboară

bat substanța, apelînd la 
ultimele cuceriri ale gene
ticii, Ia rezultatele de' ulti
mă oră ale științei comba
terii bolilor și dăunătorilor, 

rind la 
propriile cercetări. La fel, 
și îndeletnicirea de silvi
cultor, in care sint cuprinși 
astăzi permanent 2ț>0 de 
oameni, și la care colabo
rează alte mii și mii in fie
care an, înseamnă azi im
plicare cu mijloacele ști
inței . pentru ' regenerarea,

iectați, alta 
corp. Cei care 
la Hirlău, iar aceasta poate 
sta cu mindrie alături de 
cea realizată la firme cu 
renume, sint vechi meșteri și nu in ultimul 
lemnari, ori mai tineri 
crescuți pe lingă ei. Mulți 
din aceștia s-au întors aca
să odată cu întemeierea 
fabricii, să practice aici în
deletnicirea căreia i s-au 
consacrat ei, coborîtori din 
viță veche de meșteri din- 
tr-o. țară cu renume in ci
vilizația lemnului. E cazul ■ pentru creșterea mai rapi- 
maistrului Vasile Cloșcă, al 
muncitorilor specialiști 
Toader Strungaru, Nichita 
Ipate, Viorel Clobanu.

din vechime, rafinamentul
culorilor, finețea urzelilor. MENII DE ACTIVITATE 
Un meșteșug ce se păstrea- UMANA 
ză și prin aceste locuri și pat cu nimic 
care, intr-un fel, continuă —
la alte dimensiuni Ia noua 
secție de tricotaje, unde
la altfel de războaie, dar, 
că și altădată, dăruiesc 
ceva din orgoliul lor pen
tru temeinicia și calitatea 
lucrului făcut, care le re
prezintă și, totodată, repre
zintă aceste locuri in lume, 
prin exportul la care par
ticipă și noua fabrică de 
lâ Hîrlău.

Dar 
meni, 
doare meleagurile 
cum 
dragoste .de țară, mindria 
lor despre care vorbesc 
cel mai mult — e fabrica 
de mobi’ă. E o unitate nu 
prea mare, are două secții, 
una de scaune, care și-a 
atins deja parametrii pro-

mindria acestor oa- 
care iubesc cu aS 

natale, 
plin li-i sufletul de

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘIN1VNELTE 
GRELE DOROHOI

Prima presă de 400 tone-forță
Recent, de Ia întreprinderea de mașini-unelte grele 

pentru deformare plastică din Dorohoi a fost livrată 
beneficiarului (I.U.R.Ț. Lugoj) prima presă de indoit 
tablă (,,PIT-400“) de 400 tone-forță. Citeva din carac
teristicile acestui utilaj de mare gabarit : greutate — 
27 tone ; instalațiile hidraulice și electrice, cele de 
automatizare, de măsură și reglare înglobate repre
zintă o adevărată uzină, iar toate sint de fabricație 
românească.

Probele efectuate atestă faptul că presa are perfor
manțe asemănătoare cu. ale celor fabricate în alte țari 
cu tradiție in fabricarea acestor utilaje. Potrivit pre
vederilor, in acest an se vor produce incă 9 'prese de 
același tip.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteli"

CULTURA SOCIALISTA, CULTURA PENTRU POPOR,

IN prezent In țara noastră funcționează

nu â estom- 
preocuparea 
j înnoirea 

îndeletniciri trădițio- 
care nu numai că 

păstrat' faima, dăr 
sporit-o chiar. E in

statornică pentru 
unor 
nale, 
și-au 
și-au 
primul rind cazul pomicul- 
turii. Pe coastele repezi ale 
dealurilor de la Maxut-De- 
leni rodesc livezile super- 
intensive de meri, unde 
pomicultorii conduși de un 
om devotat meseriei — in
ginerul Emil Romingher — 
au transformat in realitate 
povestea „mărului de aur“. 
Acest pămint a devenit 
prin munca pasionaților 
pomicultori o serioasă sur
să de venituri, cum toate 
păminturile noastre pot 
șl trebuie să devină in 
acest timp al unei noi re
voluții agrare. O veche 
îndeletnicire ce și-a schim-

dă a masei lemnoase.
ACEST SUFLU NOU 

SE SIMTE PRETUTIN
DENI, in toate cele ce al
cătuiesc viața așezării, 

• bucurind, făcirid să tresară 
sufletul oamenilor la fie
care realizare, la fiecare 
împlinire nouă. O satisfac
ție pe care am descoperit-o 
și în explicațiile secreta- 
rului adjunct cu probleme 
de propagandă al comite-

■ tului orășenesc de partid, 
tovarășul Paul lancu, care 
m-a insoțit, mi-a. arătat cș 
se intimplă nou și frumos 
la Hirlău. Așa am văzut 
orașul in care, numai ih a-

■ cest cincinal, se vor con
strui 2 000 de apartamente. 
Așa am văzut strada mare, 
care. a. devenit cu adevărat 
mare, largă și frumoasă, 
flancată de inspirate con
strucții noi ; așa am privit 
spațiile ample ce integrea
ză organic vechile zidiri 
voievodale cu elementele 
arhitecturii prezentului ; 
așa mi-am închipuit noul 
centru civic, noua casă de 
cultură, unde vor avea loc 
spectacolele înzestratului 
colectiv al Teatrului popu
lar „Petru Rareș1'... Semne
le noului se văd peste tot, 
fiind rezultatul muncii lo
cuitorilor, care au situat 
Hirlăul printre așezările 
fruntașe ale țării în între
cerea pentru buna gospo
dărire și infrumusețare.

Pentru noi toți cei 
ce activăm in dome
niul culturii s-a im
pus cu evidență fap
tul că după Congre
sul al IX-lka al 
P.C.R., cind societa
tea socialistă româ
nească a început să 
parcurgă o nouă eta
pă, calitativ t superi
oară, pe toate planu
rile, declanșind noi 
forțe, noi energii 
creatoare — și miș
carea teatrală a căpă
tat noi valori, noi di
mensiuni intr-o le
gătură strînsă, strict 
dialectică cu dezvol
tarea noii societăți 
socialiste contempo
rane. Anii care au 
trecut de la istori
cul Congres al IX-lea 
sint ani rodnici pen-, 
tru toate sectoarele 
vieții economice și so- 
cial-polltice ; . ani de 
intens efort, in care 
pe harta patriei iau 
apărut mari ctitorii 
socialiste. Am feri
cirea de a lucra in- 
tr-una din aceste' noi 
ctitorii ale culturii 
noastre, Teatrul Na
țional din București, 
creație durată din ge
neroasa inițiativă a 
secretarului general

ni partidului. pro
motor neobosit al 
ideii democratizării 
culturii, al largului 
acces al 
tezaurul 
spirituale

maselor la 
de bunuri 

____ create . de 
națiunea noastră și de 
întreaga umanitate

tuat omul cu nevoile 
sale spirituale.

Protagoniștii care 
populează scenele și 
ecranele noilor edifi
cii de artă sint oame
nii zilelor noastre. 
Luminile artei pă
trund mult mai a-

mult mai aproape de 
adevăr, de realitate, 
de concret. Eroii noș
tri sint oamenii de 
toate zilele, cu virtu
țile lor morale, etice, 
filozofice, politice.

Repertoriile tea
trelor noastre in a-

s-a dovedit reprezen
tativă și 
toare in 
conștiinței 
lor,
epoca pe care o stră
batem, nu vin la tea
tru . doar să ridă sau 
să plingă, ■ ci vin să

real folosi- 
modelarea 

oameni- 
oameni care, in

practic imposibil pe 
•' " scene, tar

1 devenind 
mari, echipe 

Națio- 
deplasează in 

oamenilor 
platforme 

in orașe, 
cultură, in 

. și licee.

Marele dialog cu publicul
de Gheorghe COZORICI

progresistă, 
interpretăm

Ceea ce. 
___ ._____ in a- 
ceste noi spații desti
nate educației și cul
turii sint opere in
spirate din viața po
porului și destinate 
acestuia, creații' pă
trunse de spir t uma
nist. Repertoriile noas
tre, ’ larga difuzare a 
actiilui • de, cultură, 
vizițmea artistică a- 
supta eroilor repre
zentativi, ca expo
nent ai noului sta
tut al personalită
ții umane,. sint as
pecte ale unei poli
tici culturale in cen
trul căreia este sl-

dine în 
tidiană. 
și pe 
nit așa 
oamenii cu 
și defectele lor, cu ca
racterele lor complexe 
și care, trecute prin 
filtrul artei scenice, 
relevă imaginea omu
lui nou 
muncitorul, 
de partid, .
tul, tineretul. toate 
forțele umane care 
compun societatea zi
lelor noastre. Eroii 
scenelor noastre nu se 
mai impart pur și 
simplu in ,;negativi" 
și „pozitivi". Ei sint

realitatea co- 
Apar pe scene 
ecrane oame- 

cum sint ei, 
calitățile

țăranul, 
activistul 

int.electua-

cești 
pentru 
turii, al 
tuale 
nostru, care s-au scurs 
de la Congresul 
IX-lea și pină după 
cel de-ai Xll-lea 
Congres al P.C.R., au 
fost întregite cu piese 
din dramaturgia cla
sică românească și 
universali; dar ba
lanța. repertoriului — 
mă refer de această 
dată in special ta 
Teatrul Național — a 
fost înclinată in fa
voarea piesei româ
nești, atunci cind ea

ani, hotăritori 
destinul cul- 

vteții spiri- 
a poporului

al

și pro- 
după a-
Teatrului 
la direc-

gindească. in timpul 
spectacolului 
babil mult 
ceea.

Actorii 
Național, de
torul său, Radu Be- 
ligăn, pină la cel mai 
tinăr i actor, au , făcut 
tot ce era posibil pen
tru a acoperi cerin
țele celor dornici să 
asiste la ' spectacole 
cit mai' numeroase Și 
diverse. Repertoriul 
săptămi'nal al Tea
trului Național se 
compune și acum din 
18—26 
Acest

reprezentații, 
lucru fiind

cele două 
solicitările 
tot mai 
ale Teatrului 
nai se 
mijlocul 
muncit, pe 
industriale, 
la case de 
universități 
Acest apntact cu pu
blicul, 
maior de artă, in spe
cial 
transformat 
dialog creator . _ 
sar, pentru că cei de 
pe scenă îi reprezintă 
pe cei din sală, iar cei 
din sală pe cei de pe 
scenă. ' Sint foarte 
multe adevăruri care 
ne privesc pe fiecare 
dintre noi, ca cetățeni 
al acestei țări șl ca 
oameni la locul 
tru de muncă.
de muncă al actoru
lui este scena, pla
toul de filmare, stu
dioul de televiziune 
sa-i radioul. Teatrul 
este o forță modela
toare de conștiințe, 
o tribună civică de la 
care rostim • pentru 
public adevărurile e- 
pocii noastre. Și asta 
ne obligă și ne ono
rează in același timp.

mare consu
tineretul, s-a 

intr-un 
nece-

nos- 
Locul
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I fată de calitatea de comunist

Nimic nu se pierde
Există vreo legătură intre ie

puri, păsări și... cactuși, acești 
f rumoși arici vegetali ? Pensio
narul Iuliu Barkasz din muni
cipiul Satu Mare (str. Turului 
nr. 9) răspunde convingător : in 
fiecare an, livrez statului peste 
40 de iepuri și 70 de păsări, 
pe care le crese alături de 
3 000 de cactuși din circa 800 de 
specii, unele dintre ele unicate.

Toate bune pină aici, dar unde 
e legătura „aricilor vegetali" cu 
iepurii și păsările ? In timpul 
iernii, cactușii sint protejați de 
ger intr-o seră încălzită de o in
stalație simplă de biogaz rezul
tat din dejecțiile de la păsări, 
iepuri și porci, colectate intr-un 
bazin. De unde și observația 
pensionarului că vestita lege a 
fizicii ar putea foarte bine șă 
„sune" și așa : „nimic nu se 
pierde, totul se transformă... cu 
folos, prin spirit gospodăresc".

Berea... 
premianta

Căldură mare. Berea, licoarea 
cea mai căutată in aceste zile de 
caniculă, a intrat intr-un aprig 
concurs oficial organizat de 
Departamentul industriei ali
mentare. La startul din acest an, 

. la care au luat parte toate fa
bricile de bere din țară, s-a ali
niat și berea de Buzău. Succes 
pe toată linia : berea denumită 
„Drăgaica" a urcat pe treapta a 
doua a podiumului de premiere, 
iar aceea denumită „Cring" s-a 
clasat pe locul pattu.

Socotim succesul cu 
lăudabil cu cit fabrica 
Buzău este una dintre 
tinere din țară.

atît mai 
bere 
mai

de 
cele

Mască nouă, 
nărav vechi

Abia ieșit din detenție, pe Vio
rel Bojan din Deva il chinuia o 
întrebare : cum să ciștlge urgent 
niște bani ? Da, urgent I S-a gin
dit, s-a răzgindit... Ii veneau în 
minte tot felul de soluții, numai 
cea firească și necesară — să 
muncească — nu. Pină la urmă 
a ajuns la părerea să se dea j. 
drept... ofițer de miliție. S-a dus 
glonț acasă la o femeie din 
Deva al cărei bărbat se afla 
arestat pentru cercetări. „Sint 
de la miliție, i-a spus el, iar din 
considerație pentru familia du- 
mitale sint gata, și sint in măsu
ră să contribui la soluționarea 

[•“favorabilă a-cauzei inculpatu- 
•^ 'Tui". Și, cam ■încurcat, a, ândrw 
I, gat și niște cerințe,: ceva bani

‘ ca să „unqa, Zicea 'el', 'pe dnb 
trebuie. Femeia n-a fost insă 

I chiar așw.de credulă pe cit cre
dea V.B. Dovada : ca din ihtîmf 
plare a apărut acolo și un ofițer 
de miliție.

De data asta însă autentic.
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Copacii și aerul
„După cum am citit și eu, 

arbore produce oxigen intr-o 
oră atit cit este necesar să res
pire 64 de oameni deodată și pu
rifică 4 800 mc de aer în 24 de 

. ore. Tocmai de aceea cetățenii 
sint îndemnați să sădească pomi, 
populația este educată in 
ritul grijii fată de această 
găție națională. Altfel insă 
petrec lucrurile la noi, la depoul 
de locomotive din Craiova — 
ne scrie Ion Ceaciru,' muncitor 
la această unitate. în această 
primăvară și vară au fost tăiați. 
fără milă aproape toți copacii 
din depou — de la puiet pină la 
arborii ajunși la maturitate. De
cizia este cu atit mai neverosi
milă cu cit copacii respectivi nu 
incomodau pe nimeni. Ar exista 
in acest caz doar o singură 
plicație : unora de la depou 
le priește aerul curat".
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„...Am privit și privim primirea în 
partid — spunea tovarășul Paul Fur
nică, secretarul comitetului de pâr- 
tid din întreprinderea de unelte și 
scule Brașov — ca un proces com
plex, cu două etape distincte. Prima 
se referă la exigența de care trebuie 
șă dăm dovadă, la munca de educa
ție revoluționară pe care trebuie s-o 
desfășurăm cu fiecare din cei care 
solicită să devină comuniști pină în 
momentul primirii in pârtid. A doua 
vizează formarea acestora în spiritul 
înaltei responsabilități partinice, al 
exigenței și disciplinei exemplare 
cerute unui comunist".

De ce am reținut această remar
că ? Pentru că ea exprimă clar con
cepția care trebuie să călăuzească în 
toate organizațiile de bază activita
tea ce se desfășoară pentru creșterea 
calitativă a rindurilor partidului. Iar 
secretarul de partid în cauză nu s-a 
mulțumit numai să enunțe aceste ce
rințe, ci a și demonstrat cum pro
cedează practic. Pentru cei 80 de oa
meni ai muncii din întreprinderea 
respectivă, primiți în partid anul 
trecut și in primele cinci luni din 
acest an, s-au inițiat acțiuni care să 
dea garanția însușirii temeinice a 
hotăririlor de partid și legilor statu
lui, a statutului partidului. Atit 
prin studiul individual, cit și prin 
seminarizarea sub forma unor dialo
guri — consultație intre comuniști cu 
experiență și cei aflați în pregătire 
pentru a deveni purtători ai carne
tului roșu. Aici, la întreprinderea de 
unelte și scule, această etapă nu re
prezintă nici pe departe încheierea 
pregătirii politice a celor care soli
cită primirea în partid. Dimpotrivă. 
Abia acum începe „educația în sis
tem organizat", cum se exprima 
secretarul de partid respectiv. în a- 
cest scop, birourile organizațiilor de 
partid analizează din trei în trei luni 
activitatea comuniștilor recent primiți 
in pa-tid, pentru a le da posibilitatea 
să se integreze cit mai recede in viața 
internă de partid, să simtă responsa
bilitatea participării la activitatea 
concretă, de zi cu zi, a organizației si 
— nu in ultimul rind — să se poată 
face astfel permanent modelări a- 
supra comportamentului lor in via
ță și muncă. Există aici și o altă 
practică bună. De două ori pe an. 
comitetul de partid organizează în- 
tîlniri cu membrii de partid noi, atit 
pentru a-i cunoaște mai bine, pen
tru a sonda stadiul lor de pregătire 
politico-ideologică, cit și pentru a 
afla ce sarcini concrete de partid au, 
ce propun pentru perfecționarea ac
tivității organizațiilor din care fac 
parte.

Brașovul — cum bine se știe — se 
numără printre județele in care 
există unul din cele mai puternice 
detașamente ale clasei muncitoare. 
Este o realitate obiectivă de care or
ganele și organizațiile de partid țin 
permanent seama. Pe de o parțe, 

• pentru că ea corespunde structurii 
populației județului, care are în 
coniponența sa numeroși oameni > ai 
'mUnbii!l încadrați in activitatea-de j 
’prddub&he a bunurilor 'materiale.uPe i 

' ’dd 'altă;'pentru că, în acest fel, sem- ■ 
sigură traducerea în viață în mod te
meinic a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
întări permanent caracterul revolu
ționar, de clasă al partidului.

în spiritul acestor cerințe, comite
tul județean de partid a acordat și 
acordă o atenție deosebită creșterii 
calitative a rindurilor organizațiilor

de bază. între- măsurile adoptate in 
acest scop s-a dovedit deosebit de 
eficace constituirea unor colective 
c.omplexe — alcătuite din activiști cu 
experiență și conduse de secretari 
sail membri ai biroului — care s-au 
deplasat periodic pe teren, pentru a 
îndruma și controla la fața locului 
modul în care se desfășoară activi
tatea de primire in partid. în ase
menea acțiuni au fost cuprinse anul 
trecut două municipii — Brașov și 
Făgăraș — cinci orașe și 24 de co
mune. Pe baza concluziilor desprin
se, aii fost efectuate analize temei
nice, ș-au stabilit măsuri care au 
fost prezentate într-o plenară a co
mitetului județean de partid și în 
două ședințe de birou. Secretariatul 
comitetului județean este, de ase
menea, informat lunar asupra pro
blemelor mai importante apărute in 
activitatea de primire in partid. 
Acest lucru a permis și permite să 
existe permanent o viziune atit glo
bală, cit și in amănunt asupra mo-

■ ■

în județul Brașov

dului în care acționează organele și 
organizațiile de partid, să se asi-' 
gure continuitate activității desfășu
rate, să se sesizeze și să fie com
bătută la timp orice tendință de 
„campanie", de muncă în asalt, să 
fiă înlăturate deficiențele care apar 
în munca de educație revoluționară.

Datorită muncii sistemațice, per
severente, depuse de organele și or
ganizațiile de partid, în anul trecut 
au fost primiți in rindul comuniștilor 
— in condițiile creșterii considerabile 

. a exigențelor față de calitățile mo- 
ral-politice și profesionale ale celor 
care au solicitat să devină membri ai 
particțului — peste 4 100 de oameni ai 
muncii. în prezent, 74 la Sută 
dintre membrii organizației de par
tid a județului Brașov lucrează in 
sfera producției materiale, iar pon
derea muncitorilor în efectivul total 
este de 63,5 la sută, ceea ce relevă 
caracteristica organizației județene 
de partid Brașov de puternic detașa
ment muncitoresc al partidului.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a sub
liniat în repetate rinduri necesitatea 
ca organele și organizațiile de par
tid șă intensifice munca politico-or- 
ganizatorică in rindul femeilor și ti
neretului, pentru ca prezenta acesto
ra în efectivul partidului să fie pe 
măsura locului și rolului pe care il 
âu in viața socială, contribuției a- 
duse la dezvoltarea țării. Iar rezul
tatele obținute se inscriu in spiritul 
ac.estei orientări : aproape 47 la sută 
diițjrtn^pl celor priiTțiți în?JJ^rtid in '.. 
ân,uț‘țrpeut și pe 6 lunți din jices.f țin ., 
sint'femeii iar 75 la suta proVin clin' . 
rindul tinerilor.

Analizind o activitate atît de com
plexă, plenara comitetului județean 
de partid la care ne-am referit nu 
s-a limitat, cum era și firesc, numai 
la consemnarea rezultatelor pozitive. 
Citeva din concluziile aceste'i analize 
ne-au fost relevate de tovarășul An
drei Sorcoiu, secretar al comitetului 
județean de partid :

„Organizația județeană de partid 
Brașov este în prezent deosebit de 
puternică. Ea numără peste 92 000 de 
comuniști. Din expunerea tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. — 
document programatic pentru activi
tatea noastră și in acest domeniu — 
am desprins concluzia că va trebui să 
acționăm, prin toate formele muncii 
politico-ideologice, pentru creșterea 
nivelului calitativ al membrilor de 
partid pentru perfecționarea activi
tății organelor și organizațiilor de. 
partid în acest domeniu. Am înțeles, 
și vom acționa în acest spirit, că 
preocuparea centrală in momentul de 
față este nu creșterea numerică, ci 
ridicarea calității membrilor de 
partid. Orientarea dată le secretarul 
geperal al partidului ne cere ca oe 
viitor, odată cU primirea în partid 
a celor mai buni oameni ai muncit 
din toate domeniile de activitate, să 
punem un accent mai mare pe creș
terea exigentei față de îndeplinirea 
îndatoririlor statutare de către fie
care membru de partid, mai exact, 
pe verificarea în practică a calități
lor politice și profesionale, a atitudi
nii de militant activ pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor încredin
țate de partid la locul de muncă, în 
întreaga viață de organizație, in so
cietate.

Sint orientări și direcții de acțiune 
care ne ajută să înlăturăm unele de
ficiențe manifestate pină acum in 
activitatea noastră. De pildă, deși in 
1981 numărul celor primiți în partid 
din rîndul țăranilor a fost mai mare 
decit in 1980, activitatea desfășurată 
de comitetul județean, de orga
nele și organizațiile de partid pen
tru primirea în partid a celor mai 
buni oameni ai muncii din acest 
sector nu s-a ridicat la înălțimea 
cerințelor. Pe baza .studiilor între
prinse rezultă că in comune ca Apa- 
ța, Bunești, Cața, Comana, Homo- 
rod, Jibert ș.a., există posibilități ca, 
printr-o muncă politică educativă 
susținută, să cuprindem în partid oa
meni cu pasiune și pricepere nent-j 
rezolvarea problemelor din zooteh
nie — sector care are șl va trebui 
să aibă o pondere tot mai însemna
tă în producția agricolă a județului 
nostru.

. Alături de români, în județul nos
tru muncesc și trăiesc și oameni ai 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană. îndemnul la unitate și fră
ție adresat de secretarul general al 
partidului, idealul egalității depline 
în drepturi nu au reprezentat nici
odată și nu reprezintă pentru parti
dul nostru un obiectiv conjunctural. 
ci unul programatic. îp acest scop 
am fost și sintem preocupați să pri
mim in partid și din rîndul naționa
lităților conlocuitoare pe cei mai 
înaintați oameni ai muncii, pe aceia 
care iși dovedesc prin fapte devo
tamentul față de politica partidului, 
față de patria comună".

Așadar, ca o orientare permanentă 
pentru activitatea de viitor, Comite
tul ț jtt'd'ețflafc t"de: partid Brașov și-a 
propus,' in spiritul indicațiilor deose-, 
bit de1 • prețioase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca, la toate nive
lurile, răspunderea și exigenta față de 
calitatea de membru de partid să 
străbată ca un fir roșu întreaga mun
că de educație pe care organele și or
ganizațiile de partid o vor desfășura 
în etapa următoare.
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APICULTURA
o îndeletnicire tradițională

care cunoaște o nouă
începătorilor, materiale și utilaje în 
valoare de peste 1 milion lei, 1 100 
stupi, mătei selecționate (1 500 fami
lii), medicamente, biostimulatori, asis
tență de specialitate. Poate că de 
aceea, aproape că nfi avem localitate 
în județ unde să nu existe apicultori-. 
Dealtfel, peste 50 la sută din coope
rativele agricole de producție dețin 
fiecare intre 20—180 de colonii de al
bine. Acționăm acum pentru extin
derea apiculturii în toate unitățile 
agricole socialiste, unde sint condiții 
melifere și, mai ales, pe lingă școli. 
Avem deja 15 cercuri apicole pionie
rești, dar considerăm că ele sint incă 
puține. Cel mai îmbucurător fapt este 
că au apărut mulți apicultori și la 
orașe. La Birlad, de pildă, numai în

• Trei „albine de aur", între alte în
semne heraldice din stema județului 
Vaslui, semnifică puternica dezvol
tare a albinăritului, vechile sale 
tradiții pe aceste meleaguri. Cum se 
prezintă astăzi această îndeletnicire ?

— Datorită condițiilor naturale fa
vorabile, dar mai cu seamă cerințelor 
de autoaprovizionare, apicultura 
vasluiana cunoaște o remarcabilă, ne
contenită dezvoltare — ne informează 
ing. Ion Petrea, secretarul tehnic al 
„Asociației județene a crescătorilor 
de albine". Față de anul trecut înre
gistrăm un spor de 4 320 familii de 
albine, ceea ce a făcut ca in total să 
avem la ora actuală aproape 45 000 
și să ne situăm din acest nunct de 
vedere printre primele județe din 
țară. Cea mai 
însemnată creș
tere ș-a produs 
la gospodăriile 
populației unde 
există trei sfer
turi din numărul 
coloniilor de al
bine. Dar un in
teres . sporit pen
tru această ocu
pație se mani
festă în ultimul 
timp și în unitățile 
te, la primării, 
Fiindcă stupărîtui, 
cut de practicat,

w

dezvoltare

În județul Vaslui albinăritul face 
casă bună46 cu creșterea ciupercilor 

și a iepurilor .
agricole soclalis- 

școli etc. De 
ușor și 
este în 

Iași timp aducător de mari 
nituri și satisfacții. în 1981 am 
dat la fondul de stat aproape jumă
tate de milion de kilograme de miere 
și însemnate cantități de ceară, lăpti
șor de matcă, obținind astfel ciștiguri 
substanțiale. Pentru acest an avem 
planificată obținerea unei ’ producții 
de 540 de tone miere.

Mnșurile practice pentru .continua t 
' dezftoltțti'e > a acestei indeletnIwfJ.iW,' 

aflăm in continuare de la inginerul-. 
Mihai Turbatu, președintele aso
ciației :

— Am desfășurat, în primul rind, 
o acțiune destul de largă de propa
gandă apicolă. Practic, au fost orga
nizate în trei centre cursuri teoretice 
cu aplicații practice pe cicluri de 
predare diferențiate ; s-au desfășurat 
si două schimburi de experiență, pre
cum și o acțiune de instruire a șefilor 
de ferme si apicultorilor din 
I.A.S.-uri și cooperative, inclusiv a 
tehnicienilor veterinari, privind con
trolul sanitar și combaterea bolilor, 
în județ funcționează 36 cercuri 
apicole.

— Cum au fost sprijiniți materiali
cește apicultorii ?

— Prin centrele noastre speciali
zate am asigurat în această primă
vară membrilor asociației, îndeosebi

ce ? 
plă- 
acc- 
ve- 

pre-

I

I
I
I

„Ingenîozitate
Nu o dată s-a publicat la 

ceastă rubrică despre șoferi 
care fac transporturi ilegale in 
interes personal. Cu autoturis
mul, cu camionul, cu tractorul, 
cu basculanta ș.a. Sistemul se 
pare că e depășit. De pildă, cu 
ce credeți că s-a gindit contabi- 
lul-șef al Sectorului de prestări 
servicii Vaslui, Mihai Carp, 
să-și aducă la Vaslui soția și pe 
cei doi copii tocmai din satul 
Vutcani, cale de peste 100 km 
dus și intors ? Cu autoremorche- 
rul cu instalația de împrăștiat 
prăfoase — îngrășăminte chi
mice — (31—VS—989) condus de 
șoferul Pavel Adrian.

A crezut că o să-i meargă cu 
prăfoasele, dar s-a ales, drept 
amendă, cu o mare sumă de 
bani făcută praf.

Cu lăutarii 
la cămin

I
I

I

Mai mulți cetățeni din comu
na Dăeni, județul Tulcea, ne 
scriu următoarele : „Comuna 
noastră are un cămin cultu
ral. Acest așezămint a fost 
construit de stat, cu ajutorul 
nostru, pentru spectacole sau alte 
manifestări culturale, pentru în
truniri 
festărl 
vreme 
format 
pentru 
sau la petreceri Toată noaptea 
în cămin se chiuie și se cintă. 
După o asemenea nuntă sala că
minului, a clubului, sala tinere
tului miros a alcool ca și ca
zonele de țuică".

Așteptăm un răspuns' clar de 
la consiliul popular comunal 
față de această situație 
cintec.

cetățenești și alte manl- 
de acest fel. De la 0 

insă, căminul s-a trans
la circiumă, in fumoar 
invitații ce vin la nuntă

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

pe 300 mp de spații amenajate pen
tru producerea ciupercilor : la Vaslui 
și Codăești, la Huși și Vaslui. Rezul
tatul : am și produs primele sute de 
kilograme pentru unitățile de alimen- 
tație^ publică. Restaurantul nostru 
„Copou" a introdus în meniul său 
permanent preparate din ciuperci, 
care sint foarte căutate. De aceea, 
am luat hotărirea ca pină la sfirșitul 
anului să sporim suprafața pentru ă 
produce 12 tone ciuperci. De aseme
nea, va trebui să ajutăm alte unități, 
pe cetățeni să-și amenajeze mici 
crescătorii.

Mai ales acest din urmă aspect ni 
se pare demn de subliniat. Condu
cerea uniunii a organizat o >nș uire 
teoretică și practică, la care &• 'parti

cipat pr.ședinți 
de cooperative, 
primari, directori 
de școli, alți ce
tățeni. Au văzut 
și au învățat cum 
se prepară com
postul, cum se 
îngrijesc plante
le. Li s-a arătat 
și subsolul uni
unii, vechile cup
toare de ars că- 
acum ciupercării,

— La început — ne spunea Ion 
Paranici, de la aceeași uniune, i-am 
învățat pe cetățeni să amenajeze 
spații care să le furnizeze produse 
pentru propriile gospodării. Dar unii 
din ei fac acum și contracte. Ciuper
cării au în prezent școlile din Lă
țești, Vutcani, Băcești și se organi
zează acum la Puiești, Sîrbi. Oșești. 
La asociația economică intercoopera- 
tistă Rișești pentru creșterea și în- 
grășarea berbecuților a fost construi- 
t^^rin forțe prcipril și materiale lo- 

.. kijograme de
produse. ' . 1 ....  -

...Iepurii pentru carne ? „Creșteau 
si la noi. dar... pe cîmp" — ni 
s-a spus in glumă in mai multe 
locuri. Dar s-a făcut începutul și în 
domeniul creșterii iepurilor de casă, 
în prezent în aproape toate co
munele sint nuclee care totali
zează peste 700 de iepuri matcă, 
iar cifra lor va fi mărită pină în 
toamnă la 1 000. Din comunele Mur- 
geni, Laza, Codăești, Dănești, Bog- 
dănești au și fost livrate importante 
cantități de carne la fondul de stat. 
Un mare număr de iepuri matcă vor 
fi de asemenea dati populației care 
încheie contracte de livrare a cărnii. 
O hală modernă de producție se con
struiește șl va fi dată în folosință în 
acest an în comuna Băltenl. Numărul 
școlilor care îi cresc se ridică acum 
la 42.

— în prezent. în 21 cooperative 
agricole de producție există 450 ie
puri matcă — precizează tovarășul 
Ion Croitoru. președintele U.J.C.A.P. 
E încă puțin, desigur. Dar am între
prins mai multe măsuri pentru ca in 
acțiunea de autoaprovizionare acest 
animal atit de productiv să fie Cpes- 
Cut in cît mai multe cooperativei in 
cit mai multe gospodării ale popu
lației.

...Albine, ciuperci, iepuri de casă. 
Tradiții și inițiative, cu rezultate „la 
zi" sau de perspectivă, preocupări ale 
oamenilor de diferite profesii. Toate 
însă — manifestări ale spiritului gos
podăresc, vădind creșterea interesului 
pentru aceste îndeletniciri atit de im
portante în acțiunea de autoaprovi
zionare și atît de rentabile pentru cei 
— tot mai multi — care le practică, 
spre folosul lor și al întregii societăți.'

Petru NECULA
Corespondentul „Scînteii"

această primăvară, 650 de muncitori
— mai ales de la marea întreprindere 
de rulmenți — au inceput să prac
tice apicultura. Acum. în acest oraș 
sint aproape 4 500 familii de albine.

Ne-am adresat unuia din stuparii 
vestiți ai municipiului Vaslui. Ion 
Muscă, pe care l-am găsit chiar în 
stupina sa de pe deal.

— De cînd produceți miere ?
— Am pornfț acum 20 de ani cu trei

stupi. Am în prezent 50. Nu-s mulți, 
dar recoltez în medie peste 32 kilo- xw-

; grame deda xiecare;.familie. Contract 250 mp. care a
teii anual 1 200"leg miere, am șî')W 
c^să, mai și Vihd. E mult mai tonă,1 
mai sănătoasă decit zahărul. Nu 
numai că obțin suplimentar 40 000 lei 
pe an, dar mă și relaxez. Oricine vrea 
poate crește albine cu un destul de 
mic efort. Uitați-vă, aici lingă stupina 
mea, se întemeiază o alta. Sint sem
ne că, de-la 99 stupi la mia de locui
tori ai județului, în acest cincinal se 
va ajunge la 140.

.„Și alte inițiative la început de 
drum : cultura ciupercilor. Ce s-a fă
cut pină acum ?

— Tot căutind noi surse de auto
aprovizionare, ne răspunde Vasile 
Lupu, vicepreședintele Uniunii jude
țene a cooperativelor de producție, 
achiziții și desfacere a .mărfurilor, 
ne-am zis : adică noi de ce să nu pu
tem produce gustoasele și atit de cău
tatele ciuperci ? Și. iată, chiar din 
prima parte a acestui an avem aproa-

Constantin PRIESCU

Duminică, 25 iulie

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ LOTO A VERII

Sovatd - o zl obișnuita la lacul „Ursu Foto: Koncz Janos

JUDEȚUL MUREȘ: Multiple posibilități

pentru odihnă și tratament balnear

k

la munții 
ai Călima- 
Gurghiului, 
și lacurile

unor oameni pe care nu-i 
ecouri ce au urmat unui 
publicat cu citeva luni. 
și anume „Brigăzile bu-

O noutate care îi va bucura, 
desigur, pe participanții la 
sistemele de joc organizate de 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport : duminică 25 iulie 
1982 va avea loc prima tragere 
extraordinară Loto a verii, după 
aceeași formulă, deosebit de 
avantajoasă, a tragerilor Loto ale 
Revelionului și Mărțișorului, 
la care au fost atribuite peste 
200 000 de ciștiguri. între care 48 
de autoturisme și numeroase 
excursii peste hotare. în cadrul

a 12 extrageri in patru faze, cu 
un tota’ de 120 de numere, nar- 
ticipanților li se oferă multiple 
posibilități de a obține autotu
risme „Dacia 1 300“, mari cîști- 
guri în bani și excursii în 
R.P. Bulgaria sau R.S. Ceho
slovacă. Biletele de 25 lei va
rianta. achitate sută la sută sau 
în cotă de 25 la sută participă 
la toate extragerile. Se poate 
juca și pe variante combinate 
sau combinații ..cap de pod“, 
cu care se pot realiza suite de 
ciștiguri la mai multe categorii.

rămidă, devenite

l
l

Străveche vatră de 
istorie și civilizație, 
județul Mureș — si
tuat în centrul Po
dișului Transilvaniei — 
oferă vizitatorilor nu
meroase atracții turis
tice : de 
mariestuoși 
nului, 
Giurgeului 
terapeutice, apreciate 
azi în întreaga țară și 
peste hotare, pină la 
vechile monumente 
istorice, de artă și ar
hitectură. Cetățenii 
interesați în cunoaște
rea acestor „izvoare" 
de frumuseți, dornici 
să-și refacă sănătatea 
și să petreacă plăcut 
concediul, au la dispo
ziție în sezonul esti
val o puternică bază 
materială a O.J.T. 
Mureș, cu spații de 
cazare pentru 5 590 
turiști, din care 1 800 
în hoteluri de catego
ria I. Se disting în 
privința confortului, a 
gamei largi de servicii 
puse la dispoziția tu
riștilor modernele ho-

teluri 
intrat 
circuitul 
„Grand" 
Mureș, 
popasul 
Daneș 
șoara. 
mai 
de atracție este renu
mita stațiune balneo
climaterică Sovata, ale 
cărei ape (îndeosebi 
Iacul heliotermic 
„Ursu" — unic în Eu
ropa), bogate in săruri 
minerale și nămol sa
propelic, sint reco
mandate în afecțiuni 
ginecologice, ale apa- vă : 
râtului locomotor și 
afecțiuni asociate. Ală
turi de hotelurile șl 
vilele confortabile, de 
terenurile de sport, 
stațiunea, in care a- 
nual iși refac sănăta
tea mii de oameni ai 
muncii, este dotată cu 
un popas turistic a- 
Vind 21 căsuțe, pre
cum și locuri pentru 
cazare în corturi. Tot
odată, actualul an tu
ristic va marca și in
trarea în funcțiune a

„Continental", 
de curind în 

turistic, 
din Tirgu 

„Steaua" și 
turistic Hula 
din Sighi- 

Firește, cel 
important punct

modernului hotel 
„Brădet", care va fi 
dotat cu bazine de 
apă încălzită.

Tovarășul Pavel 
Chiorean, directorul 
O.J.T., ne spunea că, 
în scopul diversifică
rii activității din pe
rioada sejurului, pen
tru turiștii români și 
străini se organizează 
spectacole folclorice, 
iar pentru cei care 
vizitează Palatul cul
turii din Tirgu Mureș 
— concerte de orgă. 
Iată și altă inițiati- 

pentru oamenii 
muncii din întreprin
derile județului, care 
beneficiază de săptă- 
rnina redusă de lucru, 
O.J.T. organizează 
excursii și drumeții in 
cadrul acțiunii „Ziua 
întreprinderii", în a- 
cest scop fiind atestați 
240 ghizi, care prezin
tă monumentele isto
rice și arhitectonice, 
punctele turistice vi
zitate. (Gheorghe
Giurgiu, coresponden
tul „Scînteii").

■ Nu mi-am făcut niciodată iluzia 
că un articol sau chiar o campanie 
de presă poate schimba instantaneu 
o stare de lucruri. Revin la 
un subiect asupra căruia am mai 
exprimat unele opinii ■ încurajat 
de ecourile spontane venite din 
partea 
cunosc, 
articol 
înainte, 
nului simț". Folosesc de citeva ori 
pe zi mijloacele de transport în 
comun ale Capitalei. Merg des
tul de des in țară cu trenul. Locu
iesc in numeroase orașe ale țării in ■ 
hoteluri, Îmi pefrec concediul In 
siațiunile de la mare sau munte. 
Nu sint deci un om conectat doar 
lâ filele mai mult sau mai puțin 
îndepărtate ale istoriei. Cred că cel 
ce ține un condei in mină are da
toria, este obligat să ia atitudine 
ori de cite ori Vede că anumite re
lații morale se deteriorează, că 
unele îndatoriri elementare de bu- 
năcuviință incep să fie nesocotite. 
Or, ceea ce mi se pare că se agra
vează in unele locuri in ultima vre
me este o anume „Voluptate a ne
simțirii", o afișare ostentativă și 
chiar agresivă a ei. Mai ales că 
aceasta nu este pedepsită de 
nici un text de lege, nu intră sub 
incidența nici unei prevederi a 
unui text menit să conducă la pe
depsirea celui ce se face vinovat 
de un asemenea delict de compor
tare. Individul care călătorește pe 
autobuz fără bilet plătește amendă, 
dar nu i se poate face nimic dacă 
el, om tinăr și zdravăn, stă pe 
scaun și o femeie de 80 de ani in 
picioare !

Intr-o duminică seara, împreună 
cu doi tineri indignați ca și mine de 
un asemenea spectacol degradant, a

trebuit să obligăm un astfel de in
divid, certat cu legile moralei, să 
dea locul unei femei care, inchi- 
puiți-vă, avea 80 de ani ! De ce 
insă I.T.B.-ul nu afișează in toate 
mijloacele sale de transport in co
mun locurile ce sint reținute pen
tru aceste categorii și de ce contro
lorii Săi nu uzează in mod obliga
toriu de dreptul pe care trebuie 
să-l aibă in fața unor asemenea

avansat de ebrietate ; trenurile sint 
nu o dată „victima" nesimțirii, deoa
rece mai vezi pe cite unul care iși 
întinde ghetele pe locul din fața lui 
sau mănîncă pe locul liber. E drept 
că prea rar personalul de control al' 
căilor ferate se ocupă ae aspectul 
Civilizat al trenurilor.

E greu să înveți să folosești șt 
să respecți ceea ce nu-ți aparține 
in exclusivitate, să respecți pe cel

Indiferenta agresivă
cazuri ? E drept, oamenii sint inti
midați de grosolănie, caută să evi
te insultele care li se pot aduce de 
către asemenea indivizi și de aceea 
tac sau trec de partea celui mai 
tare, adică a celui mai agresiv. 
Oricum, spectacolul este insuporta
bil și numai printr-o atitudine an
gajată a opiniei publice și a auto
rității se poate rezolva o atare si
tuație care atestă o lipsă elemen
tară de educație.

Dar nu numai atit : uneori sub 
ochii noștri zestrea publică se de
teriorează și se degradează din pri
cina aceleiași lipse de bun simț. 
Păturile din hoteluri și de la va
goanele de dormit sint folosite 
de cite unii drept perii de ghete ; 
dușurile sint uitate deschise și curg 
toată noaptea din pricina unor oa
meni veniți la hotel intr-un grad

ce vine după tine, să știi că el are 
încredere in cel ce a fost înaintea 
lui acolo ? E normal să constatăm 
pasivi cit de repede se degra
dează uneori bunul public ; cit de 
puțin timp trece de la „darea in 
folosință" a- unui asemenea loc de 
utilitate pentru toți, cind iți face 
pjăcere să il vezi, și sentimentul 
de jenă care te face să-l ocolești 
nu la multă vreme după aceea ? 
Cred că se irosesc sume uriașe, sint 
necesare ■ „renovări" la intervale 
scurte de timp din pricina voluptă
ții cu care unii calcă in picioare re
gulile elementare ale igienei, com
portamentului, a plăcerii cu care 
strică ce le cade sub mină.

Treci pe stradă, inclusiv in zile 
și ore de odihnă, și constați cit de 
tare se aude aparatul de radio, ca- 
setofonul sau magnetofonul făcut

să fie mijlociși 
sau 
tul 
revoltător să constați că sint oameni 
care nu mai țin seamă decit de ei 
și nu de cei din jurul lor. Că sint 
oameni pentru care nu există un 
vecin de casă sau de apartament, 
un om care are nevoie de odihnă 
șl de liniște după ore de muncă 
și de concentrare. Grosolănia mer
ge mină in mină cu sfidarea 'celor 
din jur, pe care indivizi de acest 
fel nu-i respectă decit dacă le este 
frică de ei, dacă se tem că pot să 
ii reclame, să le facă vreun rău. 
Altfel, nu !

Închei aceste rinduri cu conști
ința că situația nu se poate schim
ba Instantaneu. Din momentul in 
care elevul în uniformă și cu nu
măr matricol stă bine mersi pe 
scaun in tramvai 
cu un copil in
un om în virstă
doare in fața lui, 
mai are nevoie de nici' un
mentarlu. Părinții ar trebui apre-
ciați și judecați după atitudinea co
piilor lor. Școala ar trebui aprecia
tă nu numai după notele mari din 
cataloage, ci și din perspectiva ro
lului pe care il are în această întro
nare a civilizației în viața de fle
care zi. Elevul se conformează me
diului. Nu de sancțiune ar trebui 
să-i fie teamă. Un gest reflex ar 
trebui să-l facă să nu ezite nici o 
clipă.

Aceste gesturi reflexe ar trebui 
să ne facă pe toți să respectăm 
ceea ce este al tuturor și să oprim 
orice formă de poluare a relațiilor 
dintre oameni. A respectului, in 
primul rind.

tău de informare 
de distracție și nu instrumen- 
de tortură al celor din fur. E

și o femeie 
brațe, 

stă
sau 

in pi- 
faptul nu 

i co-

Vaieriu RÂPEANU
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Urgențe ale acestor zile in agricultură

SECERIȘUL GRIULUI RECOLTAREA
ARAD: Livrarea la 

in ritm cu
In judeful Arad, secerișul griu

lui este întir?iat. Pînă luni seara, 
recolta a fost strînsă doar de pe 
46 512 hectare, reprezentînd 53 la 
sută din suprafața cultivată. Este 
adevărat, ploile au împiedicat o 
bună bucată de timp desfășurarea 
normală a lucrărilor in lanuri. Dar 
recoltarea putea'fi mult mai avan
sată dacă ținem seama de rezulta
tele multor unități agricole în care 
ieri se aduna griul de pe ultimele 
suprafețe. Intre acestea se numără 
și întreprinderea agricolă de stat 
Utviniș. în lanurile fermelor nr. 1 
și nr. 2 se aflau 32 de combine, iar 
inginerul Alexandru Chioreanu, di
rectorul întreprinderii, aprecia că 
pină seara unitatea va încheia re
coltarea griului. Și, în mod sigur, 
oamenii de aici se vor ține de cu
vânt, fiindcă ei muncesc cu rivnă.. 
folosind din plin fiecare oră bună 
de lucru. Numeroși mecanizatori 
depășesc zilnic viteza prevăzută la 
seceriș. Bunăoară, față de 23,5 tone, 
cit este norma pe zi, combinerul 
Gheorghe Cuciureanu a recoltat 33 
tone, iar Nicolae Codău — 28 tone, 
ambii numărîndu-se mereu printre 
cei premiați.

Se muncește intens și la coopera
tiva agricolă „Avintul" din Pecica. 
La ferma nr. 2 în lanuri Se aflau 
12 combine. Președintele cooperati
vei, Anton Komiives, și Alexandru 
Toth, șeful fermei, ne spun că de 
pe suprafața recoltată pină acum 
s-a realizat o medie de 6 500 kg 
griu la hectar. Secerișul avansează 
repede datorită mecanizatorilor 
Ștefan Bartha, Iosif Iovan, Matei 
Ardelean și alții, care își depășesc 
zi de zi normele de lucru, primind, 
.fiecare, seară de seară premiul de 
cite 150 Iei.

Nu peste tot se lucrează însă din 
plin, cu toate forțele. La coopera
tiva agricolă din Șeitin încă nu se 
inserase și cele 13 combine de la 

.rarm'a nr. 3 erau aliniate la capătul 
lanului..Menționăm că, în ziua res
pectivă, comandamentul județean 
pentru agricultură indicase să se 
lucreze la recoltare din zori și pină 
seara, la lăsarea întunericului. De 
bună seamă, în acest loc indicația 
dată nu a fost respectată. Motivul 
invocat de cadrele de conducere din 

. ațeastă unitate era că la baza de 
recepție preluarea griului merge 
greu. Dar această motivație nu avea 
acoperire.

Concomitent cu măsurile care se 
întreprind și trebuie întreprinse, în 
continuare, în vederea intensificării 
secerișului, o mare atenție trebuie 

Foto : Constantin Bumbu

bazele de recepție- 
recoltarea!
acordată transportului și livrării 
.griului destinat fondului de stat. 
Or, pină luni seara, cooperativele 
agricole din județ livraseră bazelor 
de recepție doar 26 la sută din 
cantitățile prevăzute. Iată cum se 
prezintă situația la baza de recepție 
unde transportă și livrează produ
sele unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Pecica. Aici, după a- 
firmațiile tovarășului Gavril Lungu, 
șeful bazei, sint recepționate zilnic 
2 400—2 500 tone griu. întreprinde
rile agricole de stat Pecica și 
Semlac, precum și cooperativele a- 
gricole „Ogorul" și „Avintul" din 
Pecica au livrat cele mai mari can
tități din cele prevăzute la fondul 
de stat. Alte două cooperative agri
cole din Pecica — „Steagul roșu“ și 
„Timpuri noi" — nu respectă însă

MUREȘ: Combinele

cu soiuri timpurii
începînd de ieri, în județul Mu

reș a inceput secerișul griului pe 
cele 55 000 ha cultivate. Excepție 
fac unitățile din consiliile agroin
dustriale Miercurea Nirajului, Mo- 
răreni, Sovăta și Sighișoara, unde 
griul nu a ajuns încă la maturi
tate. Se acționează cu precădere in 
lanurile din soiurile de griu tim
purii, care se cultivă pe mai bine 
de 9 000 ‘ de hectare. „Cu cele 1 000 
combine de care dispunem, recol
tarea griului poate fi încheiată în 
8 zile lucrătoare — aprecia tovară
șul loan Catarig, directorul direc
ției agricole județene. Pentru ca să 
nu avem nici, o pierdere în timpul 
recoltării, concomitent cu reglajele 
făcute in funcție de soiuri și starea 
lanului, am indicat , ca pe parcelele 
în pantă . să lucreze numai combi
nele CP-12, iar cele de tipul C 12 
— pe terenurile plane".

însoțiți de Mircea Radu, inginer- 
șef al trustului S.M.A. Mureș, am 
întreprins un raid prin cîteva uni
tăți din consiliile agroindustriale 
Band, Zau de Cimpie, Luduși Ier- 
nut, consilii cu o mare pondere în 
agricultura județului. Prima con
statare : toate combinele se află în 
bună stare de funcționare, se lu
crează în formații complexe, iar, 
pentru a completa deficitul de fu
raje, peste 300 de combine au fost 
echipate cu dispozitive de adunat 
pleava. Totodată, pentru remedie
rea operativă a unor defecțiuni, 

graficele de transport și livrare. De 
bună seamă, preluarea cerealelor ar 
putea fi mai avansată dacă mijloa
cele de transport ar fi folosite la 
întreaga capacitate. Șoferul Nicolae 
Borodi, care transporta grîu de la 
ferma nr. 1 a I.A.S. Pecica, avea 
remorca supraîncărcată cu griu ce 
se risipea pe drum, în timp ce ca
mionul era umplut doar pe jumă
tate. Un alt camion cu remorcă, 
care venea tocmai de la ferma nr. 2 
a I.A.S. Nădlac, cale de 50 km, avea 
remorca pe jumătate goală. Sint nu
mai cîteva cazuri care a^ată că unii 
împuterniciți ai consiliului popu
lar județean repartizați în unitățile 
agricole n& dau dovadă de răspun
dere în efectuarea controlului asu
pra organizării și desfășurării trans
portului griului la bazele de recep
ție, pentru a se preveni orice pier- 

• deri de recoltă.

Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scînteii"

au intrat în lanurile

conducerile stațiunilor de mecani
zate a agriculturii au organizat 
echipe de mecanici la fiecare for
mație de lucru, astfel ca perioada 
de întrerupere a lucrului să fie re
dusă la minimum.

Primii care au intrat in lanurile 
din județ au fost mecanizatorii și 
cooperatorii din Zau de Cimpie. 
După verificarea umidității griului, 
mecanizatorii Felki Karol, Nicolae 
Sîncrăian și Gheorghe Rozai au în
ceput recoltarea. Se lucra in flux 
continuu. Griul era transportat din 
cimp direct la bazele de recepție, 
în ritm susținut se lucra și la 
strângerea și balotarea paielor, pre
gătirea terenului și însămînțarea 
culturilor duble. Cele 5—6 hectare, 
pe care griul era căzut, se recoltau 
manual de cooperatori. Bine orga
nizat să muncea și in cooperati
vele agricole Singer, Chimitelnic, 
Tăureni, unde realizările de pînă 
acum arată că secerișul poate fi 
încheiat la termenul stabilit. în 
consiliul agroindustrial Zau de 
Cimpie, dirijarea operativă a for
țelor asigură folosirea deplină a 
mijloacelor mecanice de recoltare 
și a timpului de lucru. Așa este 
nevoie să se acționeze în toate con
siliile agroindustriale din județul 
Mureș, pentru urgentarea recoltării 
și încheierea ei în cel mai scurt 
timp, fără nici un fel de pierderi.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

FURAJELOR

BUZĂU: Trebuie urgentat cositul finețelor
într-un articol publicat în ziarul 

„Scînteia" din 15 iunie a.c., intitulat : 
„Cine neglijează acum strîngerea fi
nului să nu caute justificări la iar
nă", se critica faptul că în unele u- 
nități agricole din județul Buzău se 
acordă mai multă atenție depozitării 
furajelor sub formă de siloz și semi- 
siloz decît sub formă de fin. Care 
este situația după mai bine de o 
lună de zile 1

Dintr-un început se cuvine făcută 
aprecierea că- lucrările s-au schimbat 
mult în bine. în intervalul mențio
nat, in unitățile din județ au fost 
depozitate peste 10 000 tone de fîn.

— Semnalul din ziarul „Scînteia" 
a fost binevenit — ne-a spus tova
rășul Florin Nedelcu, director cu 
problemele producției zootehnice Ia 
direcția agricolă județeană. Măsurile 
întreprinse imediat de comandamen
tul județean pentru agricultură au 
urmărit ca o parte cit mai mare din 
masa verde cosită să fie conservată 
sub formă de fin. Cantitățile de fin 
vor crește și mai mult. Din aceste 
zile a început cositul celor 18 000 
hectare de finețe naturale, de pe 
care estimăm să strîngem peste 25 000 
tone de fin. Cu toate acestea, canti
tățile de fîn ce se vor depozita nu 
vor fi la nivelul necesarului stabi
lit prin balanța furajeră. Și în acest 
an am resimțit neajunsurile datorate 
restrângerii, in anii țrecuți, a supra
fețelor destinate culturilor furajere 
în ogor propriu. Mai precis, datorită 
cantităților insuficiente de furaje 
depozitate pentru iarna 1981—1982, 
am fost obligați să consumăm mari 
cantități de masă verde în primă
vara acestui an. Măsurilor întreprin
se in toamna anului 1981, cîhd su
prafața in ogor propriu destinată 
plantelor furajere cultivate a cres
cut cu 11 000 de hectare, le vom a- 
dăuga altele, în acest an, privind ex
tinderea terenurilor insămințate cu 
lucernă la 14 400 ha —x:60j-la- sut§ din-, 
suprafața atribuită, plantelor,: furaje?: 
rer-eoși înființarea de pajiști- cultr,-;1.- 
te pe lingă fiecare fermă zootehni
că. Acum, problema cheie care ne 
preocupă — de la direcția agricolă 
pînă la ultimul îngrijitor de animale 
— este de a strînge și depozita abso
lut toate sursele de furaje care să ne 
ajungă pină la noua recoltă.

Concret, cUm stau lucrurile la fața 
locului. Unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Ziduri — coope
rativele agricole Bălăceanu, Gher- 
gheasa, Sălcioara, Rimnicelu, Știu- 
bei, Valea Rimnlcului, Ziduri. .Znita 
și cele patru ferme ale I.A.S. Rm. Să
rat — cresc 8 500 de bovine și 14 000 
de oi. Pentru acestea au fost depo
zitate pină acum, pentru iarnă, 5 000 
tone de siloz și semisiloz și 2 600 

tone de fîn, cu 40 la sută mai mult 
decît in aceeași perioadă a anului 
trecut. în esență, depozitarea unor 
însemnate cantități de furaje pentru 
iarnă a fost posibilă prin organiza
rea conveierului verde pentru hră- 
nirea curentă a animalelor din pri
măvară și pină în toamnă. „Anul a- 
cesta — ne spune tovarășul Nicolae 
Fieraru, președintele consiliului — 
toate animalele au fost scoase la pă- 
șunat cu 15—20 de zile mai devreme 
decît anul trecut. Pășunatul va fi 
prelungit pină în lunile octombrie- 
noiembrie. Și pentru ca pășunile și 
pajiștile cultivate să se poată rege
nera,, taurinele și ovinele au fost’mu
tate pe miriștile de orz și grîu pe care 
le pășuhează. De asemenea, în fiecare 
unitate agricolă am insămințat cite 
20—30 de hectare cu rapiță și secară 
masă verde, care vor fi pășunate in 
continuare pînă în iarnă. Așa am 
reușit să economisim masa verde și 
să o depozităm sub formă de fin".

Este un mod gospodăresc de a 
gindi și organiza producerea nutre
țurilor. Și in alte unități se acțio
nează in același mod. Complexul in- 
tercooper.atist de creștere și îngrășa- 
re a taurinelor Scurtești are 5 500 de 
capete. „Am tras învățăminte din 
necazurile din anul trecut, cînd am 
fost nevoiți să cumpărăm fîn din trei 
județe — ne relatează tovarășul Ni
colae Morăruș, șeful fermei vegetale. 
Anul acesta, situația este mijit mai 
bună. Avem în plus 300 de hectare. 
Toamna trecută am înființat 60 de 
hectare pajiști cultivate în jurul 
complexului, am mărit? lucerniera cu 
150 de hectare și am insămințat 465 
hectară cu porumb pentru siloz".

Situația de la C.A.P. Săgeata ex
plică de ce incă unele unități agri
cole din județ se confruntă cu greu
tăți în ce privește depozitarea fura
jelor pentru iarnă. Aici, 1 400 din cele 
2120 de taurine nu au fost scoase la 
pășunat. Ca atare, au fost consuma
te ,1a. ieșle".cele 600 țone,tld"țilpz‘i; 
stfînse".'jiîhă’"ăc’Ufh și puținul' d$'..200"‘ 
tone de fîn adunat. Cu totuT'altfe! af 
fi stat lucrurile dacă cooperativa 
și-ar fi înființat din toamnă — așa 
cum era stabilit — o pajiște cultiva
tă de 50 de hectare, unde animalele 
ar fi putut pășuna. Este adevărat, 

. comitetul județean de partid, anali- 
zind situația de aici, a luat măsuri 
operative pentru redistribuirea către 
alte unități a Unui număr de ani- 

■male. Nu putem însă trece cu vede
rea că pentru furajarea animalelor 
pină Ia noua recoltă se preconizează 
în continuare o structură a furaje
lor departe de cerințele asigurării 
unei hrăniri raționale.

Aurel PAPADIUC 
Gheorghe ION1ȚĂ

La Schela de extracție MoșoaiaO experiență care demonstrează că producția de țițeipoate îi substanțial sporită
2 000 tone țiței și 900 tone gazoli

nă, 13,4 milioane mc gaze și 5,5 mi- . 
lioane lei producție netă, 6,6.milioane 
lei beneficii și 6 000 Iei productivi
tate a muncii pe fiecare angajat — 
iată sporurile suplimentare obținu
te, la principalii indicatori,- în pri
mul semestru al anului de harnicii 
petroliști ai Schelei de extracție Mo
șoaia din județul Argeș. Prilej de 
reliefare a direcțiilor in care s-a ac
ționat pină acum, de conturare a noi 
modalități pentru dezvoltarea pe mai 
departe a experienței cîștigate.

— Care sint, deci, tovarășe direc
tor Ilie Gheorghe, principalele căi pe 
care acționați pentru sporirea supli
mentară a producției de țiței 7

— Principala cale ar fi dăruirea 
în muncă a oamenilor. Știți citi pe
troliști nu închid ochii uneori chiar 
și cîteva nopți in șir ? Nu exagerez 
dacă spun că aproape toți. Asta e 
munca de petrolist : să muncești 
noaptea, ca și ziua, să muncești sub 
cerul liber, vara, ca și iarna.

— Ce măsuri au fost întreprinse 
concret pentru sporirea producției de 
țiței 7

ÎWăsuri care să ne ajute ca să 
facem totul pentru ca fiecare sondă 
să lucreze în regim maxim. Una 
dintre ele se referă la scurtarea cu 
3—4 zile a termenului de preluare și 
punere in extracție a sondelor noi. 
Numai pe această cale, 40 de 
sonde date în exploatare în trimes
trul I rie-au asigurat 3 000 tone de 
țiței in plus. Au muncit fără preget 
colectivele secțiilor Samara; Moșoa- 
ia, Vața și Vîlcele. La apelul nostru 
în sprijin ne-au venit și sondorii de 
la foraj, care ău săpat în devans 
mai multe sonde, asigurînd un im
portant cîștig de producție. Este 
vorba la Vîlcele și Cocu — de 12 
sonde, iar la Hintești și Vața — de 8.

— Am auzit multe opinii optimis
te cu privire la sondele mai vechi.

— Este adevărat. La îndemnul 
organizației de partid, colectivul 
schelei desfășoară o acțiune de masă 
pentru reactivarea prin reparații 
capitale a sondelor vechi cu coloa
ne și cimentări defecte. E cazul 
sondelor 3 579, 3 527 și 1 765. care de 
la o. tonă de țiței pe zi aU ajuns să 
producă acum 6 pînă la 7 tone fie- 

yijcaFe,riGu.:sjjcces. se acționează/. și.„pe # 
iTJihitr sporirii ’factorului final de- re- « 

'cuperare a țițeiului. Amintesc că' pe 
structurile de la . Merișani și Slăti- 
oara factorul de recuperare a țițeiu
lui a ajuns la 25 la sută față de 16 
—18 la sută cît a i fost prevăzut. Deci 
noi surse de țiței în plus. De ase
menea, am efectuat numeroase ope
rații de acidizări, consolidări, fisu
rări hidraulice, care, la fel. înseamnă 
petrol în plus. Pe structurile Slătioa- 
ra și țocu experimentăm combustia 
internă, tehnologie modernă care vi
zează și ea creșterea randamentului 
sondelor.

— Pentru că a venit vorba de teh
nologii moderne : ce este cu tele
comanda, la cite sonde a fost ea 
aplicată și cu ce eficiență 7

— Telecomanda este un sistem de 

urmărire automată, prin intermediul 
căruia se ține sub control echipa
mentul de fund și suprafață al son
delor. Cu ajutorul lui sint transmise 
prin cablu informații la dispeceratul 
central. Aici, pe baza datelor pri
mite, se întocmește diagrama fie
cărei sonde cu starea sa tehnică. în 
caz că e defectă brigăzile de inter
venție știu precis ce au de făcut, 
deplasîndu-se operativ și pregătite 
corespunzător la locul stabilit. Deci, 
cu ajutorul noului sistem se reduc 
cu cel puțin 10 la sută timpii nepro
ductivi datorați defectării sondelor, 
ceea ce la nivelul de 600 de sonde 
cit avem inseamnă mult. Pină acum, 
în sistemul de urmărire automată au 
fost cuprinse 62 sonde in zona Mo
șoaia, urmind ca alte 100 sonde să 
fie cuprinse in zona Sămara.

— Vorbiți-me și despre oameni, 
despre modul cum este organizată 
munca'lor șt de rezultatele obținute.

— Schela numără 41 formații de lu
cru, cu 400 petroliști. Cei mai mulți 
fac parte din brigăzile de interven
ție. Intensificarea activității in pe
trol a impus întărirea formațiilor. 
Cu sprijinul comitetului județean de 
partid s-au încadrat în colectivul 
nostru 100 de oameni ai muncii din 
întreprinderile județului. Mult s-a 
cîștigat și prin transformarea condu
cătorilor auto de Ia instalațiile mo
bile de intervenție în muncitori pro
ductivi, crescîndu-le și retribuția. 
S-a pus, totodată, un accent mai 
mare pe buna organizare a muncii 
formațiilor, pe întărirea ordinii și 
disciplinei, folosirea judicioasă a 
utilajelor, a întregului parc din 
dotare, totul concretizindu-se in re
ducerea pe ansamblu a timpilor ne
productivi cu 50 la sută. Aș eviden
ția dintre formațiile de nădejde la in
tervenții pe cele conduse de maiștrii 
Ion Dogaru, Constantin Constantin, 
Vasile Mohanu, Valentin Vasilache. 
Lor și celorlalte formații li se dato
rează economiile apreciabile de ener
gie electrică și combustibil. Aș con
semna separat și un alt aspect : cel 
legat de condițiile de viață' ale oa
menilor, pentru că dacă le pretinzi 
mai mult trebuie -să le asiguri și 
condiții de muncă și viață mai bune. 
Pentru petroliștii noștri am deschis 
două cantine în care servesc masa 
2130/UPriYi^.fOi’țe'’proprii am construit

Seră' și 'ă%T cliltivat cu ib'gufhe 
terenurile din parcurile sondelor. 
Masa este foarte bună și la un preț 
convenabil.

— Ce aduce nou semestrul doi?
— Sarcinile de plan la țiței sint' 

mai mari cu 20 000 de tone. Ca să 
le îndeplinim am întreprins de pe 
acum ‘măsuri eficiente. Aș enumera 
doar cîteva : scurtarea timpului de 
punere în producție la 24 sonde noi. 
reactivarea și executarea de repara
ții capitale la 20 de sonde, calificarea 
și creșterea calificării a 250 de oa
meni.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

$TIINȚA“ 
în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,
Cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în județele Bihor șl Arad, se

cretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia nece
sitatea valorificării complexe și fără întîrziere a apelor geotermale — 
resurse energetice oferite cu generozitate de natură, îndeosebi in Cimpia 
de Vest a țării.

Ce soluții oferă cercetarea și proiectarea pentru utilizarea eficientă 
in scopuri energetice a apelor geotermale 7 Care e stadiul actual al valo
rificării acestora 7 Ce măsuri concrete se impun,pentru accelerarea valo
rificării acestei resurse energetice 7

ÎNTREBĂRI CE-ȘI AȘTEAPTĂ 
RĂSPUNSUL PRIN FAPTE

Aceste întrebări de mare actuali
tate s-au situat în centrul atenției 
participanților la schimbul de expe
riență republican pe tema „Utiliza
rea apelor geotermale", desfășurat 
recent lă Timișoara, sub egida Con
siliului popular al județului Timiș, 
Institutului de proiectări Timișoara 
și Comisiei inginerilor și tehnicienilor 
timișoreni.,Atît dezbaterile din prima 
zi a întîlnirii, pe marginea refera
telor prezentate de participant, cit 
și cele prilejuite de vizitarea unor 
obiective de utilizare a energiei geo
termale din județul Timiș (Lovrin, 
Tomnatic, Sînnicolau Mare. Teremia) 
s-ati constituit în primul rind ca o 
analiză a stadiului actual al realiză
rilor obținute pină în prezent.

Fără îndoială că rezultatele de 
pină acum demonstrează faptul că 
utilizarea apelor geotermale a depă
șit deja stadiul cercetării. De ce, to
tuși/ aproape jumătate din potenția-. 
Iul energetic exploatabil din Cimpia 
de Vest nu e utilizat ? De ce există 
atîtea rămineri în urmă in realizarea 
de noi obiective ? Pentru că mai sint 
încă o;serie de probleme nerezolvate, 
atît în domeniul cercetării, cit și pe 
linia execuției și exploatării- insta
lațiilor.

IN ATENȚIA 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

în opinia participanților. problema 
problemelor... o constituie chimismul 
acestor ape, fenomenele de coroziune 
și depuneri la utilizarea in in
stalații. și chiar de poluare a me
diului. pe care le provoacă ma
joritatea apelor geotermale.^ Re
zolvarea ■ ei cît mai grabnică tre
buie să se bucure de prioritate. în
trucât o serie de obiective de inves
tiții din agricultură urmează a fo
losi apele extrase direct in instalații, 
le ora actuală, nu numai proiectate, 
dar și executate.

E adevărat că o serie de cercetări 
elaborate sau aflate in Curs (la In

APELE GEOTERMALE
Fără consum de combustibil, apa fierbinte venită din adîncuri reprezintă 

o generoasă ofertă a naturii. Dar... cum este ea valorificată?

stitutul de cercetări hidrotehnice. In
stitutul de cercetări și proiectări 
pentru gospodărirea apelor Bucu
rești, Institutul de cercetări și pro
iectări pentru petrol și gaze Cîm- 
pina, Institutul politehnic Timișoara 
Institutul de învățămint superior O- 
radea) precum și unele încercări izo

Pe marginea unei consfătuiri de la Timișoara
late pe foraje au condus la cîteva 
rezultate promițătoare. Este vorba de 
utilizarea unor inhibitori de coroziu
ne, corecție de aciditate, tratare'mag- 
netică, degazare, tratare cu cărbune 
activat. Se impun insă conturarea și 
’finalizarea cit mai grabnică a aces
tor cercetări, sub coordonarea Gru
pului de foraj și exploatare ă apei 
geotermale Oradea, furnizorul de apă, 
astfel incit să se asigure o utilizare 
normală, fără riscuri de degradare a 
instalațiilor.

S-au afirmat însă și opinii potrivit 
cărora este greșită și dăunătoare ati
tudinea ‘potrivit căreia. întrucît cau
zează coroziune și depuneri, anele 
geotermale să nu fie utilizate 
decît după ce se va rezolva 
problema tratării lor (ing. Dan 
Berbecaru. de la Institutul de pro
iectare pentru construcții tipizate 
București și alții). După cum s-a 
considerat greșită și poziția celor care 
susțin ca a.oa geotermală să fie... in
trodusă în instalații așa cum iese din 
pămînt. Se impune folosirea maximă 
a surselor cu calități fizico-chimice 
compatibile cu utilizarea lor în in
stalații. După cum nu trebuie îngră
dită nici folosirea celor cu efect în- 
crustant sau agresiv ; acestora li se 
cer aplicate doar o serie de trata
mente simple care. în condițiile unor 
sporuri de investiție nesubstantiale. 
conferă instalațiilor utilizatoare un 
grad de siguranță mărit.

Dealtfel, întreprinderea de foraj și 
lucrări geologice speciale București, 
prin grupul său de secții din Oradea, 
a și trecut la utilarea cu coloane de 
protecție a tuturor sondelor aflate in 
exploatare în Cimpia de Vest, cit și 
cu țevi de injecție pentru experi
mentarea inhibitorilor elaborați de 
cercetare.

O VALORIFICARE 
ÎNCĂ SUB POSIBILITĂȚI

Ce a ținut să sublinieze insă Mi
hail Smărăndescu, inginer-șef al 
Grupului din Oradea 7 „Să nu uităm 
că resursele geotermale. cu o sin
gură excepție sau două, sint epui

zabile în timp, zăcămintele prezintă 
~declin de producție, pe care trebuie 
să-l compensăm in primul rind prin- 
tr-o exploatare rațională, dar și pre
gătind de pe acum alte metode de a 
extrage apa din zăcămint".

într-adevăr, ritmul jn care se pro
gresează in domeniul valorificării 
complexe a apelor geotermale este 
încă modest. Potrivit estimărilor, în 
acest an, in Cimpia de yest nu se 
vor putea consuma mai mult de 
33—34 mii tone echivalent combus
tibil convențional, din potențialul ex
ploatabil al sondelor de 84 mii t.c.c. 
Cum s-ar putea asigura valorificarea 
plenară a apelor geotermale ? Așa 
cum s-a subliniat in majoritatea luă
rilor de cuvint, doar :printr-o abor
dare pluridisciplinară a problemelor, 
printr-o colaborare strânsă între toți 
specialiștii, indiferent de unitățile în 
care lucrează, un schimb permanent 
de experiență pentru parcurgerea in 
ritm mai rapid a etapelor din ciclul 
cercetare-proiectare-productie.

Schimbul de experiență de la Ti
mișoara s-ar fi dovedit mult mai util 
dacă, dincolo de enunțarea acestor 
deziderate, s-ar fi trecut la elucida
rea unor aspecte constructive, prac
tice. în măsură să amplifice primele 
rezultate deocamdată destul de fira
ve. De pildă,' inițierea concretă și nu 
numai de principiu a unei inventa
rieri detaliate pe plan local a debi

telor de ape geotermale disponibile 
la fiecare din sursele de producție 
(atît la gura sondei, cît și la cele 
rezultate după o primă , utilizare 
energetică, indicindu-se pentru fie
care temperatura, calitatea apei și' 
alte caracteristici considerate necesa
re). Jn lipsa unor astfel de eviden
țe, actualizate periodic și centraliza
te, nu se poate trece la elaborarea 
unor programe locale de valorificare 
complexă și practic integrală a debi
telor geotermale disponibile, prin cu
plarea mai multor utilizatori într-un 
sistem integrat.

...ȘI UN APEL LA SPRIJIN
EFECTIV, CONCRET 1

Luarea unor decizii constructive ar 
fi fost considerabil stimulată dacă la 
acest schimb de experiență ar fi par-, 
ticipat. onorând invitația care le-a 
fost adresată, reprezentanți ai foru
rilor răspunzătoare de urmărirea 
și îndeplinirea programului de valo
rificare a apelor geotermale : 
C.N.S.T., Ministerul Geologiei. Co
mitetul de Stat al Planificării, Ban
ca de Investiții. în orice caz, pentru 
ca această consfătuire să nu rămînă 
o simplă discuție între specialiști, e 
necesar ca propunerile «i concluziile 
reieșite în acest cadru, să fie anali
zate de către respectivele foruri, în 
vederea luării măsurilor necesare. 
Vom enumera doar cîteva din aces
tea : îmbunătățirea schemelor1 de in
stalații utilizate, pe baza unor mă
surători amănunțite in situ ; studie
rea posibilității, de utilizare a gazelor 
care însoțesc apele geotermale. cît și 
a elementelor chimice utile ; extin
derea aparatajelor de automatizare ; 
studierea unor soluții optime de eva
cuare a apei folosite ; stabilirea unui 
regulament de furnizare, utilizare și 
evacuare a apelor geotermale.

Pentru rezolvarea acestor proble
me se cere însă mobilizarea tuturor 
forțelor, la nivel central și local, pen
tru accelerarea punerii în valoare a 
celor mai economice, eficiente și va
loroase soluții de utilizare a energiei 
geotermale — inclusiv conversia ’ ei 
în energie electrică — astfel incit a- 
ceastă resursă să-și sporească apor
tul în realizarea obiectivului priori
tar al economiei noastre — econo
mia de combustibil și de energie.

Ioana DABU 
Cezar IOANA

Filatura de lînâ pieptănată - cea mai tînără unitate a industriei ușoare de pe platforma industrială a municipiului
Bistrița Foto : E. Dichiseam)

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)
ducția de materii prime și resurse 
energetice, cit și exportul trebuie să 
fie considerate ca minime ; de aceea, 
important este ca sarcinile în aceste 
domenii să fie riguros îndeplinite și 
chiar depășite, acționîndu-se cu toa
tă hotărîrea pentru recuperarea 
grabnică ă restanțelor în acele uni
tăți unde acestea au apărut.

în unitățile de construcții-montaj, 
pe primul plan al dezbaterilor din 
adunările generale trebuie să se si
tueze modalitățile practice și efici
ente prin care să se asigure accele
rarea ritmului lucrărilor pe șantiere, 
în vederea punerii în funcțiune la 
termen a tuturor capacităților de pro
ducție industriale și agrozootehnice 
planificate să producă în acest an, 
realizării integrale a programului 
construcțiilor de locuințe. Desigur, 
în celelalte sectoare de activitate — 
cercetare și proiectare, transporturi, 
comerț ș.a. — dezbaterile vor fi 
axate pe problemele majore, spe
cifice, de soluționarea cărora de
pinde îndeplinirea în bune condiții a 
obiectivelor planului pe acest an.

De bună seamă, in lumina orien
tărilor și exigențelor formulate de 
conducerea partidului, un loc de pri
mă importanță in cadrul dezbaterilor 
adunărilor generale din unitățile in
dustriale, de construcții-montaj și 
din alte sectoare productive trebuie 
să-1 ocupe analiza celor mai po
trivite modalități de creștere a pro
ducției nete, a eficienței economice, 
prin reducerea mai accentuată a 
consumurilor și valorificarea superi

oară a resurselor de materii prime, 
materiale, energie și combustibili, 
sporirea mai substanțială a produc
tivității muncii, înnoirea și moder
nizarea producției și a tehnologiilor 
de fabricație, ridicarea nivelului ca
litativ al produselor, recuperarea și 
valorificarea tuturor resurselor ma
teriale refolosibile. Dintre acestea se 
detașează, ca fiind de stringentă 
actualitate, măsurile ce trebuie adop
tate in spiritul recentului Decret al 
Consiliului de Stat privind gospodă
rirea judicioasă și reducerea in con
tinuare a consumului de energie 
electrică, termică, gaze naturale și 
alți combustibili, astfel incit să se 
asigure economisirea severă, pe toate 
căile, a resurselor energetice.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că a realiza producția pla
nificată la un nivel calitativ superior, 
cu cheltuieli materiale și de • muncă 
cît mai reduse, cu beneficii cît mai 
mari constituie esența esențelor apli
cării ferme a noului mecanism 
economico-financiar, a principiilor 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economice. Ca proprietari, 
producători și beneficiari, oamenii 
muncii sint direct interesați să asi
gure pe această bază creșterea mai 
rapidă a venitului național, a avu
ției naționale, crearea de resurse tot 
mai mari atît pentru dezvoltarea in 
continuare a societății noastre, cît 
și pentru -ridicarea bunăstării în
tregului popor. Iată de ce mun
citorii, maiștrii, tehnicienii, ingi
nerii și economiștii sint chemați să 
prezinte in adunările generale puncte 
de vedere limpezi, să formuleze. 

intr-un spirit de înaltă exigență pen
tru ridicarea la un nivel calitativ 
superior a activității economice din 
fiecare întreprindere, critici și pro
puneri menite să asigure eliminarea 
neajunsurilor, îmbunătățirea conti
nuă a muncii în toate compartimen
tele unităților în care lucrează. 
Aceasta constituie, in ultimă instan
ță, măsura reală a eficienței dezba
terilor, aceasta reprezintă condiția 
esențială pentru creșterea rolului 
adunărilor generale în conducerea 
unităților economice, in soluționarea 
problemelor complexe ce privesc 
activitatea economică și socială din 
întreprinderi — rol care, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R., trebuie să crească continuu.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii constituie un eveniment im
portant în viața colectivelor din 
toate unitățile economice și. tocmai 
de aceea, organele și organizațiile 
de partid, comitetele sindicatelor și 
consiliile oamenilor muncii au da
toria să le asigure un profund carac
ter de lucru, propriu manifestării 
democrației și responsabilități noas
tre muncitorești, prin afirmarea și 
mai puternică a sniritului gospodă
resc, a inițiativei și capacității crea
toare ale muncitorilor și specialiști
lor, in .scopul îndeplinirii integrale 
a planului pe acest al doilea an al 
actualului cincinal, în interesul ridi
cării întregii activități economice la 
nivelul sarcinilor și exigențelor spo
rite ale actualei etape de dezvoltare 
economico-socială a țării.
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Creatori, participant și beneficiari 
ai activității cultural-artistice de masă

Faptul că in edițiile de pinâ acum 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României" numărul participantilor 
care activează in cercurile, cenaclu
rile și asociațiile artiștilor plastici a- 
matori a crescut în mod atit de spec
taculos demonstrează o dată mai mult 
rolul deosebit pe care activitatea ar
tistică exercitată după orele de pro
ducție il are în făurirea unei not 
conștiințe, în modelarea omului nou. 
De aici necesitatea promovării unei 
creații cu un inalt conținut educativ, 
militant, care să oglindească uriașa 
operă socială pe care o realizează 
poporul nostru.
„Festivalul național «Cîntarea Româ

niei", sublinia pe bună dreptate 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară lărgită a Comitetului Cen
tral. s-a transformat intr-o puternică 
mișcare cultural-artistică a maselor 
largi populare. Am obținut rezultate 
minunate ; oamenii muncii, masele 
populare de la orașe și sate sint și 
creatorii și parlicipanții și beneficia
rii direcți ai activității cultural-ar
tistice de masă. Festivalul național 
«Cîntarea României" a pus cu putere 
in evidență talentul și forța creatoa
re specifice poporului nostru".

Fenomenul artei plastice amatoare 
de o mare diversitate și complexitate 
in implicațiile Iui subiective include 
manifestări artistice ale unor' oameni 
de cele mai .variate profesiuni care 
se simt chefnați să se exprime in 
limbajul culorilor și formelor. Fie că 
se încadrează in marea categorie a 
..artei naive", fie că încearcă'să ree
diteze soluții încetățenite deja in is
toria artelor plastice, artistul ama
tor se remarcă printr-un mod parti
cular de a concepe și încadra obiec
tul de artă în prooria-i existență 
cotidiană, . prin tendința de a ..zu
grăvi" și ..povesti" tot ceea ce i-a 
impresionat retina. înclinația predi
lectă fie spre compoziții cu multe 
personaje în. care fantezia narațiunii 
joacă rolul prim, fie spre teme pline 
de lirism, de delicatețe, precum pei
sajele și florile, au demonstrat-o nu
meroase manifestări artistice organi
zate în ultimul timp în București. 
Am aminti dintre acestea participa
rea artiștilor amatori bucureșteni Ia 
manifestările organizate în cadrul 
zilelor „Primăverii culturale bucu- 
reștene". expozițiile de pictură des
chise la î,Ecran club" și la dispensa
rul „Diham", expoziția de pictură in
titulată „Primăvara" sau aceea a ar
tistului amator Dan Mezarescu. ex
pozițiile organizate la galeria mică a 
Asociației artiștilor plastici amatori, 
la Biblioteca „Mihail Sadoveanu". ex- 
poziția tinerilor Atena Maria Riju și 
Dan Mihai Formagiu. de la Institu
tul de arhitectură „Ion Mincu". sau 
șantierul de pictură organizat de 
Școala populară de artă în Ciș- 
migiu. „Festivalul național „Cîn
tarea României" — ne spunea de cu- 
rin,d col. ing. Vasile Parizescu, pre
ședintele Asociației artiștilor plastici 

Semicentenarul unui cor mineresc
„Freamătul adîncului“ din Valea Jiului '

amatorî — ne-a stimulat in mod 
deosebit creația, a imprimat un dina
mism deosebit acțiunilor științifice 
și culturale, muncii in speță. Sintem 
artiști amatori. îmbinăm partea con
cretă de realizare a sarcinilor ce ne 
revin in cadrul serviciului, ca o pri
mă pasiune, cu o a doua — aceea de 
a exprima frumosul cotidian pe pin- 
ză sau carton. în piatră sau metal, 
în țesături. vestimentație și cera
mică".

Au demonstrat-o dealtfel elocvent 
expozițiile și acțiunile organizate in 
ultimul timp, ca și Salonul anual 
care de data aceasta a fost închinat 

® La prima ediție a Festivalului național „Cintarea Româ
niei" in 1976 s-au prezentat 756 cercuri și cenacluri de artă 
plastică cu 7 661 de artiști amatori

• Ediția 1979-1981 a cuprins 1 338 de cercuri, cenacluri și 
asociații cu 13 779 de participanți.

temei „Artiștii plastici amatori și 
pacea". Salonul a atras de asemenea 
atenția publicului larg asupra serio
zității cu care cei mai multi dintre 
artiștii amatori iși privesc activita
tea ca și asupra multor talente reale 
printre care am aminti pictorii Ale
xandru Popescu, Napoleon Sachela- 
rie, Aglaie Tătărescu, Aurel Teodoru. 
graficienii Andrei Damo, Petre Mo- 
țiu, Sorin Sărgentu sau sculptorii 
Iacob Zenovia, Popovici Virgil, Lă- 
bin Iosif. închinate unei unanime 
și ardente dorințe de pace atit de 
răspicat afirmate de cetățenii întregii 
noastre țări, lucrările artiștilor ama
tori s-au oprit in marea lor majori
tate asupra omului care construiește, 
care inalță cetatea cea nouă a zilei 
de miine.

Nu numai activitatea artiștilor 
bucureșteni, ci și manifestările artiș
tilor amatori din întreaga țară au de
monstrat existența unui mare număr 
de talente, au ilustrat extinderea 
și profunzimea unor fenomene cul
turale care au loc azi pe întreg cu
prinsul patriei. „Amatorii — spu
nea tov. Vasile Savonea. instructor 
la I.C.E.D. care se ocupă de îndru
marea rpetodică de specialitate a 
mișcării de amatori din întreaga 
țară — frecventind profesii dintre 
cele mai diferite, leagă firesc preo
cupările lor din producție, de la 
locul de muncă, cu creația plastică a 
timpului lor liber, fapt ce se răsfrân
ge pozitiv atit in randamentul lor 
profesional, cit și in peisajul plasticii 
contemporane de amatori. A sesiza 
acest aspect înseamnă a depăși pre
judecățile după care arta amatorilor 
n-ar fi altceva decit un ecou minor 
al artei profesioniste al cărui pres
tigiu influențează gustul publicului 
larg, producînd imitație în cercuri 
concentrice. Sprijinul direct șî su.șți-.

’ nutj(ial,,,unui mare nuțnă,n dpf, artiști ■ 

plastici profesioniști acordat mișcării 
de amatori rezultă tocmai din con
știința superioară și benefică a avan
tajelor schimbului reciproc de suges
tii și inteligență creatoare".

Există in mișcarea artistică de a- 
matori. aflată acum in faza de masă 
a unei noi ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României", nume
roase exemple care ar putea oferi o 
imagine concludentă asupra unui po
tențial artistice remarcabil. Un prim 
exemplu ne-a fost dat.de tovarășul, 
Florea Costache — instructor in 
C.C.E.S. Este vorba despre organiza
rea in cadrul „Primăverii arădene" a

„Salonului național de artă naivă". 
Circa 180 de lucrări, printre care și 
acelea ale laureaților primelor trei 
ediții ale festivalului (Mihai Vintilă,' 
Petre Mihuț'Și Rodica Mihut. Maria 
Trifu. Catinca Popescu. Maria Vaida. 
Ion Epure), au pus in valoare acest 
sector deosebit de important al artei 
plastice amatoare.

Numărul celor care s-au afirmat 
nu numai in cadrul salonului artei 
naive, ci și in numeroasele mani
festări care au avut loc pină acum 
in cadrul etapei de masă a Festiva
lului „Cîntarea României" este desi
gur foarte mare. Vom aminti doar 
citeva dintre rezultatele de calitate 
apreciate ca atare de specialiști, ca 
tot atîtea contribuții la racordarea 
tradițiilor generoase ale artei noas
tre cu fertile căutări contemporane. 
Se cuvin amintite in acest sens ac
tivitatea și rezultatele obținute de : 
amatorii din Călărași, de cei grupați 
în jurul Școlii populare de artă din 
Bacău, de unde au plecat pentru se
lecția republicană la ultima ediție a 
festivalului peste 300 de lucrări, de 
artiști din Reșița (Gheorghe Oprea. 
Doru Bucur. Dragoș Zipfl). Boto
șani (Ion Alupoaie). Satu Mare (Cor
nel Mureșan, Andrei Hassany). de

Opera „D’ale carnavalului"

de Emil LERESCU
Lucrările muzicale 

inspirate de dramatur
gia caragialeană nu 
sint prea multe, .dar 
sint de autoritate. De 
la primele transpuneri 
ir) operă ale marelui 
sqriitor’S-âu născut câ-â 
podoperele, așa cum 
credem că sînt „O 
noapte furtunoasă" de 
Paul Constantinescu și 
„Năpasta" de Sabin 
Drăgoi. După decenii, 
o altă reușită înregis
trăm cu „Conu’ Leoni
da" de Matei Socor.

Nu putem discuta 
deci recenta inaugura
re publică a operei 
„D’ale carnavalului" 
de Emil Lerescu in a- 
fara tradiției și presti
giului genulpi. Titlu
rile enunțate sînt tot 
atitea Îndemnuri 'a 
prudență ce le va fi 
simțit compozitorul in- 
suși în fața acestui cu
rajos demers, cu atit 
mai mult cu cit bufo
neria piesei, amestecul 
de comic și grotesc, o 
dată transpuse in lim
baj muzical, pot foarte 
bine să-și piardă stră
lucirea.

Ferindu-se de aceste 
pericole. Emil Lerescu 
se sprijină pe textul 
dramatic, lăsat să pă

trundă la public după 
un decupaj incisiv, ab
solut necesar mutării 
în muzică, dar nu face 
să-i corespundă un stil 
muzical cu evidență 
parodic, prea,, deppța- 

• fivv'&ui'ălte;:! cuvinte, 
muzica păstrează un 
anume abstractism, fe- 
rindu-se de apeluri 
prea directe la muzica 
de periferie, ce ar fi 
constituit o facilă ten
tație. Există ' in operă 
o anumită distanțare 
de text, o privire a- 
parte asupra lui, ac
centuată și de prezen
ța (ce-1 drept, episodi
că) a unui „povesti
tor", factor de obiecti
vare, schimbind „per
soana I", din subtext, 
cu „persoana a III-a“. 
Apoi, personajele, din 
pitorești cum sint, și 
in genere așa rămin, 
dobindesc — unele — 
hotărîte atribute pur 
constructive, tn cele 
din urmă, qui-pro-quo- 
urile textului sint re
flectate de un stil mu
zical ambiguu, care 
poate caracteriza tot
odată mai multe per
sonaje. ori chiar pe 
toate, întrucit, privite 
din afară, ele nu se in
dividualizează foarte

învățătorul Ion Păuna din Retevo- 
iești—Argeș care s-a bucurat de pre
miul special al juriului, de clujenii 
Mircea Corcodean. Ilarion Mureșanu. 
Alexandru Cerchez, de brașovenii 
Nicolae Suciu. Traian Tucurencu. de 
sculptorii miniaturiști din Sibiu — 
Iosif Cirje și Gheorghe Cercel, de 
graficienii Ilie Stela din Lugoj si 
Horia Mondroceanu din București, 
de pictori ca Ioan Epure. Claudia 
Mihalcea sau Ioan Popa din județul 
Alba, de Iosif Nagy din Petroșani, 
de lucrările medicului loan Pencea 
din Iași, de Mihai Vintilă din Re
șița. Ștefania Vaida din Rodna. Ma
ria Mihut din Brustur. Gavril Lup 
din Satu Mare și alții.

Expoziția, ca unică modalitate de 
manifestare și de evaluare a efortu
lui' creator, a devenit insuficientă. 
Nu numai rezultatele deosebite, ci și 
necesitatea formării in continuare a 
artiștilor amatori ca oameni cu o pre
gătire complexă au impus organiza
torilor numeroase intilniri si dezba
teri cu artiștii profesioniști pe va
riate probleme ale artei contempo
rane,. analiza concretă a unor lucrări 
in atelier, dar mai ales organizarea 
cu regularitate a unor tabere de 
creație in care amatorii, sub atenta 
îndrumare a profesioniștilor, să-și în
sușească și să-și desăvirșească cu
noștințele legate nu numai de practi- 
carea meseriei, ci și de un larg ori
zont cultural. Discuția cu citiva ar
tiști amatori — printre care pictorii 
Aglaie Tătărăscu și Constantin Vul
can, ca și opiniile graficianului Petre 
Moțiu — ne-au relevat importanța 
deosebită a acestor tabere, adevăra
te școli-atelier menite să înlesneas
că accesul artiștilor amatori la com
plexele probleme nu numai de prac
tică artistică, ci și de teorie și istorie 
a artei. Experiența taberelor de la 
Arad. Alba. Argeș. Bacău. Bihor. 
Cluj-Napoca. Harghita. Caraș-Seve- 
rin, Maramureș, Olt sau Timiș a a- 
rătat că,' pe lingă cultivarea însuși
rilor creatoare, se pot obține sti
mularea interesului pentru studie
rea patrimoniului cultural artistic, o 
cunoaștere mai complexă a lumii în
conjurătoare. formarea unei gindiri 
analitice, orientarea ei in funcție de 
exigențele artei contemporane si 
problematica ei actuală.

Marina PREUTU

mult ca statut socio
cultural.

Rapelurile există, a- 
luzii la muzica de ca
racter sint descifrabile 
chiar la o primă au
diție, tot repertoriul 
.semantic al muzicii 
mărginașe, cum ' tre
buie să fie o muzică 
la „D’ale carnavalu
lui", își trimite deno
tațiile către receptor. 
Soliștilor ce au asimi
lat o astfel de partitu
ră, dificilă, intr-un 
timp limitat, Ii s-a ofe
rit așadar și posibili
tatea reliefării tipo
logice. dar și suportul 
dialogului și antrenă
rii de ansamblu. S-au 
detașat, imi pare, 
Pompei Hărâșteanu. E- 
mil Iurașcu, Gherda 
Radier.

Prima audiție a ope
rei „D’ale carnavalu
lui" de Emil Lerescu 
datorează foarte mult 
dirijorului Ludovic 
Șaci, promotor neo- 
bbsit ai creației româ
nești, un expert al pri
melor audiții, al ope- 
relor-concert, un șef 
de orchestră a cărui 
nobilă devoțiune nu se 
dezminte nicicînd.
Coslln CAZABAN

Imagine do la Oficiul de calcul al Facultății de electrotehnică din Craiova
Foto : E. Dichiseanu

„Leul albastru ' de d. b. popescu
eeditarea selectivă a nuvelelor 

lui D. R. Popescu în B.P.T. 
înseamnă nu numai un exa
men al rezistenței literaturii 

lui, ci și întoarcerea la o etapă a 
prozei românești uitată prea repede 
în favoarea celei care a urmat. Nu
velele din culegerea Leul albastru 
au apărut in anii cincizeci cu pre
lungiri pină în 1965, după care D. R. 
Popescu s-a dedicat romanelor și 
teatrului, părăsind nuvela. Și aceas
tă nouă predilecție de gen poartă 
sigiliul anilor in care s-a produs : 
marota criticii literare transmisă 
aproape fără excepție prozatorilor 
importanți ai momentului și mai 
ales celor tineri era exprimată de 
aspirația către roman. Orice alt fel 
de proză reprezenta, conform aces
tui punct de vedere, un exercițiu 
pregătitor in vederea viitoarelor 
creații romanești. Conformîndu-se 
curentului general, D. R. Popescu a 
scris romane, producția lui nuvelis
tică circumscriindu-se temporal la 
faza de tinerețe a scrisului său.

Proza de început a lui D. R. Po
pescu are ca loc de predilecție satul 
tulburat de cataclisme (războiul, 
seceta, mai tirziu marile prefaceri 
sociale), stările preferate fiind co
pilăria, adolescența, adică vîrstele 
purității, proiecția lirică fiind peste 
tot mai importantă decit soclul 
epic. Apelul scriitorului Ia simbo
luri, la parabole a fost observat de 
la primele povestiri. Mai toate po
vestirile lui D. R. Popescu mizează 
pe metafore imagistice, acordind ți
nui detaliu aparent oarecare al po
vestirii un rol simbolic. Deși' re
marcabile, cu Păpușa spînzurată și 
Sofica sintem totuși în faza exer- 
cițiilor pregătitoare. Scriitorul își 
definește aici o modalitate în care 
imaginea, plasticitatea ei vor avea 
un rol artistic hotărîtor în nuvelele 
de mai tirziu.

Alte povestiri circumscriu o te
matică care va preocupa pe autor 
de-a lungul întregii opere : tema 
inocenței care se duce, a candorii 
amenințate de maculare. Eroii sînt 
copii, iar climatul este cel legat ,dp 
război. "La :culesul perelor ;:are în 
centrii! •harățlunii pe copii și ba o 
chintesență a lor și a povestirii pe 
puiul de căprioară Minodora. îm- 
blinzită, împrietenită cu copiii, a- 
daptată vieții sătești, Minodora va 
fugi totuși la vremea ei in pădure. 
Imagistica este și aici iradiantă, iar 
lirismul neascuns. Soldatul necu
noscut, care descrie felul cum copii, 
jucindu-se de-a războiul care abia 
a trecut dealul, descoperă un soldat 
necunoscut ucis și părăsit în iarbă 
de iureșul războiului, are un sce
nariu mai subtil și anunță proza de 
mai tirziu a scriitorului etajată se
mantic, plină de ceremonii și spec
tacole. Demn de atenție în această 
povestire antologică este felul in 
care, in ciuda unei mișcări a per
sonajelor, aproape nenaturală, D. R. 
Popescu știe să rămînă autentic. 
Alte povestiri închinate războiului 
au o teză, tn Mașina, rănitul Kurt, 
prizonier german, încalcă regula 
întrajutorării omenești păstrată cu 
sfințenie de soldații români Popescu 
și Azimioară ; el e personajul ne
gativ, dar povestirea se salvează 
prin proiecția simbolică și prin vo
cația plasticității. Dealtfel, arta pro
zatorului este acum de a salva, de 

a înnobila teme compromise de re- 
țetarul literar al vremii, de a le 
restitui literaturii autentice. Este 
una din contribuțiile cele-mai im
portante la viața literaturii române 
pe care. generația din care face 
parte D. R. Popescu (generația lui 
Fănuș Neagu, Nichita Stănescu, Ion 
Gheorghe, N. Velea etc.) a adus-o 
literaturii române într-o perioadă a 
temelor fixe. între cercuri de salcim 
realizează un personaj rotund, cu 
substanță și greutate dintr-o sche
mă literară : chiaburul strecurat in 
instituțiile noii orinduiri. Acesta 
este Oprea, preocupat excesiv de 
poza devotamentului față de noul 
regim, dar care are totuși o fisură 
în conduită : aversiunea față de 
Enache, pe care-1 terorizează cu cit 
se urcă pe scara socială a satului. 
(Intre cercuri de salcim amintește 
de o altă povestire, scrisă mai tir
ziu, de Ion Băieșu, Fătu și Pisică). 
Povestirea este portretul convingă
tor și credibil artisticește al unei 
„muște verzi" (Oprea a fost în ti

nerețe simpatizant legionar). Tot o 
schemă fecundată artisticește este 
Avrămică din Cireșul cu clopoței, in 
care insă autorul nu studiază atit 
un proces social, cit unul psihologic. 
Avrămică este un achizitiv specta
culos, interesat de felul cum ima
ginea lui se răsfringe în ochii celor 
din jur. Rezultatul este o povestire 
de tip slavician cu accent pe miș
care interioară a personajului. A- 
ceeași e soluția scriitorului în su
gestiva proză Giștele sălbatice.

Capodopera acestui prim capăt de 
drum este Ploaia albă. întinsa nu
velă, scrisă în egală măsură în 
registru realist șl fantastic, vorbind 
în egală măsură despre un sat mitic 
și un sat foarte concret, istoric, este 
prima povestire de mari dimen
siuni care oferă un marcant uni
vers. propriu al scriitorului și sin

ii teză1 -sa-'artist MS :primă. Găsim âfci;; 
satul did’ care-și trage izvoarele ’în* 
treg ciclul, înqepînd de la personaje 
și terminînd cu atmosfera, iar com
plicația scenariului și nivelurile de 
semnificație din Ploaia albă comu
nică și ele direct cu arta construc
ției din același ciclu romanesc. 
Semne ale desprinderii distanțate a 
scriitorului de modelele și modele 
zilei mai sint și povestiri ca Drumul, 
interesantă proiecție onirică. Coco
șul sau Bile și doctorul pleacă la 
vînătoare. Ultima este una din ma
rile reușite ale nuvelisticii lui D. R. 
Popescu și ale literaturii române. 
Ea face parte din categoria poves
tirilor sau nuvelelor circulare, care, 
descriind o stereotipie umană, fac 
și desenul unei fizionomii morale. 
Dacă însă in Moș Nichifor Coțcariul, 
Călătorului ii șade bine cu drumul 
sau Din Moldova, mișcarea circu
lară fixează un mod euforic al exis
tenței, Bile și doctorul pleacă Ia 
vînătoare face portretul vidului su
fletesc care duce la crimă. Bile, 
doctorul frivol, propune un tratat 
al crimei gratuite. Personajul, ală
turi de Avrămică din Cireșul cu 
clopoței, pregătește terenul pentru 
apariția lui Milu, asasinul din Dor 

și a problematicii morale a întregii 
lui ■ serii romanești. Mijloacele 
scriitorului sint acum verificate, 
temele foarte personale, perso
najele tipice prozei sint crista
lizate. Dor reprezintă a doua mare 
sinteză artistică, după Ploaia albă, 
a nuvelisticii Iui D.R. Popescu. Pro
za lui încorporase intre timp for
mula polițistă (Nabucodonosor, lă
sată in afara antologiei ca o inutilă 
treaptă a rachetei pe care a expe
rimentat-o fecund). Dor vădind o 
asimilare pină la disoluție a urzelii 
polițiste.

Trama polițistă e absorbită în țe
sătura psihologică a nuvelei, aceas
ta fiind marea victorie artistică a 
scriitorului, care realizează astfel o 
narațiune complexă și sugestivă, de 
o polivalență neobișnuită. Ploaia 
albă și Dor prefațează universul te
matic și problematic din F și-i ve
rifică instrumentele. Insolită în a- 
cest context rămine Leul albastru, 
departe de Ploaia albă și Dor ca 
univers și chiar ca modalitate prin 
șirul de notații directe, contempora
ne, in care tema este aceea a liber
tății individuale. Leul albastru 
nunța, dacă nu un nou traiect ai 
prozei lui D. R. Popescu, o compo
nentă nouă pe care n-o regăsim 
mai tirziu. Seria romanescă exploa
tează mai ales drumurile deschise 
de Ploaia albă și Dor. Aceste nu
vele impun unul din cei mai în
semnați povestitori și nuveliști ai 
prozei noastre.

Nuvelistica lui D. R. Popescu cir
cumscrie și una din cele mai feri
cite perioade ale prozei românești, 
neasimilată ca atare încă nici de 
criticul și istoricul literar, nici de 
cititori. Una din cauze este abun
dența neobișnuită a unei întregi ge
nerații de scriitori pe o perioadă 
extrem de scurtă. în al doilea rind, 
aspirația către altceva, către roman 
de pildă, a făcut ca această fază, 
mai ales nuvelistică a prozei româ
nești postbelice, să fie considerată 
drept o perioadă dc trecere, în ciu
da creațiilor ei antologice. Prejude- 

. cata supremației, literare ^absolute a 
; Iiteratmii-,;interhelice^>tțpnjugată cu 

obsesia romanului, moștenită tot de 
aici, a ignorat complexele cuceriri 
ale acestei proze postbelice nu nu
mai comparabilă, dar și supe
rioară pe anume laturi nuvelisticii 
anterioare. Mai mulți comenta
tori ai povestirilor lui D. R. Popes
cu (Mirela Roznoveanu, Valentin 
Tașcu, Cornel Ungureanu) observă, 
de pildă, modul fericit in care este 
exploatat artisticește modelul sau 
sugestia folclorică. Aceasta este însă 
caracteristica întregii proze a mo
mentului, incepind cu Marin Preda 
și Eugen Barbu, continuind cu 
Fănuș Neagu și D. R. Popescu, cu 
Nicolae Velea și Vasile Rebreanu. 
mai apoi cu Ion Lăncrănjan, Ștefan 
Bănulescu și Paul Anghel, și nu 
poate fi regăsită la scriitorii in
terbelici /ață de care operele celor! 
citați înseamnă o fizionomie artis
tică nouă și un semnificativ pas 
înainte. D. R. Popescu face parte, 
diritr-o generație literară fecundă'și 
iradiantă, care și-a asumat cu bună 
știință sarcini literare ale căror re
zultate de prim ordin mai așteaptă 
încă ochiul care să le pună in va
loare. '

M. UNGHEANU '

Una dintre formații
le corale de prestigiu 
din Valea Jiului, co
rcii minerilor din Pe- 
trila „Freamătul a- 
dîncului", împlinește 
50 de ani de Ia înfiin
țarea sa. Evenimentul 
vine să întregească o 
bogată activitate ce 
s-a desfășurat în mii 
de spectacole prezen
tate in fața minerilor, 
pe. marile scene din 
țară,, la radio sau tele
viziune. La începutu
rile sale, formația co
rală a minerilor din 
Petrila a străbătut a- 
nevoios anii grei 
ai prigoanei regimu
lui bu'rghezo-moșie- 
resc, cind de fapt nu 
puteau exprima in 
cintec obida muncii ce 
o trăiau in acele vre
muri minerii.

După 23 August 
1944 formația și-a 
lărgit necontenit com
ponența și repertoriul 
său, participind la 
toate concursurile or
ganizate pe plan local, 
județean sau central, 
impunindu-se tot mai 
mult ca o forrnație 
corală armonios “ în
chegată. La ediția a 
Il-a a Festivalului 
național „Cîntarea 
României" formația a 
ocupat locul III pe 
țară și i s-a conferit 
titlul de laureat, iar 
la ultima ediție, abor- 
dind un repertoriu va
loros, interpretat cu 
măiestrie, a obținut 
locul I pe țară și titlul 
de laureat.

Membrii acestei for
mații sint tineri și 
vîrstnici. Foarte mulți 
activează de peste 20 
de ani. Printre aceștia 
se numără Ion Nicoa- 
ră, Marin Horeică,

Ion Bălăci, Ion Radar, 
sau mal tinerii mineri 
șefi de brigadă Nico
lae Dinescu și Con
stantin Nicula, ingine
rul Ion Onofrei, me
canicul de subteran 
Carol Rezi, minerul 
Zoltan Horongoza și 
mulți alții.

Dintre toți, unul sin
gur, tovarășul Gheor
ghe Arsintescu, pen
sionar, în virstă de 
peste 70 de ani, cintă 
in această formație de 
la înființarea sa.

— Da, am fost și 
sînt prezent de la pri
mele repetiții ale co
rului nostru în aceas
tă formație cind eram 
doar o mină de oa
meni — ne mărturi
sește veteranul aces
tui cor. Dar ce dife
rență este intre corul 
de atunci și cel de 
acum 1 Repertoriul 
nostru cuprinde cele 
mai diverse cîntece, 
multe dintre acestea 
cer multă măiestrie in 
interpretare, deci mul
te ore de repetiții a- 
sidue. Din cele peste 
40 de piese corale ale 
repertoriului nostru 
aș aminti : „Partid 
înnoitor al vieții" de 
Gheorghe Bazavan, 
„Poporul, Ceaușescu, 
România" de George 
Grigorlu, „Țara, cintec 
de străbuni" de Ștefan 
Andronic, „E scris pe 
tricolor unire" de 
Gheorghe Danga, „Mi
nerii" de Gh. Baza
van, Corul vinătorilor 
din opera „Freischutz" 
de Weber și multe al
tele. Minerii iubesc 
mult muzica și noi 
trăim mari satisfacții 
cind ne aplaudă.

Fost miner topograf 
la I. M. Petrila, ac

tualul dirijor al coru
lui, un mare iubitor 
și animator al muzicii 
corale, Vladimir Ure
che, conduce și diri
jează corul „Freamă
tul adîncului" de 25 de 
ani, fără să lipsească 
niciodată de la vreo 
repetiție sau specta
col.

— Am întîlnit aici, 
la Petrila, mulți mi
neri harnici in muncă, 
entuziaști, talentați. 
Nu. mi-a fost greu să-i 
atrag la cor. împreu
nă am trăit apoi nu
meroase satisfacții. 
Repertoriul nostru este 
bogat fiindcă întotdea
una am avut o strin- 
să colaborare cu com
pozitori și autorii de 
piese corale. Mulți 
dintre dinșii, printre 
care Gheorghe Baza
van, Ștefan Andronic, 
Constantin Romașca- 
nu, Mircea Neagu, 
Temistocle • Popa și 
mulți alții au fost de 
multe ori intre noi, 
ne-au sprijinit in ac
tivitatea noastră. Do
resc ca atit timp cit 
mă țin puterile să-mi 
continui această pa
sionată activitate in 
rindurile minerilor.

Aniversarea a 50 de 
ani de la înființarea 
acestei prestigioase 
formații corale din 
Valea Jiului este un 
moment important in 
viața culturală a ora
șului Petrila și a mu
nicipiului Petroșani, 
care cu siguranță va 
contribui îa stimula
rea activității muzica
le corale in rindurile 
minerilor din Valea 
Jiului.

Sabin CERBU 
corespondentul 
„Scînteii"

între manifestările ini
țiate in ultimii ani în jude
țul Brăila se inscrie și Sa
lonul de vară al umorului. 
Programul conceput pentru 
salon inainte de ediția de 
debut, in anul 1978, cuprin
dea proiecte ambițioase. 
Nu au lipsit insă nici une
le opinii sceptice de ge
nul : „Vor izbuti organiza
torii in demersul lor de a 
conferi o asemenea valoa
re manifestării incit aceas
ta să se ridice, firesc, pes
te condiția unei obișnuite 
expoziții de caricaturi 
Răspunsul, afirmativ, a 
fost dat încă de la prima 
ediție, iar acum, la cea 
de-a V-a, rezultatele ne 
determină să apreciem că 
Salonul de vară al umoru
lui de la Brăila este cu a- 
devărat o reușită. Organi
zat de Comitetul județean 
de cultură și educație so
cialistă Brăila, salonul a 
primit constant sprijinul 
revistei „Urzica", al unor 
organizații de masă și ob
ștești, impunindu-se de la 
un an la altul prin am
ploare și calitatea partici
părilor. Au' fost mereu 
prezenți membri ai U.A.P. 
și alți talentați artiști plas
tici, care au prezentat in 
concurs caricaturi, grafică 
și portretistică umoristică.

Tematica salonului, „O- 
mul intre plus și minus" — 
menținută in toate edițiile 
— a oferit participantilor 
posibilitatea de a opera cu 
„bisturiul satirei" pe un 
vast teritoriu. Să mai a- 
dăugăm că salonul brăi- 
lean nu se limitează doar 
la expunerea unor lucrări, 
fiind organizate vizite de 
documentare ale creatori

Funcția socială a
lor tn unități economice, 
dialoguri cu oamenii mun
cii, sprijinirea efectivă a 
cercurilor și cenaclurilor 
de profil și a colectivelor 
gazetelor de perete — deci 
forme concrete de afirma
re a rolului caricaturii in 
ansamblul muncii politice 
de masă.

Referindu-ne la Salonul 
de vară, ediția 1982, este, 
necesar să menționăm că 
un prim succes al acestuia.

lucrări din concurs sint 
expuse și altele aparținind 
membrilor cenaclului de 
umor al unității-gazdă.

Amploarea manifestării 
nu este insă singurul cri
teriu care ne determină 
să afirmăm că prin această 
ediție salonul brăilean se 
înscrie ca o manifestare de 
prestigiu. Prima poziție o 
ocupă calitatea. Indiferent 
de tehnicile folosite (tuș, 
acuarelă, creion, colaj, li

Salonul de vară al umorului
BRĂILA '82

ca dealtfel al celor din anii 
precedenți, îl constituie 
participarea : 65 de concu- 
renți — între care artiști 
plastici cunoscuți și apre- 
ciați cum sînt Octavian 
Andronic — Ando. Con
stantin Ciosu, Octavian 
Covaci, Mihail Gion. Sil
van Ionescu — și peste 130 
de lucrări rămase in con
curs după mai multe scru- 
tinuri. Numărul mare de 
lucrări reținute pentru sa
lon a determinat pe orga
nizatori să le împartă, 
pentru prima dată, în trei: 
lă Galeriile de artă un 
prim set de caricaturi și 
desene, apreciate de juriu 
ca fiind cele mai izbutite 
sub aspect artistic, realizate 
pe diferite teme, in holul 
cinematografului „Repu
blica", unde sînt reunite 
alte lucrări cu tematică 
unitară, iar la sediul între
prinderii județene de con- 
strucții-montaj, alături de

tografii, acvaforte etc), 
cele mai multe dintre lu
crări sint reușite sub as
pect artistic, evidențiin- 
du-se grija față de desen, 
ideile îndrăznețe, percu
tante — virfuri ascuțite 
de lance îndreptate împo
triva incompetentei, dema
gogiei. falsului moral, risi
pei, precum și împotriva 
celei mai mari primejdii 
care amenință omenirea — 
războiul, temă gravă, tra
tată cu gravitate. Așadar, 
satira socială și politică au 
ca „materie primă" reali
tatea. Cu mijloacele lor 
specifice, caricatura și de
senul satiric urmăresc să 
spulbere inerția, să șteargă 
din peisajul social caren
țele amintite. Salonul este 
ferit, în esența conținutu
lui său, de anecdotica 
ușoară — ruda săracă a 
umorului veritabil. Necin
stea. slugărnicia, lenea, 
imoralitatea, grandomania,

carierismul — teme obiș
nuite în teritoriul satirei 
— nu sint prezentate con- 
statativ, punîndu-li-se doar 
„diagnosticul" ; din lucrări 
se deduc, de regulă, nu nu
mai. speranțele in eradica
rea lor, ci și soluțiile, pro
puse subtil, atitudini acti
ve, „operații pe cord des
chis" intru extirparea mo
ravurilor devenite, evi
dent, anacronice. Multe lu
crări ii determină pe vizi
tator să dea deoparte poj
ghița aparențelor, il invită 
să descopere principalele 
sensuri ale criticilor con
ținute in lucrări. Conside
răm însă că prin sita dea
să a celor investiți cu răs
punderea jurizării lucrări
lor au fost și citeva 
(foarte puține) puncte de 
suspensie, ochiuri ceva 
mai mari. Prin acestea 
s-au strecurat ecouri de 
vulgaritate (un desen pre
zintă, spre exemplu, doi 
tineri in fața ofițerului 
Stării Civile in timp ce in 
planul secund se vede o 
„cabină de probă"). Astfel 
de „glumițe" sint extrem 
de rare, cum spuneam, și 
nu pot eclipsa fondul să
nătos, robust al umorului 
salonului brăilean. Pentru 
că cele mai multe din lu
crările expuse sub sugesti
vul generic „Omul între 
plus și minus" sint în sta
re — așa cum consem
na intr-o impresie un vizi
tator al salonului — „să 
încarce bateriile ce pun in 
mișcare -mașina de gin- 
dit umană»". Ceea ce este 
esențial pentru o asemenea 
manifestare.

Cornelia IFRIM/

satirei

Desene de Octavian COVACI

Desen de Leonte NASTASE

A

dat.de
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Excelenței Sale Demnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aprec'at în mod deosebit amabilul mesaj al Excelenței Voastre 
adresat cu prilejul aniversării mele oficiale.

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru bunele dumneavoastră 
urări.

REGINA ELISABETA

■ ■Rezultatele întrecerii socialiste 
pe primul semestru al anului R. P. BULGARIAVizita oficială în țara noastră a secretarului general al O.N.U.

La București a avut loc, marți, o 
întilnire între tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, și 
secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Javier Perez de 
Cuellar, care, la invitația guvernu
lui român, face o vizită oficială in 
țara noastră.

în spiritul convorbirilor dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
secretarul general al O.N.U., au fost 
discutate probleme legate de acțiu
nile României în cadrul O-N.U., me
nite să conducă la creșterea rolului- 
organizației in viața internațională, 
la consolidarea păcii, la înfăptuirea 
dezarmării, instaurarea noii ordini e- 
eonomice internaționale, apărarea și 
întărirea independenței tuturor sta
telor, dezvoltarea bunei vecinătăți in
tre state, consolidarea principiilor de 
drept internațional care trebuie să 
guverneze raporturile interstatale.

La convorbiri au luat parte Gheor- 
ghe Dolgu, adjunct al ministrului a-

facerilor externe, Teodor Marinescu, 
reprezentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U., alte persoane ofi
ciale.

Au participat, de asemenea, Al
varo de Soto, asistent special al se
cretarului general al O.N.U., șl 
Franțois Giuliani, purtător de cu- 
vînt al secretarului general al 
O.N.U., celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe oaspete, precum 
și Abdel Salam Dajani, directorul 
Centrului de informare al O.N.U. la 
București, și Raymond Rabenold, re
prezentantul rezident al P.N.U.D. în 
România.

Ministrul afacerilor externe, Ște
fan Andrei, a oferit un dineu ofi
cial în onoarea secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

Secretarul general al O.N.U. a vi
zitat, in cursul aceleiași zile. Cen
trul de informare al O.N.U. la Bucu
rești.

★
•contribuția României Ia eforturile 
pentru soluționarea problemelor prin 
mijloace pașnice și preocuparea ei 
pentru a face să fie mai strinsă 
colaborarea țărilor membre, pentru a 
se da importanța ce se cuvine pro
blemelor lumii a treia. Activitatea 
României a exercitat o deosebită in
fluență asupra țărilor membre ale 
O.N.U. Ea a obținut rezoluții de o 
importanță extraordinară pentru via
ța internațională, pentru comunita
tea internațională.

în continuare, Javier Perez de 
Cuellar s-a referit la lucrările re
centei sesiuni speciale consacrate 
dezarmării, apreciind poziția Româ
niei in legătură cu problemele aflate 
pe ordinea de zi, caracterul său con
structiv, ideile importante, intere
sante, realizabile, pentru accelerarea 
procesului de dezarmare. Arătind că 
rezultatele acestei sesiuni speciale 
sint slabe, sărace, secretarul general 
al O.N.U. a spus : In orice caz nu 
trebuie să ne lăsăm cuprinși de pe
simism, ci .trebuie să continuăm lupta 
ca să ajungem să punem capăt înar
mărilor nucleare și înarmărilor con
venționale. De fapt eu acord mare 
importanță acestei distincții. Adesea 
se uită că lupta nu este numai îm
potriva înarmărilor nucleare, ci și 
a înarmărilor convenționale, care a- 
fectează in mod serios economiile ță
rilor in curs de dezvoltare. Personal, 
sînt convins, după intilnirea cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, că 
România va continua eforturile sale 
tenace pentru a se obține o dezar
mare concretă și intr-un viitor cit 
mai apropiat.

presie că președintei Ceaușescu estt? un"Orri cătâ-'HrSae exprimat,BJneă.,a>4iată,^s».v,
Organizația Națiunilor Unite, care 
crede că O.N.U. este un instrument 
adecvat pentru soluționarea proble
melor internaționale, dar că, pe de 
altă parte, se simte nevoia unei schim
bări a modului in care Organizația 
Mondială este folosită de către ță
rile membre. Vreau să vă mărturi
sesc că încrederea pe care o are 
domnia sa in O.N.U. este pentru 
mine o sursă de reconfortare și de 
Siguranță in rolul organizației.

Noi, la Națiunile Unite, apreciem

Continuăm să publicăm rezultatele obținute de colectivele frun
tașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, de transporturi, 
din unități agricole, precum și din domeniul circulației mărfurilor în 
întrecerea socialistă pe primul semestru din acest an.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul 

situează :lunii iunie ♦), pe primele locuri se
ÎN DOMENIUL 

EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 
ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de extracție Vi
dele, județul 
puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ducția netă și 
muncii, 2,9 la sută la producția fi
zică ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei producție 
reduse cu 5,6 la sută, 
riale cu 6,9 la sută.

Locul II : Schela
Tirgoviște, județul Dîmbovița.

Locul III : întreprinderea de ex
tracție gaz metan Mediaș, județul 
Brașov.

lile totale la 1 000 lei producție de 
construcții-montaj au fost reduse 
0,1 la sută, iar cele materiale 
2,6 ia sută.

Locul II : Trustul județean 
construcții-montaj Bacău.

Locul III : Trustul județean 
construcții-montaj Vrancea.

cu 
cu
de
de

Teleorman, cu 521,9
indicatori de plan au 
cu : 32 la sută la pro- 

la productivitatea

marfă au fost 
iar cele mate-
de extracție

Arcuri peste Dunăre

fost depășiți cu : 9,8 la sută la pro
ducția netă, 3,7 la sută la producția 
fizică, 7,7 la sută la producția marfă 
vindută și încasată, 9,9 la sută la 
productivitatea muncii ; cheltuie
lile totale planificate la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost reduse cu 
la sută, iar cele materiale cu 
la sută.

Locul II : întreprinderea de 
lumină ' . j ‘

Locul III : Întreprinderea 
lurgică
Mică, județul Sibiu.

1.6
0,2
a-

Oradea, județul Bihor.
meta- 

de metale neferoase Copșa

i Marți după-amiază, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor Uni
te, Javier Perez de Cuellar, a parti
cipat in Capitală la o conferință de 
presă cu reprezentanți al ziarelor 
centrale, ai Radioteleviziunii Româ
ne, ai „Agerpres" și ai unor perio
dice.

în alocuțiunea de deschidere, în 
răspunsurile la înțrebările ce i-au 
fost adresate, secretarul general al 
O.N.U. a spus :

Mi-a făcut deosebită plăcere posi- 
bilitat, de a vizita România, de a 
mă afli pe acest frumos pămint 
românes „ Era pentru mine, în cali
tatea mea de secretar general al 
O.N.U., aș putea spune, un fel de 
obligație să vin să vizitez o țară a 
cărei fidelitate față de principiile 
Națiunilor Unite este atit de cunos
cută. Ieri am avut posibilitatea să 
vorbesc cu președintele. României, 
domnul Nicolae Ceaușescu, și să con
stat in cit de mare măsură domnia 
sa personal, guvernul român sînt 
atașați Națiunilor Unite.

în cadrul intilnirii cu președintele 
Nicolae Ceaușescu am făcut împreu
nă un tur de orizopt, am trecut în 
revistă aproape toate problemele in
ternaționale. Am împărtășit pre
ședintelui României din impresiile și 
gindurile mele despre o serie de pro
bleme curente. Domnia sa a fost atit 
de amabil să-mi împărtășească im
presiile și opiniile sale personale 
despre o varietate de probleme ca, de 
pildă, situația din Orientul Mijlociu, 
conflictul Iran-Irak, precum și des
pre probleme internaționale legate 
de noua ordine economică, de dezar
mare. Am rămas aea.^puternica .ițn-

...Țar șira exprimatv.încă-.o-, dată,,, sa-<-. 
tisfacția de a fi vizitat România ca 
secretar general al O.N.U. în primul 
rînd — a spus el — pentru a mul
țumi unei personalități ca președin
tele Nicolae Ceaușescu, guvernului 
român, care aduc O.N.'U. o contri
buție atit de activă, de constantă, 
atit de energică în toate sferele ac
tivității ei. Și, pe de altă parte, ca 
latino-american, satisfacția de a veni 
într-o țară îndepărtată, înrudită, dar 
în care m-am simțit minunat.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 38-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, lâ 
cinematograful „Studio" din Capita
lă a avut loc, marți seara, „Gala fil
mului polonez". In cadrul spectaco
lului de gală a fost vizionat filmul 
„Răzbunarea" in regia lui Juliusz 
MacbUlski.

Au uat parte Ion Găleteanu, secre
tar i rstat la Consiliul Culturii și
............................ ................ ............-

Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, Bo- 
leslaw Koperski, ambasadorul Polo
niei la București, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Stadion17,00 Seara Televiziunii poloneze
17,50 1001 de seri
Ș0,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,40 Deschizător de drumuri noi

Congresul al IX-lea ăl P.C.R. ■ O 
nouă calitate a vieții, o două ca
litate umană. Documentar 

21,00 Seara Televiziunii poloneze. Film 
artistic : „Crabul și Joanna". Pre
mieră pe țară. Producție a stu
diourilor poloneze

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Seara Televiziunii poloneze 
21,00 Viața economică a Capitalei 
21,ăo Seara Televiziunii poloneze 
22,20 Telejurnal

A apărut „ERA SOCIALISTA" nr. 14 din 1982
în deschidere este publicat editor 

rialul „Anii unor mărețe înfăptuiri, 
deschizători de largi perspective". în 
continuare sînt publicate articolele : 
„Reflecții privind concepția teoreti
că și ideologică unitară a P.C.R. des
pre lume și viață" de Nicolae Kal- 
16s ; „Aspecte ale echilibrului in- 
dustrie-agricultură in etapa actuală" 
de Traiăn Lazăr ; „Ordinea și disci
plina în activitatea economico-finan- 
ciară" de Radu Ciurileanu ; „Micro- 
hidrocentralele — utilizarea mai in
tensă a potențialului energetic" de 
Romulus Sfichi ; „Medicina veteri
nară, domeniu-cheie al dezvoltării 
zootehniei" de Valentin Popovici ; 
„Teatrul timpului prezent" de Virgil

Brădățeanu; „Știința și conștiința în 
condițiile civilizației socialiste" de 
Simion Ghiță ; „Economist agrar cu 
profil larg sau economist de produc
ție ?“ de V. V. Topor ; „Perfecționa
rea pregătirii economiștilor agrari" 
de Constantin Secrieru și Nicolae 
Davideanu; „Reașezarea raportului 
de forțe pe plan mondial — direcții 
și tendințe" de Vasile Șandru; „Con
secințe social-economice ale migra- 
țfei forței de muncă" de Alexandru 
Puiu; „«.Reformismul radical», ex
presie ideologică a «capitalismului 
tardiv»" de Andrei Marga.

Revista mai cuprinde rubricile : 
„Cărți ți semnificații", „Revista re
vistelor" și „Cuvintul cititorilor".

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR METALURGICE

Locul I : întreprinderea „Cablul 
roniânesc“-Ploiești, cu 510,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută lâ pro
ducția fizică, 12,6 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată, 
6,9 la sută la export și 16,2 la sută 
la beneficii ; consumurile normate 
de materii prime și materiale au 
fost reduse cu 0,1 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 18,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de jevi 
Roman, județul Neamț.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică Iași.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE 
PENTRU TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de echi

pamente periferice București, cu 931 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția netă, 4 la sută la producția 
fizică, 10,8 la sută la productivita
tea muncii și 38,4 la sută la export ; 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție marfă au fost reduse 
cu .1,6 la sută.

Locul II : întreprinderea „Electro- 
aparataj“-București.

Locul III : întreprinderea de pie
se radio și semiconductor! Băneasa, 
.București.

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ - 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafinăria 

Cîmpina, județul Prahova, cu 657,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 12,9 la sută la pro
ducția netă, 5,8 la sută la producția 
fizică, 12,7 la sută la productivitatea 
muncii, 25,3 la sută la beneficii ; 
cheltuielile totale planificate ,1a 1 000 
4ei LpțxKiucție. marfaj^y fqsf peduse 
.cu 4,71a sută, iar cele materiale cu 
1,8 la sută.

Locul II : întreprinderea 
„Carbosim“-Copșa Mică, 
Sibiu.

Locul III : întreprinderea 
ria Ploiești.

chimică 
județul
Rafină-

ÎN INDUSTRIA 
MATERIALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE
Locul I : întreprinderea „Laro- 

mct“-București, cu 646,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au

'“) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe 5 luni.

Știri sportive 
Medalie de aur pentru 
cădeți la Campionatele 

europene de tenis de masâ
La Campionatele- etiropene de te

nis de masă din oraștil austriac Hol
labrunn, competiție rezervată cadeți- 
lOr și juniorilor, echipa de cădeți 
(jucători pină la 14 ani) a României 
a obținut o remarcabilă victorie, cu
cerind primul loc și medalia de aur. 
în finala disputată marți seara, ti
nerii sportivi români Vasile Florea, 
Cristian Tiugan și Călin Tudor au 
învins, cu scorul de 3—2 reprezen
tativa Italiei, 
noastre au fost 
Florea — două

Victoriile formației 
realizate de Vasile 
și Cristian Tiugan.
azi, în Capitală 
internațională 
„Dinamoviada”

, Capitală meciurile 
celei de-a 12-a ediții a competiției 
internaționale de fotbal pentru echi
pe de juniori „Dinamoviada", la care 
participă 8 echipe din țări socialiste. 
Cu incepere de la ora 16, pe stadio
nul Dinamo va avea loc festivitatea 
de deschidere, după care se va dispu
ta primul meci al turneului : Dina
mo (România) — Levski Spartak 
(Bulgaria).

Celelalte partide încep la ora 18 și 
se vor disputa după cum urmează : 
teren Automatica: Ujpest Dozsa 
(Ungaria) — Dinamo (U.R.S.S.) ; sta
dionul Voința : Dynamo (R.D. Ger
mană) — Gwardia (Polonia) ; terenul 
F.R.B. : Ruda Hvezda (Cehoslova
cia) — Amnokan (R.P.D. Coreeană).

FOTBAL. De
Competiția 

pentru juniori
Astăzi încep in

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI A MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de mate

riale de construcții Brașov, cu 845,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 la sută la pro
ducția netă, 6,1 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată, 2,8 la 
sută la productivitatea muncii ; uni
tatea a depășit sarcina de plan la 
export ; cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei producție marfă au 
fost reduse cu 0,7 la sută, iar cele 
materiale cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro" 
duse ceramice Zalău, județul Sălaj.

Locul III : Combinatul de lianți și 
azbociment Bicaz, județul Neamț.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Pionierul" Bucu- 
rești, cu 1 037,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată, 
28,7 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței și 4,5 Ia sută la export ; 
au fost depășite prevederile de plan 
la producția netă și productivitatea 
muncii ; consumurile normate de 
materii prime și materiale de bază 
au fost reduse cu 1,1 la sută, iar 
cele' de energie electrică și com
bustibil cu 8.8 la sută.

Locul II : întreprinderea de piele, 
încălțăminte și marochihărie „13 De
cembrie" — Sibiu.

Locul III : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Flacăra roșie" — 
București.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică „Arta grafică" — București, cu 
683,6 puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ducția netă, 
fizică, 3,7 la . __________
muncii ; au fost obținute însemnate 
depășiri de plan la export și la li
vrările la fondul pieței ; cheltuielile 
totale planificate la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost reduse cu-

. Ia sută, iar cele fn'aȚerlâle cu’,17,l'"" 
fa Sută.”

Locul II : întreprinderea poligra
fică „Banat"-Timișoara.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi",

indicatori de plan au 
cu : 1,7 la sută la pro- 
2 la sută la producția 
sută la productivitatea

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I: Întreprinderea județea
nă de construcții-montaj Vilcea, cu 
689,9 punote.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,6 la sută la pro
ducția netă, 13,2 la sută Ia produc
tivitatea muncii, 5,1 la sută la bene
ficii și 38,7 la sută la numărul de 
locuințe date în folosință ; cheltuie-

r e

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Vrancea, cu 772,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,2 la sută la vo
lumul mărfurilor transportate, 18 la 
sută la producția netă, 22,7 la sută 
la productivitatea muncii, 16,5 la 
sută la veniturile brute din activi
tatea de transport ; cheltuielile pla
nificate la 1 000 lei venituri din 
transport au fost reduse cu 6,7 la 
sută, iar consumul de carburanți cu 
3,1 la sută'; indicele de utilizare 
planificat al unei tone capacitate din 
parcul de autovehicule a fost depă
șit cu 17,6 la sută. /

Locul II : întreprinderea de trans
port „Bucureștii Noi".

Locul III : întreprinderea 
transporturi auto Gorj.

de

tu-

au
la

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de 
rism Bacău, cu 493,9 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 2 la sută
prestări servicii pentru populație, 
2,9 la sută la desfaceri în alimen
tația publică, 11,8 Ia sută la'bene
ficii, 5,3 la sută la încasări medii 
pe un lucrător, 2,5 la sută la 
coeficientul de utilizare a capacității 
de cazare ; unitatea a realizat pes
te plan însemnate încasări valutare.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Sălaj.

Locul III : întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Bacău, 
cu 948,3 puncte.

Sarcinile de plan au fost depășite 
cu 10 la sută la volumul de desfa
cere prin depozit ; cheltuielile de 
circulație la 1 000 lei desfacere au 
fost reduse cu 7,1 la sută, iar vi
teza de circulație a mărfurilor cu 
6,1 la sută ; au fost depășite sarci
nile de plan la beneficii, preluarea 
stocurilor disponibile, utilizarea ma
șinilor și instalațiilor, valorificarea 
stocurilor disponibile, încărcarea și ' 
expedierea paletizat și pachetizat a 
mărfurilor. ,

Locul II : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Satu 
Mare.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare. tehnico-materială 
Neamț.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locui I : întreprinderea județeană
n-i'i’iyin de-.gâsppdăFjți comunală și locativ&'tt-i 

. ■ ■ Bacău, cu 1 472,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au* 

fost depășiți cu : 32,3 la sută la 
prestările de servicii pentru popu
lație și 27,3 la sută Ia încasări din 
activitatea de producție și prestări 
servicii ; au fost obținute impor
tante depășiri de plan la producția 
netă și la beneficii ; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc
ție marfă și prestări servicii au fost 
reduse cu 7,5 la sută, iar cele ma
teriale cu 7,7 la sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și loca- 
tivă Vilcea. '

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo- 
cativă Neamț.

e a
Timpul probabil pentru intervalul 21 

iulie, ora 21 — 24 iulie, ora 21. In țară: 
Vremea va fi caldă și în general fru
moasă. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse izolate de ploaie mai ales în zo
nele de deal și de munte, iar la sfirși- 
tul intervalului și in estul țării. Vîntul

Suceava A 'nc°Put concursul 
republican de interpretare instru
mentală „Cipriân Porumbescu", 
destinat promovării tinerelor talen
te din rîndurile copiilor pină La 
virsta de 15 anL La actuala ediție 
participă peste 200 de concurenți. 
Paralel cu susținerea probelor pe 
categorii de instrumente (vioară, 
violă, violoncel, pian, instrumente 
de suflat și de percuție), micii mu
zicieni vor lua parte la o serie de 
manifestări pionierești de vacanță: 
prezentarea de microconcerte, vizi
te la monumente istorice și obiec
tive turistice din zonă, la Muzeul 
memorial „Ciprian Porumbescu". 
(Ion Beldeanu).

Ialomița. 111 statiunea balne
ară Amara s-a deschis cea de-a 
III-a’ ediție a manifestărilor politi
co-educative din cadrul „Săptămî- 
nii filmului românesc". Alături de 
creațiile cinematografice reunite 
sub genericul „Filmul românesc în 
slujba omului, a aspirațiilor și nă
zuințelor sale", în cadrul manifes
tărilor, la care participă regizori, 
scenariști, producători și interpreți,

i.

(Agerpres)^

va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
10 șl 20 dș grade, cele maxime vor 
oscila între 22 și 32 de grade, pe alocuri 
mai ridicate. Izolat se va produce cea
ță slabă. In București : Vremea va fl 
caldă și frumoasă cu cerul variabil. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 13 și 16 grade, cele maxime între 
29 și 32 de grade. (Liana Cazacioc, me
teorolog de serviciu).

£

au loc dezbateri și dialoguri cu 
publicul spectator privind rolul și 
sarcinile cinematografiei în ridica
rea conștiinței revoluționare a oa
menilor muncii. (Mihai Vișoiu).

Cluj. Cercul de speologie „E- 
mil Racoviță" al Centrului univer
sitar Cluj-Napoca și-a reluat acti
vitatea de vară in șase tabere speo
logice : la Avenul din Stanu Fon- 
cii — cel mai adine din țară, la 
peștera din Valea . Albacului din 
Munții Apuseni, la peșterile de la 
Iza și Tăușoare din Munții Rodnei 
și Ia Dobrești din Munții Pădurea 
Craiului, unde efectuează lucrări 
de topografie, cercetări asupra cli
mei subterane. (Alex. Mureșan).

|asj S-a redeschis în întregi
me Muzeul de istorie a Moldovei, 
îmbogățit cu noi piese și documen
te. De un interes deosebit se 
bucură în rîndul vizitatorilor re
centele descoperiri ale arheologilor

© INFLUENȚA SAMA
REI ASUPRA CLIMEI PE

Qg Climatologul sovietic
J. Borzenkova, Studiind fluctua
țiile umidității in Sahara in ul- 

) timii 40 000 de ani, a stabilit că 
frontierele celui mai întins de
șert al. lumii s-au schimbat în 
repetate rinduri. Au existat 
chiar perioade cind el a dispă
rut complet. A fost stabilită o 
legătură între umiditatea Saha- 
rei și răcirea sau încălzirea cli
mei in emisfera nordică. Astfel, 
în urmă cu 18—20 mii de ani, 
cind ghețarii acopereau nordul 
Amerieii și Europei, Sahara a 
cunoscut cea mai mare uscă
ciune. în intervalele dintre gla- 
ciațiuni, suprafața pustiului s-a 
restrins. Pornind de la aceste

considerente, Sahara poate servi 
drept indicator al climei. Răci
rea din deceniul al șaptelea din 
Europa, de exemplu, corespun
de cu zece ani de secetă catas
trofală în Mali, Ciad și Niger.

• PETROL DIN PNE
URI. O întreprindere pilot a- 
flată în construcție in apropiere 
de Birmingham (Marea Brita- 
nie) și care va intra în funcți
une cu incepere din 1984 va pro
duce petrol... din pneuri uzate. 
Din 50 000 de tone dș pneuri 
(circa 5 milioane de bucăți) 
uzina va extrage prin piroliză 
(descompunere chimică prin ar
dere) 20 000 tone de combustibil 
destinat in special alimentării 
cazane'.O". Ea va livra, de ase
menea, 17 000 tone de brichete 
asemănătoare cocsului, precum

și 7 000 tone oțel recuperat din 
carcasele radiale.

© SUPRAALIMENTA- 
ȚIA Șl LIPSA DE MIȘCA
RE au cele mai nefaste urmări 
pentru sănătate deoarece spo
resc greutatea corporală și di
minuează cu 7 pină la 10 ani 
speranța de viață a persoanelor 
grase sau obeze, arată studii 
întreprinse în diferite țări. 
Această categorie de suprapon
derali este, de asemenea, de 
două sau trei ori mai expusă 
pericolului de infarct decit per
soanele cu greutate normală. 
Revenirea la o greutate normală 
implică nu numai un sever re
gim alimentar, dar și un efort 
fizic deosebit, marcat in special 
prin lungi deplasări pe jos.

^PRETUTINDENI
• BRICHETE DIN 

COCENI. Trei agricultori și 
un tehnician mașinist din Haut- 
Rhin (Franța) au pus la punct 
o mașină de comprimat cocenii 
de porumb uscați pentru a-i fo
losi drept combustibil. Această 
mașină transformă in brichete 
cocenii de porumb fără a uti
liza un liant. Fiecare brichetă 
echivalează cu aproximativ 1,5 
litri de carburant și lasă foarte 
puțină cenușă după ardere. De 
mici dimensiuni, cintărind între 
4 și 5 kilograme, ele sint deci 
ușor de manipulat.

o NOII „VIKINGI". 
Un grup de cetățeni americani, 
ai căror strămoși au provenit 
din Norvegia, au sosit, duminică, 
in portul norvegian Bergen, la 
bordul unei ambarcațiuni con
struite de ei după modelul am
barcațiunilor vikingilor. Noii 
„vikingi" au luat startul din 
New York la mijlocul lunii 
iunie. în timp ce au traversat 
Atlanticul, ei nu au intîmpinat 
dificultăți deosebite.

• UN CEAS CARE 
MĂSOARĂ PULSUL “

Multe din localitățile bulgare 
și-au asociat numele unor ramuri 
industriale, dînd astfel măsura pro
fundelor transformări înnoitoare 
petrecute în anii socialismului în 
țara vecină de la sud de 
Vrața sau Devnia, Sviștov 
bol au devenit cetăți ale chimiei, 
Stara Zagora a devenit : ' '
centru energetic, Gabrovo, 
centru al industriei textile, 
transformat într-o.citadelă a indus
triei constructoare de mașini.

Kiustendil, în sud-vestul lanțului 
muntos balcanic, era renumit pînă 
nu demult pentru izvoarele sale 
termale. între zidurile străvechii 
cetăți Pautalia se păstrează și as
tăzi o baie romană, iar recente des
coperiri arheologice atestă existen
ța pe aceste locuri a unei civiliza
ții înfloritoare. In Evul Mediu, 
orașul și-a schimbat denumirea în 
Vel Bașd, adică „orașul cu mare 
viitor", pentru ca în perioada do
minației otomane să devină Kostan- 
dinova Zemia' și apoi Kiustendil.

Clima blinda din această zonă de 
deal a favorizat extinderea livezi
lor de meri și 
cireși, * Kiusten- ---------------------
dil devenind cu * . . „. „
timpul livada de însemnări de călătorie

Dunăre, 
și Iam-
puternic 

vechi 
s-a

pomi fructiferi a
Bulgariâi. Mărul ---------------------
de Kiustendil este
astăzi renumit nu numai în țară, 
ci și pe numeroase piețe externe. 
El figurează pe emblema orașului 

al fertilității ’ acestor

Facsimile,din articolele sale expuse 
intr-una din săli se constituie in
tr-un aspru rechizitoriu la adresa 
fascismului, în chemări înflăcărate 
la unirea și mobilizarea maselor 
largi Împotriva ascensiunii fascis
mului prin crearea fronturilor 
populare. îl vedem la Congresul in
ternațional antifascist de la Berlin 
din martie 1929, apoi la istoricul 
proces de la Leipzig. Ascultăm cu 
emoție banda de magnetofon care 
reproduce „apărarea" lui Dimitrov 
in timpul procesului, cind din acu
zat el devine acuzator al autorilor 
înscenării, un acuzator al fascismu
lui.

Remarcăm cu bucurie pe unul 
din panouri o secvență din timpul 
vizitei întreprinse de Dimitrov in 
1948 in România, prilej cu care a 
fost semnat primul Tratat romăno- 
bulgar de prietenie și colaborare. 
„Ne-am hotărit să clădim un pod 
de fier peste Dunăre, pentru a ne 
lega și mai strins" — declara la 
sfirșitul vizitei Gheorghi Dimitrov, 
adăugind : „Dar pină la construirea 

lui trebuie să clă
dim, prin muncă, 
colaborare priete
nească, cultură, 
știință, artă, prin 
dezvoltarea senti
mentelor frățești 
noastre, un pod 

in

ca simbol 
pămînturi.

Și totuși, 
orașului nu 
meri si cireși __  ____ _. _
tămăduitoare. Asemeni celorlalte 
localități bulgare, pe emblema ora
șului au trebuit adăugate însemne
le a nenumărate altor îndeletniciri, 
care, in fapt, au și schimbat geo
grafia sa economică. Nicola Atkov, 
secretar al comitetului orășenesc, 
ne-a vorbit cu mîndrle despre ceea 
ce s-a construit in ultimii ani lâ 
Kiustendil. „în manualele de geo
grafie, Kiustendil era prezentat cu 
două-trei decenii în urmă ca oraș- 
grădină. E drept, termenii erau 
măgulitori pentru noi. Din păcate, 
fructele de Kiustendil erau trans
portate în altă parte pentru prelu
crare. Astăzi avem aici fabricile 
noastre de conserve. S-au construit,, 
de asemenea, o fabrică de mobilă,' 
două fabrici textile și una de în
călțăminte. în ultimii ani, zestrea 
industrială a orașului a sporit cu 
o întreprindere constructoare de 
mașini, o întreprindere de utilaje 
casnice și una de transformatoare. 
Concomitent, a crescut și populația 
orașului, ajungînd la circa 90 de 
mii. Fostul Vel Bașd este, in
tr-adevăr, un oraș cu ««mare viitor», 
cum i-au spus incă în vechime. 
Așa cum toate localitățile, injtreaga 
țâră au un mare viitor".

...De Ia Kiustendil, drumul spre 
Kovacevți, satul natal al marelui 
fiti'f ăl1-’poporului': bulgăr Ghe'or'ghi1 
Dimitrov, străbate o regiune delu
roasă, care se deschide apoi brusc 
spre cimpie. Mergem de-a lun
gul rîului Svetlianska pină la Ko
vacevți. Vizităm casa în care a 
văzut lumina zilei cel ce avea să 
devină apoi remarcabilul con
ducător al Partidului Comunist 
Bulgar. O căsuță modestă, așa cum 
erau majoritatea căsuțelor din sa
tele bulgare. Dimitrov a stat puțin 
timp aici, familia sa mutîndu-se 
curind la Radomir, apoi la Sofia. 
Sătenii din Kovacevți păstrează 
insă cu deosebită grijă fiecare 
obiect care amintește de prezența 
lui Dimitrov pe aceste meleaguri. 
Este impresionantă în acest sens 
munca sîrguincioasă pentru ame
najarea Muzeului „Dimitrov" din lo
calitate, loc de pelerinaj pentru ce-, 
tățenii veniți din toate regiunile 
țării. '

Despre activitatea marelui revo
luționar, al cărui, centenar a fost 
sărbătorit nu demult, aveam să în- 
tilnim noi mărturii la Muzeul „Di
mitrov" din Sofia. Imagini înfățișîn- 
du-1 pe Dimitrov vorbind la mari 
manifestații ale muncitorilor bul
gari, la Moscova alături de Lenin...

pentru bulgari, numele 
evocă doar livezile de 

sau izvoarele sale 
Asemeni

dintre popoarele 
viu — in conștiința noastră, 
inimile și sufletele noastre".

între timp podul de peste Dunăre 
a fost-construit și se poate afirma 
că el nu este singurul. Stau măr
turie nenumăratele exemple de 
strinsă conlucrare între țările noas
tre. Peste podul de oțel dintre 
Giurgiu și Ruse circulă în flux con
tinuu produsele realitate de cele 
două uzine surori, componente ale 
întreprinderii româno-bulgare con
structoare de mașini și utilaj greu ; 
tot pe Dunăre urmează să prindă 
viață in anii ce vin marele complex 
hidroenergetic Turnu Măgurele- 
Nicopole ; la Sofia, Vrața, Plovdiv, 
ca și în alte orașe bulgare există 
numeroase întreprinderi din dome
niul industriei constructoare da 
mașini, chimice, electronicii și elec
trotehnicii, care cooperează cu în
treprinderi din țara

Despre proiectele 
discutat pe larg la 
Panaiotov, secretar 
gare în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științifică. „In 
spiritul unei frumoase tradiții, 
spunea d-sa, ultima întîlnire dintre 
tovarășii Todor Jivkov 
Ceaușescu 
dezvoltării 
vantajoase dintre țările 
Comisia noastră are, 
spune, 
foarte bogat și detaliat. Ne revine 
misiunea să ducem la îndeplinire 
cele stabilite, dar și să identificăm 
noi posibilități .de conlucrare. Și .

■' trelmte^să recunoaștem'-că, tocmai-" 
avind in vedere avantajele pe care 
ni le oferă apropierea geografică, 
dar și interesele și preocupările 
noastre comune pe planul construc
ției socialiste, există incă mari dis
ponibilități pentru extinderea și 
aprofundarea cooperării noastre tn 
cele mai variate domenii de activi
tate". Interlocutorul a ținut să evi
dențiere că una din preocupările 
centrale ale comisiei este aceea de 
a iniția in primul rind acțiuni de 
cooperare cu un înalt grad de efi
ciență, punindu-se un mare accent 
pe specializarea în -producție, în
deosebi în domenii de vîrf ale teh
nicii. „Trebuie să ne cunoaștem și 
mai bine ■ ■
nem mai 
pot crea 
noștri, in 
rapid al operei de construcție 
ambele țări".

Sînt ginduri dintre multe altele 
pe care reporterul român Ie poate 
auzi pe pămintul țării vecine și 
prietene, tot așa cum ele sint pe 
deplin împărtășite în rîndul oame
nilor muncii din țara noastră.

noastră.
de viitor am 

Sofia’ cu Boris 
al părții bul-

și Nicolae 
a dat un nou impuls 
cooperării reciproc a- 

noastre. 
s-ar putea 

un program de activitate

— a' adăugat el — să pU- 
bine în valoare ceea ce 

muncitorii și specialiștii 
interesul progresului mai 

in

D. ȚINU

o

în centrul civic al Iașiului, unde s-a 
găsit o monumentală construcție de 
pe vremea lui Alexandru cel Bun. 
(Manole Corcaci).

Harghita Aflata la cea de*a 
IX-a ediție, cunoscuta tabără de 
creație „Prietenia" de Ia Lăzarea 
va găzdui, timp de o lună de zile, 
17 artiști consacrați — pictori, 
sculptori și graficieni — din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Brașov și din 
județul Harghita. Lucrările create 

-se vor adăuga celor peste 300 rea
lizate aici in cursul edițiilor ante
rioare. (I. D. Kiss).

Alba. In orașul Aiud a avut 
loc ceremonia dezvelirii bustului 
lui Bethlen Gabor, fost principe al 
Transilvaniei. Bustul, realizat de 
sculptorul Ion Irimescu, este am
plasat în incinta liceului care poar
tă numele lui Bethlen Gabor. • Cu 
acest prilej, elevii liceului au pre-

zentat un recital de poezie patrio
tică în limbile română și maghiară. 
(Ștefan Dinică).

Argeș. Sub Senericul „Tîrgul 
plocadului", la Cîmpulung se desfă
șoară, pe parcursul a două săptă- 
mîni, o suită de acțiuni : o expo
ziție a celor mai iscusiți creatori de 
obiecte de artă populară din jude
țul Argeș și din județele învecina
te, un concurs al creatorilor de 
plocade, scoarțe, ii, ștergare, însoțit 
de demonstrații practice, spectacole 
artistice și de film, expoziții de 
carte, o consfătuire a artizanilor 
din zona Muscelului. (Gh. Cirstea).

Maramureș. ,,Bun venit ,n 
Maramureș" se intitulează specta
colul oferit oamenilor muncii din 
domeniul sanitar de către ansam
blul profesionist al Casei de cul
tură a sindicatelor din Baia Mare. 
Potrivit unui bun obicei statornicit 
la Baia Mare, în mod frecvent in
stituțiile artistice dau spectacole și 
concerte pentru cite un colectiv de 
muncă din municipiu. (Gheorghe 
Susa).

fost lansat pe piață de către o 
firmă elvețiană. Nu încane în
doială că un astfel de ceas (v. 
imaginea), pe măsură ce îi va 
scădea prețul de cost, se va 
bucura de un larg interes, ofe
rind oricui posibilitatea de a-și 
controla permanent pulsul.

© ACUMULATOR 
PENTRU VEHICULE E- 
LECTRICE. Societatea „Ge
neral Motors" a pus la punct un 
grup motopropulsor pentru ve
hicule electrice care este acțio
nat de un nou tip de acumula
tor cu zinc-oxid de nichel. La 
greutate egală, noul tip de acu
mulator poate stoca de două ori 
și jumătate mai multă energie

electrică decit acumulatorul o- 
bișnuit cu plumb.

• PERFORMAN
ȚĂ ALPINISTĂ. Un dc 
alpiniști italieni a întreprins 
recent o expediție în Groenlan
da, unde a escaladat unul din
tre cele mai înalte vîrfuri ale 
lanțului muntos Avangarden 
(3 250 m). După încheierea ex
pediției și intoarcerea la Roma, 
șeful grupului a declarat că 
sportivii au hotărit să dea aces
tui vîrf numele președintelui 
Republicii Italiene, Sandro Per- 
tini, care la virsta de 85 de ani 
rămine un adept fervent al 
plimbărilor pe drumuri de 
munte.



Acțiuni împotriva politicii de înarmări, 
pentru pace și prietenie între popoare

Consiliul ministerial ORIENTUL MIJLOCIU

Parlamentul regional al Ckinawei respinge proiectele 
de extindere a spațiului aerian afectat 

antrenamentelor militare
TOKIO 20 (Agerpres). - Adunarea prefecturală din Okinawa - parla

mentul regional - a respins, cu.unanimitate de voturi, planurile de extin
dere a spațiului aerian al' insulei pus la dispoziție pentru antrenamentele 
avioanelor militare americane.

După cum se știe, de la retrocedarea Okinawei către Japonia, cu 
zece ani în urmă, 11,8 la sută din teritoriul insulei este afectat în conti
nuare activităților de la bazele militare americane, in ultimul timp, împo
trivirea față de aceste activități ia o amploare tot mat mare in Okinawa. 
Astfel, orașul Naha și un grup de proprietari particulari de terenuri au 
solicitat prin tribuna! restituirea terenurilor confiscate pentru bazele mili
tare ale S.U.A.

Poeții lumii cîntâ pacea
MADRID 20 (Agerpres). — La 

Madrid au început lucrările celui 
de-al șaselea Congres mondial de 
poezie, la care participă pește 4)0 
poeți din 60 de țări ale lumii. Con
gresul este conceput ca „o întâlni
re pentru pace, cultură și comuni
cații universale", informează agen
ția I.P.S. citind surse ale organiza
torilor. Vor fi prezentate studii ca 
„Poezia — limbaj universal de cu
noaștere și comunicare", „Poetul și 
creația sa", „Studiu comparativ al 
creației poetice in lume". In -dis
cursul inaugural, poetul Jorge Pa- 
dron — Care, alături de Rafael Al
berti, asigură președinția întrunirii 
— a subliniat „prezența socială ac

tivă a poeților în lumea contempo
rană".

La deschiderea lucrărilor congre
sului a participat regele Juan Car
los al Spaniei.

Festivalul tineretului 
nipon

TOKIO 20 (Agerpres). — Pe ma
lul lacului Yamanaka, Ia poalele 
muntelui Fuji, s-a încheiat festiva
lul de trei zile al tineretului nipon 
consacrat păcii și prieteniei. Anul 
acesta, festivalul s-a desfășurat sub 
deviza luptei împotriva înarmări
lor nucleare, pentru lichidarea ba
zelor americane din Japonia. Au 
participat 1 700 de tineri din dife
rite regiuni ale țării.

Mișcarea împotriva înarmărilor nucleare a cuprins și ofițeri și soldați ai 
Bundeswehrului (armata R. F. Germania). în fotografie : un grup de 
soldați, care se pregătesc să participe la un marș al păcii la Frankfurt pe . 
Main, confecționând pancarta pe care' scrie: „SOLDAȚil CONTRA RACHE-

____________ TELOR ATOMICE"______________________y

al Pieței comune

în dezbatere—relațiile 
economice cu S.U.A.

BRUXELLES 20 (Agerores). — 
Consiliul ■ •ministerial al Pieței co
mune, întrunit marți la Bruxelles, a 
hotărit ca „cei zece" să abandoneze 
principiul unor negocieri globale a- 
supra oțelului. Această decizie, rele
vă agenția France Presse, a fost a- 
doptată după ce miniștrii de externe 
au ascultat un ranort al Comisiei 
C.E.E. asupra relațiilor comerciale cu 
S.U.A. în domeniul produselor side
rurgice, raport întocmit în urma eșe
cului negocierilor desfășurate la sfir- 
șitul săptămînii trecute, la Washing
ton, între o delegație a C.E.E. și 
ministrul american al comerțului, 
Malcolm Baldrige.

Pe de altă parte, Consiliul minis
terial al Pieței comune i-a remis 
marți ambasadorului S.U.A. la Bru
xelles un document în care se sub
liniază, că „pentru C.E.E. eșt.e nece
sar să ajungă de urgență la un acord 
cu guvernul american" în problema 
oțelului.

Numeroasele runde de negocieri 
ale Comisiei C.E.E. cu reprezentan
ții americani pentru a evita impune
rea de către S.U.A., începînd de la 
24 august, de tarife compensatorii la 
importurile de oțel vest-european au 
eșuat — subliniază agenția Reuter. 
Patru țări membre ale C.E.E. sînt 
deosebit de afectate de măsurile 
restrictive americane. Este vorba 
despre Franța, Marea Britanie, Bel
gia și Italia,Notă de protest a guvernului japonez

TOKIO 20 (Agerpres). — Luînd 
cuvînțul în cadrul unei conferințe de 
presă, ministrul industriei și comer
țului internațional al Japoniei, Shin- 
taro Abe, a declarat că .guvernul ja
ponez a hotărit să trimită în S.U.A. 
o notă de protest în legătură cu ce
rerea formulată de Administrația 
Statelor Unite ca Japonia să se abți
nă de la extracția in comun cu 
U.R.SJ3. de petrol și gaze din pla
toul continental al insulei Sahalin, 
relatează agenția T.A.S.S.

9 Operațiuni ale aviației și artileriei israeliene la Beirut 
O Intensa activitate diplomatică in legătură cu situația creată 
in capitala Libanului ® Hotărîrea Iordaniei privind consti

tuirea unei armate populare
BEIRUT 20 (Agerpres). — Avioane 

militare israeliene au survolat, la 
joasă altitudine, de cel puțin șase ori 
în decurs de o oră, marți după-amia- 
ză Beirutul, provocînd panică in rîn- 
dul populației civile, care s-a refugiat 
în adăposturi, relatează agenția Reu
ter. Artileria antiaeriană a forțelor 
comune palestiniano-libaneze progre
siste a deschis focul împotriva apa
ratelor israeliene.

Tot în cursul zilei de marți, artile
ria -ișraeliană a bombardat pozițiile 
forțelor comune palestiniano-libane- 
ze progresiste situate in apropierea 
portului Beirut, precum și centrul 
comercial din sectorul- de vest al ca
pitalei libaneze, arată agențiile Reu
ter și U.P.I. Artileria forțelor comu
ne palestiniano-libaneze progresiste a 
ripostat, adaugă aceleași surse.

Pe plan diplomatic, primul minis
tru al Libanului, Shafic Al-Wazzan, 
și ministrul turismului, Marwan Ha- 
madeh, s-au întâlnit cu Hani EI 
Hassan, consilierul politic ’ al lui 
Yasser Arafat. După cum transmite 
agenția France Presse, au fost exa
minate aspecte ale problemelor afla
te in centrul negocierilor ce se poartă 
la Beirut privind situația creată ca 
urmare a invaziei israeliene.

Pe plan economic și social, sectorul 
de vest al Beirutului se îndreaptă 
spre o catastrofă dacă asediul impus 
de israelieni se perpetuează, parali- 
zind mai ales comerțul, baza econo
miei libaneze — scrie agenția France 
Presse.

★
Președintele în exercițiu al Uni

versității americane din Beirut, Da
vid Dodge, a fost răpit, luni, de per
soane rămase incă neidentificate, din 
incinta universității.

DAMASC 20 (Agerpres). -- Siria 
nu-și va retrage trupele din Liban 
atît timp Cit agresorii israelieni con
tinuă să ocupe teritoriul libanez, a 
declarat . președintele Siriei. Hafez 
Al-Assad. După cum transmite agen
ția T.A.S.S., el a subliniat că unită
țile siriene care iac parte din Forța 
Arabă de Descurajare din Liban iși 
îndeplinesc îndatoririle față de po
poarele libanez și palestinian.

WASHINGTON’ 20 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Ronald 
Reagan, i-a primit marți, la Casa 
Albă, pe miniștrii de externe ai A- 
rabiei Saudite și Siriei, Saud Al- 
Faisal și Abdel Halim Khaddarn, 
care se află la Washington în cali
tate de reprezentanți ai Ligii Arabe 
pentru a discuta situația creată in 
Liban ca urmare a invadării acestui 
stat suveran și independent de către 
armată ișraeliană. precum și pro
blema poporului palestinian, in lumi
na acestor evenimente.

DAMASC 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad. l-a 
primit luni, la Damasc, pe Walid 
Joumblatt, liderul Mișcării Naționale 
Libaneze, sosit in aceeași zi in capi
tala siriană după vizita efectuată la 
Amman. Președintele Assad a exami
nat cu Joumblatt evoluția periculoasă 
a situației din Liban, ca urmare a 
invaziei israeliene

Walid Joumblatt a declarat că 
discuțiile purtate cu președintele 
Hafez Al-Assad au condus la rezul
tate politice foarte pozitive. într-un 
interviu acordat televiziunii siriene 
înainte de plecarea sa spre Beirut și 
reluat de agenția France Presse, 
Walid Joumblatt a arătat că a fost 
de acord cu președintele sirian in a 
condamna ocupația ișraeliană și a 
reclama evacuarea fără condiții din 
Liban a forțelor israeliene, intr-o 
primă. etapă, „Noi vom examina în 
continuare, împreună cu partea si
riană și cu rezistența palestiniană, 
maniera de a duce mai departe 
lupta in favoarea drepturilor arabe", 
a. adăugat el.

AMMAN 20 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a hotărit consti
tuirea unei armate populare formate 
din toți cetățenii apți de a'minui 
armele — a anunțat, luni, primul mi
nistru iordanian. Mudar Badran. Pe 
de altă parte, el a declarat în fața 
membrilor Consiliului Consultativ 
Național că a fost mobilizat un număr 
de rezerviști iordanieni pentru o pre
gătire militară accelerată. Primul mi
nistru a precizat că aceste măsuri au 
fost luate pentru a face față pericole
lor care amenință țara.

♦
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e scurt

Primirea de către tovarășul Santiago Carrillo 
a reprezentantului P. C. R.

MADRID 20 (Agerpres). —- Secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Spania, tovarășul Santiago Car
rillo, l-a primit luni pe tovarășul 
loan Circel, membru al C.C. al Parti
dului Comunist Român, reprezentan
tul partidului nostru la manifestările 
prilejuite de Festivalul Partidului 
Comunist din Spania.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise, cu acest prilej, un salut 
călduros și cele mai bune urări ’ de 
sănătate și de noi succese in activi
tatea comuniștilor spanioli.

Mulțumind, tovarășul Santiago 
Carrillo a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai bune urări de să
nătate și de noi succese în activitatea 
consacrată edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate in Roma
nța, intâririi păcii și înțelegerii in 
lume.

Cu această ocazie a avut loc, de 
asemenea, un schimb, de vederi asu
pra principalelor probleme interna
ționale actuale, precum și in legătură 
cu relațiile dintre cele două partide, 
subliniindu-se cu deosebită satisfac
ției bunele raporturi dtritre Pa-tid'.il 
Comunist Român și P.C. din Spania.

Conflictul dintre Iran și Irak
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, luni, într-o ședință de 
consultări cu ușile închise, în cadrul 
căreia a fost 1 analizat rolul pe care 
O.N.U. ar putea să-I joace în regle

mentarea conflictului irakiano-ira- 
nian. Au fost examinate in special 
posibilitățile de dialog intre pre
ședintele pe luna in curs al Consi
liului de Securitate și autoritățile 
iraniene și irakiene.

„Rezistență crescîndă față de regimul rasist din R.S.A.“
Declarațiile președintelui Congresului Național African
BERLIN 20 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.D.N., pre
ședintele Congresului Național Afri
can (A.N.C.), Oliver Țămbo. care a 
efectuat recent o vizită în R.D. Ger
mană. a declarat — într-un interviu 
acordat ziarului „Junge Welt" — că 
în R.S.A. se înregistrează o rezis
tență din ce in ce mai puternică față 
de regimul rasist și că eficiența 
activităților Congresului Național 
African (A.N.C.) sporește. El a pre
cizat că A.N.C. și-a concentrat tot 
mai mult atenția asupra extinderii 
bazei de masă a mișcării de- elibe
rare și că. avînd în vedere teroarea 
tot mai mare practicată de autorită

țile rasiste, noi pături ale populației 
R.S.A. aderă la acțiunile protesta
tare. Astfel. în ultimul timn chiar 
și o serie de albi cu vederi demo
cratice' — în primul rînd studenți, 
artiști și scriitori — se pronunță îm
potriva sistemului de apartheid, a 
subliniat Oliver Tambo. în momen
tul de față, cel mai important lu
cru — a afirmat el — este să unim 
într-un front de luptă unic aceste 
forțe care se deosebesc sub raport 
etnic și social. „De aceea, a spus 
Tambo, noi arri declarat anul 1982 — 

'cel de-al 70-lea an al existentei 
noastre — drept ANUL UNITĂȚII 
DE ACȚIUNE".

Apel al guvernului nigerian B

Tratativele 
sovieto-americane 

de la Geneva
GENEVA 20 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc marți o reuniune a 
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A., care 
a încheiat actuala rundă a tratati
velor sovieto-americane privind 
limitarea armamentelor nucleare in 
Europa, anunță agenția T.A.S.S. S-a 
convenit, menționează agenția citată, 
ca tratativele să fie continuate la 30 
seotembrie anul acesța.

Tot marți a avut loc la Geneva o 
reuniune plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. în cadrul tratative
lor privind limitarea armamentelor 
strategice.

Desemnarea noului 
președinte al Boliviei

LA PAZ 20 (Agerpres). — Junta 
comandanților forțelor armate boli- 
vierie l-a desemnat luni seara drept 
nou președinte al Boliviei pe șeful 
Statului Major al armatei, generalul 
Guido Vildoso Calderon — informea
ză din La Paz agențfa France Presse. 
Desemnarea noului șef al statului 
bolivian a survenit după ce Junta 
comandanților forțelor armate pre
luase funcția prezidențială ca urma
re a demisiei generalului Celso Tor- 
relio Villa. Noul președinte al Bo
liviei urmează să-și preia funcția 
miercuri. '

I PROBLEMA CIPRIOTA. Cu pri
lejul „Săptămînii internaționale de 

! solidaritate cu Ciprul", secretariatul 
j general al Organizației Internațio

nale a Ziariștilor (O.I.Z.) a dat o

I declarație in care se pronunță cu 
hotărîre pentru restabilirea încre
derii și cooperării intre cele două

I comunități in cadrul unui Cipru 
unificat, independent și suveran.

COMISIA POLITICĂ A C.C. AL 
. RC DIN CHILE, pdHid sEbs în 

afara legii de junta militară, a di- 
• fuzat la Santiago de Chile o. decla- 
I rație in care se subliniază că re

gimul Pinochet continuă ofensiva 
împotriva drepturilor oamenilor 
muncii, privind milioane de per- 

Isoane de mijloacele de existență.
Comisia cheamă toate forțele pro
gresiste din țară la luptă pentru 

I libertate și democrație, pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață.

NUMIRI ÎN ADMINISTRAȚIA 
| S.U.A. Președintele S.U.A., Ronald 
| Reagan, a numit, luni, pe Kenneth 

Dam în funcția de adjunct al se- 
Icretarului de stat, in locul lui Wal

ter Stoessel, a anunțat Casa Albă.
Potrivit agenției U.P.I., Kenneth 

Dam este procuror și a deținut in

mai multe rinduri, în timpul admi
nistrațiilor Nixon și Ford, funcția 
de consilier al Oficiului pentru bu
get și management. De asemenea, 
William Schneider, economist și 
expert in probleme de apărare, a 
fost numit subsecretar de stat pen
tru asistență in domeniul securității, 
în locul lui James Buckley, iar 
Allen Wallis a fost numit subse
cretar de stat’ pentru problemele 
economice, succedindu-i lui Myer 
RiisHisH. Numirile urmează să fie 
.confirmate de Senat.

ÎN 'CADRUL PRIMULUI ACT 
POLITIC OFICIAL, după șase ani 
de interdicție a activității sale pu
blice, Uniunea Civică Radicală 
(U.C.R.) din Argentina — cea de-a 
doua forță politică electorală din 
țară, după peroniști — s-a pronun
țat pentru revenirea Argentinei la 
un guvern civil și o viață politică 
parlamentară — transmite agenția 
I.P.S.

INCULPARE PENTRU SPIONAJ 
ECONOMIC. Un mare juriu fede
ral american a inculpat, luni, la 
San Jose, în California, societatea 
japoneză „Mitsubishi Electric Corp" 
și patru din saiariații săi, acuzin-

du-i de furt de documente indus
triale secrete aoarținind firmei a- | 
mericane „I.B.M.", relatează agen
ția France Presse. Inculparea, ur- I
mează celei de la 30 iunie, împo
triva altei societăți japoneze — 
„Hitachi LTD" și a filialei sale a- j 
mericane „Hitachi America LTD", 
acuzată că a plătit 622 000 dolari i 
pentru a obține proiectele secrete 
ale „I.B.M." privind construirea u- • 
nor noi ordinatoare. - .

POPULAȚIA AUSTRIEI. Pentru I 
prima oară în ultimii opt ani, în 
1981 în Austria s-a înregistrat un 
spor natural al populației țării. Tn I 
baza datelor statistice oficiale, anul 
trecut indicii absolut! ai natalității 
și mortalității au fost de 93 418 și, I 

S? R1Ș- Fată de SDHl . 
s-a înregistrat un spor al natalității 
de 36 la mia de locuitori. I

ERECT ELE CATASTROFALE I 
ALE VALULUI DE CĂLDURA care j 
s-a abătut in ultimul timp asupra 
Italiei n-au fost atenuate nici mă- I
car de furtunile însoțite de ploi |
care au început luni in regiunile 
nordice și centrale ale țării. După I 
cum s-a anunțat oficial luni seara | 
la Roma, in diferite zone ale ■ pe
ninsulei au continuat mari incendii I 
in păduri. In Sicilia, unde mereu- j 
rul termometrelor s-a ridicat in 
jur de 40 de grade, recolta de ci- I 
trice și struguri este compromisă in | 
proporție de 40 la sută.

LAGOS 20 (Agerpres). — Guver
nul nigerian a adresat statelor afri
cane și comunității internaționale un 
anei în care le cere să-și intensifice 
eforturile pentru eradicarea oricăror 
forme de discriminare rasială in 
Africa. Apelul a fost lansat cu oca
zia aniversării zilei de naștere a lui 
Nelson Mandela.: unul din eroii luptei

pentru eliberare ai poporului din 
Africa de Sud. Se reamintește că 
Nelson Mandela, privat de libertate 
în iunie 1934, a fost condamnat pe 
viață de regimul rasist de la Preto
ria pentru lupta desfășurată în ve
derea abolirii dominației a'bilor in 
Africa de Sud, pentru desființarea 
politicii de apartheid.

RELATĂRI ALE PRESEI STRĂINE

Agenția ,,Reuter":

N ■IMĂ EXTINDERE. MIȘCAREA PENTRU PME CDPRINOE NOI FORTE Șl CRIEGORII SOCIALE

...Și din rindurile militarilor se ridică 
proteste împotriva primejdiei nucleare

în rindurile participanților la cam
pania împotriva amenințării nucleare, 
pentru dezarmare și pace, ce se 
desfășoară cu participarea a sute de 
mii de oameni aparținind celor mai 
diferite cate'gorii sociale, s-au înro
lat in ultima vreme și reprezentanți 
ai unei categorii care, la prima ve
dere, ar trebui să se afle, datorită 
specificului profesiei ei, în „tabăra" 
adversă : esie vorba de militari. Nu 
numai militari de rînd, ci și ofițeri 
superiori din mai multe țări vest- 
europene și din S.U.A.. inclusiv ge
nerali și amirali care au ocupat pos
turi de conducere în cadrul forțelor 
armate ale țărilor membre ale
N. A.T.O. și chiar in cadrul coman
damentului militar al acestui bloc, au 
considerat necesar — tocmai în vir
tutea faptului că prin specificul pro
fesiunii lor cunosc cu exactitate di
mensiunile reale ale pericolului ’ pe 
care-1 reorezintă armele nucleare 
pentru însăși existența civilizației 
umane — să-și spună răspicat 
cuvînțul. să-și aducă contribuția la 
lupta pentru înlăturarea acestui pe
ricol ce atirnă ca o sabie a Iui Da
mocles asupra capului omenirii.

Dacă la - început asemenea militari 
au reprezentat doar cazuri izolate, 
in prezent, odată cu creșterea pro
porțiilor mișcării de masă pentru 
dezarmare nucleară, numărul lor 
sporește, glasul lor stîrnește un ecou 
tot mai larg in rindurile opiniei pu-, 
blice internaționale. Ei iau cuvînțul 
la întruniri și mitinguri, iși expun 
punctele de vedere in broșuri și in 
interviuri publicate în presă, parti
cipă direct la demonstrații.

Printre numeroasele pe-sonalităti 
care, in humele unor organizații ne
guvernamentale. au urcat la tribuna 
recent încheiatei sesiuni speciale a
O. N.U. consacată deza-mării s-au 
numărat și mi'itari. Astfel, amiralul 
în retragere Gene La Rocque, vor
bind în numele „Centrului pentru in
formații in domeniul apărării", a ce
rut condam-m-ea fe’-mă a doctrinelor 
care preconizează utilizarea armelor 
nucleare. Grupul de inițiativă „Ge

neralii pentru pace și dezarmare", al
cătuit din generali, și amirali in re
zervă d-in nouă țări ■ membre ale 
N.A.T.O.’, a, adresat de asemenea se
siunii un memorandum in care a fost 
relevat pericolul cursei înarmărilor și 
s-a subliniat necesitatea adoptării u- 
țior. măsuri concrete pentru înlătura
rea aCșslui uriaș pericol.

Generalul-maior vest-german GERT 
BASTIAN, după- ce a demisionat din 
cadrul Bundeswehrului. a devenit un 
cunoscut militant pe tărîm obștesc. 
El se situează cu hotărîre împotriva 
prezentei armelor nucleare pe teri
toriul R.F.G. Luînd cuvintul în fața 
participanților la o mare demonstra
ție care a avut loc în centrul indus
trial Paderborn, din landul Rhenania 
de Nord-Westfalia. el s-a pronunțat 
împotriva amplasării de n-oi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul R.F.G.

Un alt ofițer superior vest-german, 
generalul in retragere WOLF VON 
BAUDISSIN, care a ocupat posturi 
Înalte de stat major in cadrul 
N.A.T.O., apreciază intr-un interviu 
că trebuie evitată atițarea Inutilă a 
conflictelor.interstatale, că .acestea 
trebuie -ținute sub control. Strategia 
programatică de reglementare a înar
mărilor. afirmă el. trebuie să-și pro
pună drept scop stabilirea parității 
strategice și consolidarea ei la nive
luri mai scăzute. După părerea fos
tului strateg al N.A.T.O.. este po
sibilă realizarea unui raport de forte 
care să asigure o securitate egală, 
sub forma unor potențiale militare 
mai puțin costisitoare si distrugă
toare.

Generalul olandez în retragere 
MICHAEL MEYENFIELD. pînă in 
anul 1980 șeful Academiei militare 
regale din Bred, afirmă la rîndul 

’ său că „echilibrul aproximativ de 
forte intre Răsărit și Adus sau 
«echilibrul fricii», cum i se mai spune, 
nu poate fi considerat o condiție 

. suficientă pentru pacea si securitatea 
Europei. Pornind de la echilibrul

existent, este necesar să se treacă la 
măsuri de limitare a înarmărilor pe 
baza principiului securității egale a 
tuturor părților. în prezent există un 
echilibru aproximativ in trei sfere: 
armament clasic, armament nuclear 
tactic și armament nuclear strategic. 
Singura cale rațională spre pace și 
destindere este aceea a aducerii trep
tate a echilibrului la niveluri tot 
mai scăzute. Aceasta înseamnă : ra
tificarea Tratatului S.A.L.T-2. conti
nuarea procesului de limitare a ar
melor strategice, incluzind și armele 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
obținerea de progrese la tratativele 
de la Viena de reducere a forțelor 
armate și a armamentelor în Europa 
centrala".

Amiralul JOHN MARSHALL a lu
crat la Agenția americană pentru 
controlul înarmărilor și dezarmare 
în perioada cînd s-au desfășurat 
tratativele pentru limitarea înarmă
rilor strategice ofensive (S.A.L.T.-l). 
S-a aflat, cu alte .cuvinte. în situa
ția de a cunoaște exact starea de 
lucruri din acest domeniu și de a 
putea trage concluziile ce se imoun 
în deplină cunoștință de cauză. Toc
mai de aceea el pledează pentru ne
cesitatea de a se face totul în ve
derea preîntimpinării. pericolului 
unei catastrofe nucleare. Amiralul 
atrage atenția asupra faptului că 
dezvoltarea științei și tehnicii duce 
în permanență la schimbări rapide 
în domeniul armelor nucleare, in 
cursul cărora -apăr avantaie cînd de 
o parte, cind de alta ; în timpul cri
zelor, astfel de avantaje, chiar dacă 
nu sînt hotărîtoare. pot crea tenta
ția de a se utiliza arma nucleară, 
„Tendința de a obține superioritatea 
duce la o destabilizare care ascunde 
un pericol permanent. De aceea, ne
cesitatea linei limitări stricte a înar
mărilor nucleare devine tot mai ac
tuală", conchide eL

Chiar dacă nu a fost militar de 
profesie. ROBERT McNAMARA a 
ocupat timp de mai mulți ani func
ția de ministru al apărării al S.U.A.

A ■ făcut vîlvă propunerea pe 
care a avansat-o alături de alte trei 
foste inalte oficialități americane 
privind revizuirea fundamentală a 
strategiei nucleare a N.A.T.O. in 
sensul renunțării la ideea de‘a fo
losi primii _ arma nucleară. Intr-un 
interviu publicat in „Los Angeles 
Times", McNamara a subliniat că 
pericolul folosirii armelor nucleare 
sporește pe măsura creșterii canti
tății lor și pe măsură ce se fac în
cercări de a acredita ideea că pe 
fronturile de luptă ele tiu, s-ar deo
sebi prea mult de armele obișnuite, 
așa cum se procedează in cazul bom
bei cu neutroni. „Nu împărtășesc 
părerile celor ce consideri că S.U.A. 
trebuie să fie gata să poarte un răz
boi nuclear, și să iasă învingătoare 
într-un astfel de război", a spus fos
tul ministru american al apărării.

încă in urmă cu cițiva ani. lordul 
MOUNTBATTEN, fost șef de stat 
major al armatei britanice, s-a ridi
cat împotriva prezenței armamentu
lui nuclear in Europa. ..Ca militar — 
a declarat-el — consider că armele 
nucleare reprezintă un nonsens. Ele 
nu vor pune capăt escaladării cursei 
înarmărilor, in schimb folosirea lor 
'poate pune in primejdie însăși exis
tența omenirii". Un alt ofițer supe
rior englez, și el fost șef de stat 
major — mareșalul LORD CARVER, 
a respins „teoriile" privind posibili
tatea utilizării armelor nucleare. El 
a propus ca puterile nucleare., să în
cheie un acord prevăzînd ca nici 
una dintre ele să nu folosească pri
ma acest gen de arme.

Și in rindul militarilor din Pe
ninsula Iberică se constată o stare de 
spirit similară. Astfel, de pildă, ge
neralul FRANCESCO EA COSTA 
GOMES, fost președinte al Portuga
liei, denunța, într-un interviu, con
cepția așa-numitului „război nu
clear limitat" în Europa, sub
liniind. pe drept cuvint. faotul că 
„un război nuclear nu poate avea 
un caracter limitat și orice folosire 
a armei nucleare ar duce la o catas
trofă mondială".

Curentul împotriva pericolului nu
clear devine, de asemenea, tot mai 
evident in Grecia, in special duoă 
instalarea noului guvern socialist. 
Astfel, un grup de 17 generali și a- 
mirali greci au semnat o declarație în 
care se soune. printre altele, că în 
timp ce întemeietorii N.A.T.O. vor
beau despre caracterul defensiv al

blocului, posibilitățile lui operative 
depășesc, in prezent, cu mult nevoile 
de apărare, că acest bloc a sporit 
continuu inarmările și. in același 
timp, a respins propunerile în
dreptate in direcția reducerii trep
tate atit a armamentelor nuclea
re, cit și a celor clasice, pe baza 
menținerii echilibrului și a secu
rității egale, avînd drept scop 
final lichidarea simultană a blocu
rilor militare opuse. Ei apreciază că 
hotărîrea N.A.T.O. de a amplasa in 
1983 pe teritoriul Europei occiden
tale rachete „Pershing-2“ și „Cruise" 
face să crească încordarea interna
țională și sporește pericolul de iz
bucnire a războiului nuclear în 
Europa, se pronunță pentru o Grecie 
aflată în afara blocurilor, fără arme 
nucleare și fără baze rnilitare străine. 
Semnatarii consideră că rezolvarea 
problemelor naționale ale tării și 
contribuția ei la menținerea păcii în 
lumea întreagă pot fi asigurate fără 
obligații militare în cadrul N.A.T.O. 
și după ieșirea din organizația mi
litară a blocului Atlanticului de 
Nord, in cadrul unei Europe unite, 
pașnice, democratice și denucleari- 
zate.

în timp ce ofițerii superiori pre
zintă considerentele teoretice care 
pun în evidență inadmisibilitatea fo
losirii armamentului nuclear, carac
terul dezastruos al unui război cu 
asemenea arme, militarii de rînd 
participă efectiv într-un șir de țări 
la acțiunile pentru pace. Astfel. Ia 
marșurile de primăvară desfășu
rate in Republica Federală Ger
mania alături de sutele de mii de 
demonstranți civili s-au aflat și nu
meroși soldați ai Bundeswehrului. 
,Pe de altă parte, după cum a decla
rat căpitanul olandez Meindart Stel- 
ling, in armata olandeză există Dește 
200 de militari de rang inferior 
și angajați civili care se pronunță 
împotriva planurilor de amplasare a 
armelor nucleare pe teritoriul țării. 
Ei au înființat „Consiliul militarilor 
olandezi pentru pace și securitate".

Sînt doar citeva exemple care vin 
■să demonstreze concludent marea 
diversitate a forțelor și categoriilor 
sociale ce alcătuiesc mișcarea anti
nucleară în continuă extindere și Ia 
care incep acum să se alăture, tot 
mai hotărit, și militarii.

Silviu PODINĂ

„Economia americana 
sub semnul incertitudinilor"

•- In pofida unor indicii die redresare, economia S.U.A. 
continuă să lie marcată' de re'c^iună și ' inflație o Rata 
ridicată a dobînzilor frinează procesul de limpezire a ori

zontului economico-financiar
Semnele unei ușoare redresări a economiei S.U.A., promițătoare in 

urmă cu o lună, au început să se evapore în fața unui nou raport 
sumbru care arată că producția industrială a scăzut, că vinzările s-au
încetinit și că inflația crește.

Cu o lună în- urmă, mulți experți 
în prognoze economice afirmau că 
in economia americană au apărut 
semnele unei reveniri după instala
rea recesiunii. Vinzările cu amă
nuntul, vinzările de locuințe și de 
automobile — care sint unii dintre 
indicatorii luați în considerație ca 
fiind semnificativi pentru asemenea 
situații — indicau calea spre a- 
ceastă dorită redresare. Dar statis
ticile publicate săptămină trecută, 
pentru luna iunie, arată că produc
ția industrială a scăzut "cu 0,7 la 
sută, că desfacerea cu amănuntul 
s-a micșorat cu 1,5 la sută, iar in
flația a sporit cu 1 la sută, ca ur
mare a creșterii prețului la petrol.

Rar au fost exprimate atîtea in
certitudini și dubii din partea spe
cialiștilor in prognoze economice ca 
de această dată. Cuvintele folosite 
cu precădere sint „situație preca
ră", „ambiguă", „fragilă".

Două intrebărl majore stau la 
baza acestei incertitudini in pri
mul rînd nu se știe cum vor reac
ționa americanii la hotărîrea ad
ministrației de a majora taxele pe

venituri cu 10 la sută și, în al doi
lea rind. nu se șt‘e cind vor fi 
micșorate dobinzile la împrumuturi. 
Casa Aibă — care in scurtă vreme 
va oferi versiunea oficială cu pri
vire la rezultatele economice din 
prima jumătate a anului — mani
festă optimism față de o anumită 
redresare în al doilea semestru al 
anului. Dar puțini economiști îm
părtășesc această părere. Unii con
sideră că este posibilă o anumită 
redresare, chiar modestă, dar alții 
spun că recesiunea va continua și 
chiar se va înrăutăți. Se apreciază 
însă că rata dobinzilor, de peste 16 
la sută, frinează procesul de redre
sară. Creșterea dobmzilor a nro- 
vocat o creștere rapidă a parității 
de schimb a dolarului pe piețele 
monetare și a dirijat caoitț jile 
din țările vest-euronene cățre B(țn- 
cile americane. Președintele Coiu
lui federal de rezerve. Paul Vol
ker, spune insă că aceste dobinzi 
se mențin datorită accentuării de
ficitului bugetar, care ar urma să 
se ridice anul acesta la 100 mi
liarde dolari.

DIN NOU PE BANCA ACUZĂRII
Vineri 16 iulie. „Re

verendul" de tristă fai
mă Moon — patronul 
unei uriașe întreprin
deri de exploatare a 
credulilor camuflată in 
sectă — ascultă im
pasibil sentința citită 
de judecătorul federal 
Gerard Goettel din 
New York : 18 luni 
închisoare și 25 000 de 
dolari amendă pentru 
fraudă fiscală și de
clarații false menite a 
înșela fiscul american.

Șeful „bisericii uni
ficării", cu filiale și 
adepți in multe țări 
din lume, primește cu 
indiferență sentința, 
nu pentru că misiunea 
de „a reclădi lumea 
noastră decăzută", în
credințată de cel de 
sus, ii acordă o anu
mită invulnerabilitate 
la „cele pămintești", 
ci pur și simplu pen
tru că are de acum un 
îndelungat antrena
ment... „juridic". Pro
cese in Anglia, procese 
in Franța, „necazuri" 
cu poliția in Brazilia 
sau Singapore și cite 
altele l-au insensi
bilizat pe prea cucer
nicul in confruntările 
cu justiția. $i apoi

plătind o cauțiune de 
25)000 dolari, Moon a 
fost lăsat provizoriu in 
libertate pină la jude
carea apelului.

Sensibil, deosebit de 
sensibil este Moon la 
bani. Sub f.rma înșe
lătoare a „bisericii u- 
nificării", agenții reve
rendului originar din 
Coreea de sud prac
tică felurite afaceri cu 
imobile, cu . medica
mente, cu bijuterii, 
companii de navigație 
și. cite ‘ altele, inclusiv 
— și nu in ultimul 
rind ! — comerțul cu 
arme, fără a pune la 
socoteală profiturile 
realizate din exploata
rea cruntă a membri
lor sectei, care sint 
obligați să colecteze 
zilnic o anumită suină, 
cerșind sau furînd, 
după cum e cazul. Sec
ta editează de mai 
multă vreme un co
tidian de extremă 
dreaptă la New York și 
acum a început, să edir 
teze un altul, „Wa
shington Post", chiar 
in capitala S.U.A., 
scopul fiind acela de a 
exercita presiuni asu
pra autorităților lega
le pentru a-și putea

exercita nestinjenit 
„operațiile".

Intr-adevăr, prin pu
blicațiile patronate, in 
special prin ultima, cea 
mai recentă, secta a a- 
tacat acțiunea judicia
ră deschisă împotriva 
lui Moon, susținind că 
acesta ar fi „victima 
persecuțiilor religioase 
și rasiste pe care le în
tâmpină minoritățile 
trăind in S.U.A.". Sint 
perorații ce au întâm
pinat riposta opiniei 
publice, care conside
ră pe bună dreptate 
că sentința a fost ex
trem de blindă, delic
tele comise de Moon 
făcindu-l pasibil de o 
pedeapsă mult mai 
mare, 14 ani închisoa
re, însoțită de extră
dare.

In orice caz, procesul 
a ocazionat, încă o 
dată, proiectarea in 
public a îndeletniciri
lor reale ale sectei și 
ale șefului ei. activități 
extrem de- nocive in 
special in ce privește 
tineretul debusolat, dar 
extrem de bănoase 
pentru ' șarlatanii de
ghizați in „salvatori ai 
umanității". (I’. Stăn- 
cescu)
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