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fa întîmpinarea marii sărbători naționale 

a eliberării patriei

MOMENT ISTORIC PENTRU 
NOUA ISTORIE A TĂRII

făurită cu patriotică dăruire de popor, 
de Partidul Comunist Român

Printre localitățile județului Hunedoara, orașul Hațeg este cunoscut pentru arhitectura sa modernă 
imagine a noilor construcții de locuințe

, lată, mai sus, o 
Foto : S. Cristian

ÎN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU® a

LA PLENARA LĂRGITĂ A C.C. AL P.C.R.:

Țara, partidul, poporul au sărbătorit, într-o atmosferă 
de puternică însuflețire, de vibrantă manifestare a pa
triotismului revoluționar, un moment cu adinei rezonanțe 
in istoria României : împlinirea a 17 ani de la Congresul 
al IX-lea.al P.C.R. Acești ani în viața patriei noastre au 
marcat o nouă epocă istorică : epoca celor mai mărețe 
înfăptuiri din întreaga existență a României.

Am străbătut, în acești 17 ani, de istorie nouă, o etapă 
de puternic avint al construcției economice. S-au ridicat, 
în absolut toate județele țării, importante obiective in
dustriale. Rîurile și-au deschis noi albii, sporindu-și de 
mai multe ori potențialul energetic. S-a generalizat me
canizarea producției ; apoi, treptat, s-a trecut la extin
derea sistemelor automatizate și cibernetice. S-a trecut la 
o nouă calitate a muncii și a vieții, proces ce a devenit 
Obiectiv fundamental al actualului cincinal.- România dis- 

. pune azi de o industrie modernă, de o agricultură in 
plină dezvoltare revoluționară. Construcția economică s-a 
desfășurat concomitent cu construcția omului. Pe fondul 
unor profunde preocupări ale partidului pentru lărgirea 
și perfecționarea democrației socialiste, pentru afirmarea 
umanismului revoluționar, pentru dezvoltarea continuă a 
științei, invățămîntului și culturii, s-au schimbat condiția 
omului, modul lui de a gîndi, de a fi și de a acționa, i 
s-a consolidat statutul de făuritor ai istoriei noi, socialiste.

Ca un corolar al tuturor acestor mărețe înfăptuiri s-a 
consolidat puternic unitatea dintre partid și popor. între
gul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțio
nează cu însuflețire, cu nestrămutată hotărire pentru a 
transpune in viață istoricele obiective ale Congresului al 
XII-lea, prevederile Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 

» României spre comunism. Pentru întreaga noastră na
țiune, pentru toți oamenii muncii, Ideile, indicațiile, ori
entările cuprinse în operele secretarului general al parti
dului, în strălucita expunere rostită la plenara lărgită din 
iunie a.c. se constituie intr-un prețios îndrumar, într-un 
mobilizator program • de muncă și acțiune revoluționară.

Am aniversat cu profundă satisfacție civică, patriotică 
Împlinirea celor 17 ani care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului în pragul unei alte mari sărbători 
a poporului nostru. Se împlinesc, luna viitoare, 38 de âhi 
de la o zi istorică, o zi pentru istorie : 23 August 1941. 
Revoluția socială și națională antiimperialisță. și antifas
cistă a deschis drumul noii epoci ce avea să confere di
mensiuni noi, să aducă transformări radicale în viața 
țării. A început atunci mărețul efort constructiv ce a pus 
in mișcare toate energiile creatoare ale poporului român.

Uniți de aceleași idealuri, sub faldurile partidului co
munist, oamenii muncii din patria noastră, muncitori, ță
rani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate, au ridi
cat din temelii o societate nouă — societatea a cărei isto
rică piatră de hotar a fost pusă la 23 August 1944.

Ne propunem, începind cu acest număr al ziarului nos
tru, să înfățișăm pe larg fapte de muncă și creație ilus
trative pentru această măreață epopee, să reconstituim, 
din perspectiva prezentului și a viitorului, drumul celor 38 
de ani de muncă și împliniri ce redau forța de creație a 
poporului nostru, capacitatea partidului de a concepe și 
de a conduce, pe pămîntul patriei noastre, construcția 
celei mai drepte societăți : socialismul și comunismul.

PATRIOTISMUL
FAPTEI MUNCITOREȘTI

„Automatica" este o În
treprindere mult frecvenr 
tată de gazetari, îndeosebi 
pentru rezultatele in pro
ducție — îndepliniri de 
plan, inclusiv la export, și 
calitatea produselor. Insis- 
tind colegii mei reporteri 
asupra acestor tenie, mie 
mi-a mai rămas Bădica. 
Cine este Bădica? Am să 
vă spun, deși m-a cam re
fuzat, m-a amînat, in sfir- 
șit, am să vă spun pe pro- 
pria-mi răspundere, folo
sind relatările unor mun
citori care îl stimează : 
Constantin Bădică este un 
pensionar în vîrstă de 69 
de ani. Cum starea de pen
sionar nu-i priește, a ob
ținut toate aprobările să-și 
facă-meseția de bobinator- 
motoare. De un muncitor 
specialist in bobinai e ne
voie oricind. și peste tot. 
La 69 de ani, vine, printre 
primii la uzină, pleacă 
printre ultimii. încă destul 
de ager, cu mult spirit de 
observație, are șl nume-

de Nicolae ȚIC

roase propuneri de făcut. 
După cutremurul din mar
tie 1977 a venit cu soluții. 
ingenioase de redresare. 
Acum, de cite ori e cazul, 
își comunică observațiile. 
Cînd se duce, la directori, 
are formula pregătită : Am 
urcat treptele anume ca să 
vă spun... (ceea ce ar vrea 
să însemne : Dacă eu, la 
virsta mea, am găsit ni
merit să vă aduc la cu
noștință personal...). Este, 
desigur, un caz mai apar
te : Bădică se prezintă la 
uzină, ține la greu, în rînd 
cu ceilalți. Explicația e 
la-ndemînă : continuîndu-și 
munca, omul își întreține 
pasiunea de-o viață pen
tru meserie, obișnuințele, 
într-un climat ■ prielnic, 
printre ai săi (de treizeci 
'de ani, mereu la datorie, 
in același loc de muncă). 
Omul acesta n-a suportat

pensionarea, acea retra
gere din activitate in spa
ții și preocupări limitate. 
Are și el casă, nevastă, 
cinci fete,, nepoți, găsește 
timp și pentru ai săi — 
totuși, ziua de lucru tre
buie să fie zi de lucru. Și 
iată că, de curind, s-a 
zvonit că Bădică ar vrea 
să ceară ceva, important... 
Toți l-au îndemnat să nu 
mai ezite, știind că cereri
le unui asemenea om se 
cuvin onorate. Ce-ar putea 
să ceară Bădică pentru el? 
Presupunerile au dat greș: 
Bădică a adresat conduce
rii întreprinderii rugămin
tea de a reglementa situa
ția unui băiat mai necăjit 
(dificultăți, cu sănătatea, 
consecințele unei polio
mielite) — ajutat de el, de 
Bădică, să-nvete meseria 
de bobinator, format pen
tru uzină (și căruia, îi 
zice : băiatul meu...).

Cu astfel de oameni —
(Continuare in pag. a V-a)

Fomilia Paraschiv se numără printre fruntașii in muncă și se bucură de prețuirea colectivului 
de la „Automatica" din Capitală Foto : E. Dichiseanu

Oameni ai muncii de la orașe și sate ! Să intîmpinăm cu noi și importante succese ziua de 
23 August, să dăm expresie puternică voinței noastre de a face ca România să se înalțe mereu mai 
sus, pe drumul progresului și civilizației socialiste, să urmăm chemările partidului, îndemnurile 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, muncind cu abnegație comunistă pentru 
ca patria noastră scumpă, Republica Socialistă România, să se ridice pe culmile prefigurate de 
Programul partidului!

Rezolvarea justă a problemei naționale- remarcabilă cucerire revoluționară a poporului condus de partid
„Partidul nostru comunist s-a pronunțat întotdeauna îm

potriva politicii de asuprire națională, militînd neabătut pen
tru deplina egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate".

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunerea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu la plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. relevă 
o deosebită densitate de idei și teze 
noi în ceea, ce privește numeroase 
probleme ale teoriei și practicii re
voluției și construcției socialiste. în
tre acestea se numără și aprecierile 
referitoare la rolul națiunii în socie
tatea socialistă, la modul în care a 
fost soluționată, problema națională 
în România.

Rigoarea științifică, logica expune
rii invită la o abordare deschisă, lip
sită de prejudecăți, probată cu ar
gumente a acestei probleme de o de
osebită complexitate.

Un aspect esențial vizează însuși 
modul cum sînt definite națiunea și 
statul national. în literatura de spe
cialitate, inclusiv în cea marxistă, 
domină încă o tendință sociologizan
tă aș spune, care este tentată, pe de 
o parte, să lege originea națiunii ex
clusiv de apariția capitalismului și a 
pieței naționale,' iar, pe de altă parte, 
să definească națiunea prin enume
rarea componentelor materiale și spi
rituale ale comunității naționale. De
sigur, națiunile moderne apar pe o 
anumită treaptă istorică a devenirii 
societății umane, în împrejurările 
destrămării feudalismului și formării 
modului capitalist de producție. Dar 
apariția lor nu reprezintă un moment 
de discontinuitate, ci dimpotrivă este 
expresia unei întregi evoluții istorice.

Expuherea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu propune un nou concept, 
deosebit de cuprinzător, asupra isto
riei, ca istorie a luptelor de clasă, 
dar și ca istorie a luptei pentru li
bertate și neatîrnare a popoarelor, a 
comunităților' umane, ca istorie a 
făuririi unei civilizații materiale și 
spirituale superioare. în spiritul a- 
cestei viziuni, apariția națiunii ro
mâne nu mai apare legată numai de 
epoca modernă a istoriei noastre. 
Trăsăturile definitorii ale națiunii 
române sînt rezultanta unui proces 
extrem de îndelungat, o sinteză și o 
încununare,1 legică aș zice, a întregii 
istorii a poporului român în existen
ța și devenirea sa. Comunitatea de 
origine, de limbă, de viață spirituală 
și trăsături psihice, de teritoriu și 
viață economică și conștiința tuturor 
acestora sînt o plămadă a devenirii 
istorice a poporului român.

O altă particularitate a procesului 
de constituire și afirmare a națiunii 
române — avind în vedere vecinăta
tea unor mari imperii — o consti- 
tuie faptul că acest proces se înge
mănează, in anumite momente isto
rice chiar se suprapune, cu lupta de 
eliberare națională și lupta pentru 
formarea statului national indepen
dent.

O anumită abordare schematică a 
făcut ca o bună perioadă de timp, 
atit în literatura istorică, cit și in 
aceea politologică, formarea națiunii 
române și a statului modern să fie 
adeseori prezentate ca procese sepa
rate sau, oricum, aflate într-o legă
tură palidă, puțin convingătoare. Or, 
între aceste procese majore ale is
toriei noastre există o relație com
plexă de intercondiționarc dialectică. 
Națiunea română exista deja, se năs
cuse, prinsese contur cind se așezau 
temeliile statului național modern, 
prin Unirea din 1859. dar acest mo
ment este, cred,'crucial'în'afirma-' 
rea — in interior și exterior — a 
națiunii române. Lupta de eliberare 
națională, pentru formarea statului 
național unitar constituie acea acti
vitate umană care fortifică națiunea, 
care îi conferă atributele ei defini
torii — unitatea, neatîrnarea, suve
ranitatea. Toate acestea vor crea și 
posibilități superioare pentru dezvol
tarea social-economică a comunității 
naționale, pentru înflorirea civiliza
ției proprii poporului român.

O deosebită importanță teoretică 
prezintă aprecierile secretarului ge
nerat al partidului privitoare la roiul 
națiunii în societatea noastră. în lu
mina experienței istorice de pînâ a-

cum a- construcției socialiste, expu
nerea relevă teza de majoră semni
ficație că în ppocesul făuririi socie
tății socialiste națiunea noastră a că
pătat caracteristici superioare, dez- 
voltîndu-se permanent. Socialismul 
se construiește în cadre naționale 
specifice și a nu tine cont de aceasta 
ar- însemna — ca și în cazul eludă
rii legităților generale — să se peri
cliteze grav însăși existenta socialis
mului. Națiunea s-a dovedit a fi for
ma de comunitate umană cea mal 
potrivită pentru edificarea noii orîn- 
duiri, care, la rîndul ei, asigură o 
dezvoltare fără precedent a națiunii.

Este de.la sine înțeles că orindui- 
rca socialistă va determina un nou 
conținut diverselor caracteristici ale 
națiunii și apariția unor noi trăsături 
ale ei. Lichidarea exploatării. - făuri-1 
rea unui nou tip de relații sociale, 
transformările profunde in structura 
de clasă a societății, edificarea unei 
democrații veritabile, revolutionarea 
culturii și a conștiinței sînt mutații 
esențiale care, in mod obiectiv, vor 
conferi contururi noi națiunii socia
liste. O trăsătură ce capătă un tot 
măi puternic relief se referă la uni-, 
tatea națiunii, la gradul ei de coe
ziune. O anumită unitate a națiunii, 
mai ales în momentele cruciale ale| 
istoriei, in momentele de mare pe
ricol, în clipele cînd se pune proble-

Iosif BODA
■ secretar științific 

al Institutului de științe politice 
și de studiere a problemei 
.naționale

(Continuare in pag. a IV-a)

Responsabilitate și spirit 
novator în cercetarea

științifică

în fiecare zi din această săptămînă 
PRETUTINDENI RITMURI ÎNALTE LA SECERIȘUL GRIULUI!

O veste bună de pe frontul strîngerii recoltei: 

SECTORUL AGRICOL ILFOV A ÎNCHEIAT SECERIȘUL
în cea mai mare parte a 

țării vremea este frumoasă, 
favorabilă pentru intensifi
carea recoltării griului. De
altfel,’ aria secerișului s-a 
extins în aproape toate zo
nele tării, desfășurîndu-se 
practic în 35 de județe. Po
trivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pină 
în seara zilei de 20 iulie griul 
a fost strîns de pe 1 225 500 
hectare, ceea ce reprezintă 
57 la sută din suprafețe. 
Unitățile din sectorul agricol 
Ilfov au raportat încheierea 
secerișului.

Timpul este înaintat și, de 
aceea, sarcina cea mai im
portantă care stă in prezent 
in fața organelor și organi
zațiilor de partid, a consilii
lor populare este aceea de a 
mobiliza pe toți mecanizato
rii, cooperatorii și specialiș
tii din agricultură la seceriș, 
astfel ineît în această săptă
mînă să se încheie recoltarea 
griului în toate județele si
tuate în zona I și să se ge
neralizeze și intensifice și în 
zonș a IlI-a, cave cuprinde 
județele din Transilvania și 
nordul Moldovei.

Cu atit mai mult trebuie 
să se acționeze pentru gră
birea ritmului de recoltare

in județele Arad, Timiș, Ia
lomița, Călărași, Tulcea și 
Constanta, unde griul a ră
mas de strîns pe mari supra
fețe. în aceste județe, ca și 
in altele unde, campania de 
recoltare a început în ulti
mele zile, organizarea temei
nică a activității formațiilor, 
de combine, care trebuie să 
lucreze in lanuri din zori și 
pină seara țîrziu, constituie 
condiția esențială.

Transferul operativ al com
binelor din unitățile agricole 
care au încheiat'secerișul in 
unitățile aflate in același 
consiliu agroindustrial sau in 
consilii învecinate, unde lu
crările sînt intîrziate, consti
tuie o sarcină de mare răs
pundere a consiliilor agroin
dustriale și a direcțiilor a- 
gricole județene. Aceste com
bine trebuie să ajungă re
pede în unitățile în care mai 
este de strins griul de pe im
portante suprafețe, astfel in
cit mecanizatorii să poată 
continua munca fără pauze 
prea mari. Totodată, potrivit 
unui program întocmit de 
Ministerul Agriculturii, un 
insemnat număr de combine 
urmează să fie trimise din 
județele sudice ale țării, 
unde se încheie secerișul.

în cele situate in nord.
Concomitent cu grăbirea și 

scurtarea duratei secerișului, 
este nevoie să se organizeze 
cit mai bine transportul, ast
fel incit cerealele să ajungă 
in cel mai scurt timp din 
lanuri la bazele de recepție 
și în magaziile proprii ale 
unităților agricole. Practic, 
tot ce se recoltează într-o zi 
trebuie să se transporte și 
depoziteze în aceeași zi. Su
bliniem această cerință deoa
rece. din analizele efectuate 
de organele de specialitate, a 
reieșit că în unele județe — 
Dolj, Hunedoara, Vrăncea, 
Olt, Bihor — în loc de 4 
curse pe zi, Camioanele fac, 
în medie, doar 2,5—3 curse. 
Cauzele : unele unități agri
cole nu respectă orarele de 
transportare a produselor, 
iar în activitatea de la ba
zele de recepție se înregis
trează staționări mari ale 
mijloacelor de transport. îm- 
puterniciții consiliilor popu
lare județene, trimiși pentru 
perioada secerișului în uni
tățile agricole au datoria de 
mare răspundere de a asi
gura atit integritatea pro
ducției obfinute, cit și buna 
organizare a transportului 
la baze.
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, stadiul recoltării griului in seara 
zilei de 20 iulie. Precizăm că ieri, unitățile din sectorul agricol Ilfov au încheiat secerișul. 
(Județele notate cu o linie nu au început, pinâ la data menționata. recoltarea griului).

Organele județene de partid 
și agricole, consiliile agroin
dustriale și organizațiile de 
partid de la sate au da-

de a acționa energic,' ' tens, cu 
măsuri hotărîte, pentru

toria
prin
ca oriunde mai este de strîns 
recolta să se muncească În

și pină 
ca griul 
ziat din

răspundere, din zori 
seara tîrziu, astfel 
să ajungă neintîr- 
lanuri în magazii.

Vorbind despre modalitățile de 
asigurare a creșterii continue a efi
cientei economice, fundamentul trai
nic al dezvoltării societății si. ridi
cării nivelului de trai, tovarășul 
Nicolae Ceausescu arăta, la recenta 
plenară lărgită a C.C: al P.C.R.. că 
trebuie ..să asigurăm creșterea pu
ternică a științei. ca factor dinami
zator a! progresului economico-so- 
cial“. Sentimentul dominant rezultat 
din expunerea secretarului general 
al partidului, precum si din celelalte 
întîlniri recente de lucru, la care am 
avut cinstea să particip, este acela 
al răspunderii, al modului în care 
cei care muncim în cercetare si in
ginerie tehnologică sîntem angajați 
în lupta strînsă 
pentru cucerirea 
noilor orizonturi 
ale construcției 
noastre socialiste. 
Conștienți de ro
lul crescind al in
telectualității teh
nice în făurirea 
acestor noi pagini 
de istorie. înțelegem că datoria oa
menilor muncii, din laboratoare, de 
ne platformele de încercări, de la 
planșete și din ateliere este de a fi 
in prima linie a bătăliei pentru 
realizarea indicatorilor de olan, cu 
deosebire a celor care reflectă latu
rile calitative ale procesului de pro
ducție. Aflat încă sub ițnpresia con
vingătoarelor îndemnuri exprimate 
de secretarul general al partidului, 
consider de datoria mea să împăr
tășesc cîteva gînduri legate de acest 
sentiment al răspunderii.

Activitatea de creație tehnică, deși 
strîns angrenată în procesul de pro
ducție a bunurilor materiale, diferă 
de munca direct oroductivă nu nu
mai. prin unelte și metode, ci si prin 
ceea ce am putea numi ..orizont". 
Orizontul producției este înscris în 
procese, rețete si instrucțiuni tehno
logice, care trebuie respectate cu 
rigoare. Orizontul cercetării tehno
logice este mai larg ; pentru căuta
rea soluției noi sînt de încercat multe 
drumuri. înainte de a alege calea 
potrivită. Putem spune că pentru 
creația tehnologică nu există limite : 
drumul spre progres este deschis 
continuu, cu condiția să nu te fixezi 
în rutină, ci să cauți cu ambiție și 
perseverentă rezolvarea inovatoare, 
prin care economisești încă un kilo
gram de oțel, un kilowatt/oră sau un 
minut.

Ing. Ion CRIȘAN 
director, general 

al Institutului central 
pentru construcții de mașini

Orizontul larg In cercetare impli
că deci asumarea curajoasă .a răs
punderii. indiferent de deficultatea 
problemei care îti stă in fată. Nu se 
noâte accepta tendința adăpostirii 
dună soluții modeste, dar sigure, 
pentru simplul motiv al evitării 
riscurilor. Dezvoltarea impetuoasă a 
forțelor noastre de producție în in
dustrie impune efectuarea unor 
străpungeri tehnologice in toate do
meniile. _ depășind cu curai faza' 
extrapolărilor liniare cu cîștiguri 
minime. în industria construcțiilor 
de mașini aceasta este deosebit de 
evident mai ales în direcția valori
ficării superioare a materiei prime 
si in automatizarea proceselor de 

producție. Avem 
condiții bune pen
tru creșterea va
lorii mașinilor pe 
care le producem, 
pe linia ridicării 
complexe a nive
lului tehnic a] 
utilajului, a tre
cerii de la con

cepția de mașină izolată la aceea de 
sisteme tehnologice adaptate cerințe
lor beneficiarilor interni și externi, a 
generalizării posibilităților de valori
ficare a concepției sinergice „proces- 
nrodus" prin realizarea de linii teh
nologice cu nivel inalt de dotare 
in echipamente de automatizare și 
tehnică de calcul. Condițiile create 
în majoritatea unităților noastre de 
cercetare si inginerie tehnologică, 
sub aspectul experienței si dotării în 
echipamente de încercări, ne permit 
să abordăm astfel de soluții, fără a 
depăși cotele rationale de risc.

în numeroase -întreprinderi con
structoare de mașini, procesele teh
nologice au rămas in urma dotărilor 
cu mașini-unelte. Există toate con
dițiile pentru a trece la metode 
avansate de muncă, la crearea de 
sisteme automate flexibile si la im
plementarea roboților industriali. 
Totuși, unii tehnologi din întreprin
deri si institute manifestă rezerve 
fată de astfel de soluții, care cer 
importante eforturi tehnice si orga
nizatorice. preferind linia de mini
mă rezistentă a situațiilor existente 
sau a îmbunătățirilor nesemnificati
ve. Evident că o astfel. de poziție 
este in totală coptradicțife. cu răspun
derea nouă a unor ațlevărati teh
nologi. ‘î-
(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
Pentru Maria
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O fetiță de 7 ani din Alba 
Iulia — Maria — s-a îmbolnă
vit grav. Pentru salvarea ei eră 
necesară o transfuzie masivă de 
singe. La un singur apel, 71 de 
colegi de muncă ai părinților, 
toți de la întreprinderea meca
nică șt întreprinderea de moră
rit și panificație din localitate, 

’ au întins mina pentru a oferi 
singele salvator. Un gest reflex 
al omeniei, pe care-l consem
năm și de această dată pentru 
promptitudinea și generozitatea 
lui.

Sănătate și viață lungă, Ma
ria !I

I
să planteze și să in- 
pomi fructiferi. Pa- 

fost sădită an de 
copiilor de părinți, 
și profesori. Pină

I

an 
de 
a- 
de 
nu

Nucii 
din Cindești

Elevii școlii din satul Cin
dești, județul Vrancea, au o mare 
pasiune : ' '
grijească 
siunea a 
în rindul 
învățători 
cum, generațiile mai vechi 
absolvenți au plantat in sat 
mai puțin de 1 000 de nuci, care 
au și intrat pe rod. De curind 
însă noua generație a mai plan
tat în grădina școlii incă 2 000 
de nuci. Mai mult, elevii s-au 
angajat să asigure îngrijirea 
puieților și pe timpul vacanței. 
Nu e ușor să sapi, să uzi, să 
cureți 2 000 de pomi. Dar și mie
zul nucilor e bun.

I
I
I
I
I

I

cu doua picioare
Zilele trecute, îngrijitorii sec

torului zootehnic al C.A.P. Să- 
cele — Brașov au constatat lipsa 
unei vaci. „O fi mincat-o ur
șii" — și-au dat cu părerea li
nii. Dar în urma căutărilor, 
vaca a fost găsită fără viață la 
marginea unei păduri. Ii lip
seau insă două pulpe. Semnele 
arătau că vaca nu căzuse victi
mă poftei nesățioase a urșilor, 
ci a unor răufăcători. După cer
cetări s-a stabilit și cine sint 
aceștia : Gheorghe Marin, reci
divist înrăit, care tocmai execu
ta o pedeapsă de 14 luni la lo
cul de muncă, Gheorghe Gindac, 
Ion Gindac și Nicolae Sandu, 
toți din Săcele. Ii uneau pe toți 
cîteva „apucături" comune : le
nevia — vite nu creșteau, dar 
carne mîncau, spiritul hrăpăreț' 
și dragostea de pahar. Cei patru 
sint acum arestați. Pedeapsa, 
pe măsuța faptei, o vor împăr
ți.:. frățește. " •'

I
I

I

I

Imprecizia 
„Preciziei"

în luna august 1981, In cinci 
puncte termice din orașul 'Ful
cra s-au montat contoare pen
tru măsurarea cantității de ener
gie calorică consumată in rețeaua 
de termoficare. O măsură bună 
luată de oameni gospodari. A- 
ceste contoare nu au funcționat 
insă nici măcar un minut, fiind
că au fost trimise defecte de la 
fabricant — întreprinderea 
„Precizia" din București. De a- 
tunci, spre nemulțumirea abona- 
ților, consumul d.e energie ter
mică se măsoară cu ochiome- 
trul. Ce a făcut intre timp în
treprinderea de gospodărie co
munală și locativă din Tulcea ? 
A dat telefoane repetate, 
mis telexuri și delegați 
treprinderea „Precizia" — 
rești pentru a detașa un 
riaș la fața locului să 
contoarele aflate in garanție. A 
trecut aproape un an și nimeni 
n-a venit să le repare. Tulcenii 
se întreabă : vor cu acest prilej 
cei de la Întreprinderea „Preci
zia" să-și infirme numele 7

I

a tri- 
la. In- 
Bucu- 
mese- 
repare

I

Un filtru util

I
I

I
I

Miliția județului și municipiu
lui Iași a întreprins ip ultima 
vreme numeroase controale 
directe asupra conduitei oame
nilor de la volan. Cu acest pri
lej au fost depistați și sancțio
nați cu 
regulile 
conduc 
fluența 
această __  ._ ._____
găsiți recent Gheorghe Vatră, 
tehnician la I.A.S. Cotnari, care 
conducea in stare de ebrietate 
autoturismul 2—IS—4 504, Marin 
Rădulescu — 1—IS—8 084, Mi
hai Olariu — 1—IS—2 820 și Ion 
Mureșan, tractorist la S.M.A. 
Pașcani, secția Stolniceni — 
Prăjescu, care se plimba din 
gard in gard noaptea prin Paș
cani. Vigilența agenților de cir
culație i-a ferit pe toți aceștia 
de la săvîrșirea accidentelor, nu 
însă și de la plata amenzilor 
cuvenite. Cam piperate, dar 
meritate.

I

I

Iasprime cei care încalcă 
de circulație sau care 
autovehiculele sub in- 
băuturilor alcoolice. In 
ultimă categorie au fost

I

I
I
I

Nu se învățase 
minte

I

I

I
I

După ce suferise o condamna
re și beneficiase de o grațiere, 
Radu Neagu din Tr. Măgurele a 
promis „pe cuvint de onoare" că 
se apucă de o muncă cinstită. 
Numai că una zicea și alta gin- 
dea. Fapt este că, după o vreme, 
a început să revină la vechea-i 
ocupație : furturile din locuințe. 
După cîteva „succese", a fost 
surprins in timp ce căuta „cite 
ceva" in cabina unui autoca
mion. Acum, ca recidivist, pen
tru o perioadă destul de mare 
va fi ferit de tentaț i și pericole. 
Măcar de s-ar învăța minte.

I
I

Rubrica realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanți cu legile [arii, 

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Evidențe precise la transportul 

șț prelucrarea cerealelor
Intr-o scrisoare adresată tova

rășului Nicolae Ceaușescu se relata 
că la moara de grîu din Botoșani, 
din cadrul întreprinderii județene 
de morărit și panificație, s-ar fi în
registrat lipsa unor importante 
cantități de grîu. Dar colectivul tri
mis de centrala de resort pentru 
clarificare a aprobat „scăderea1* 
pagubei. în plus se mai afirma că 
se manifestă unele neajunsuri și la 
recepționarea materiilor prime sau 
urmărirea evidențelor.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost ve
rificată de un colectiv de activiști 
de partid și de stat, sub îndruma
rea secretarului de resort al C.C; 
al P.C.R. și a președintelui Curții 
Superioare de Control Financiar, 
în raportul de cercetare se arată 
că, într-adevăr, s-a constatat o lip
să de 82.2 tone grîu, din- care 75,3 
tone se încadrează în scăzămintele 
normate, de pînă la 1 la sută, ce 
se acordă, potrivit reglementărilor 
în vigoare, pe timpul transportului 
cu vagoane C.F.R. ; diferența de 
6.9 tone grîu nejustificată a fost 
imputată celor 3 gestionari, situație 
asupra căreia urmează să hotărască 
și instanța de judecată.

Se precizează, totodată, că s-au 
confirmat aspectele sesizate în le
gătură cu neajunsurile din activi
tatea unor cadre de conducere.

hconctițudinea — 

sever sancționată
Secția pentru problemele muncii 

de partid în agricultură și Curtea 
Superioară de Control Financiar au 
verificat, la indicația secretarului 
general al partidului, o scrisoare 
privind diferite nereguli petrecute 
la întreprinderea pentru produce
rea nutrețurilor combinate din o- 
rașul Rîmnicu Sărat — județul Bu
zău. In raportul de cercetare al 
secretarului de resort al C.C. al 
P.C.R. și al președintelui Curții Su
perioare de Control Financiar, sub 
îndrumarea cărora s-au efectuat 
cercetările, se precizează că în anii 
1979 și 1980 s-au efectuat unele o- 
perațiuni fictive privind cumpăra
rea unor materii prime, introdu
cerea lor în fabricație, livrarea a- 
cestora sub formă de nutrețuri 
combinate, precum și decontarea o- 
perațiunilor prin bancă. Astfel, su-

I
I

I
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reglementare

interes
de cel mai larg
obștesc

o
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După cum se știe, consiliile popu
lare au competența să adopte acte 
cu caracter normativ — hotărîri vala
bile pe teritoriul pe care își desfă
șoară activitatea — revenindu-le în
datorirea să reglementeze problemele 
gospodărești ale localităților, județe
lor respective. Aceste acte normative 
cu caracter local diferă însă de la o 
așezare la alta, unele sînt mai com
plete, mai la obiect și deci mai efi
ciente, altele mai puțin. Or, fără în
doială, legea care se propune va încu
raja inițiativa organelor locale, pen
tru că stabilește un anumit barem de 
exigență, principii și îndatoriri lim
pezi pentru toți cetățenii țării, prin
cipii și îndatoriri pe care consiliile 
populare le vor detalia după aceea, 
în hotărîri, asigurînd aplicarea lor 
în amănunt.

în ceea ce privește hotărîrile pe 
care Consiliul popular al municipiu
lui Brașov le-a adoptat în ultima 
perioadă aș cita Hotărîrea nr. 4, 
care se referă la buna gospodărire 
și înfrumusețare a stațiunii turistice 
Poiana Brașov, Hotărîrea nr. 8, care 
vizează mobilizarea cetățenilor la 
acțiunile de gospodărire și înfrumu
sețare a cartierelor, la amenajarea 
și întreținerea zonelor verzi, a grădi
nilor publice din municipiul Bra

I
I

Constructorii — angajați mai activ 
în păstrarea curățeniei orașelor

Am remarcat in proiectul de lege 
supus dezbaterii publice răspunderile 
care ne revin nouă, constructorilor, 
alături de oanjenii muncii din cele
lalte unități socialiste, pentru a ne 
organiza în așa fel activitatea incit să 
nu aducem prejudicii gospodăririi 
orașelor, cartierelor în care lucrăm, 
arterelor de circulație. într-adevăr, 
cinstit vorbind, să recunoaștem că 
era timpul să se reglementeze aceas
tă îndatorire.

Legea ne cheamă, adică ne obligă, 
să întărim ordinea și disciplina pe 
șantiere. Dezordinea, depozitarea în- 
tîmplătoare a unor materiale, trans
portul defectuos sînt surse ale necu
rățeniei întregului oraș, ale deterioră
rii străzilor, rețelelor edilitare și imo
bilelor. Faptul că se mai permite e- 
fectuarea unor transporturi cu mașini 
supraîncărcate sau neverificate la 
ieșirea din «stațiile de betoane sau 
depozite reprezintă, dincolo de risipa 
produsă, o cauză a murdăririi stră
zilor cu noroi, lapte de var, mortar 
etc.

Mai există obiceiul nefiresc ca, 
după intervențiile în rețeaua strada
lă, pentru efectuarea unor racorduri 
sau a unor reparații de canal, apă, 
telefonie etc, constructorii să nu mai 
acorde atenție refacerii străzii. în 
urma lor, rămin în stradă denivelări, 
grămezi de diverse reziduuri, resturi 
de materiale, care impietează asupra 
curățeniei și înfățișării străzii.

Deși se cunoștea că în anii ante- 
t riori, la transporturile pe C.F.R., 

cantitățile efective de cereale pre
zentau frecvent diferențe în minus 
față de cele facturate. în cadn.il 
morii nu a fost organizată o recep
ție corespunzătoare, în conformita
te cu legislația în vigoare. La fel, 
nu s-a controlat cum funcționează 
comisiile de recepție și modul de 
întocmire a documentelor de evi
dență primară.

în timpul controlului s-au luat 
măsuri de remediere a neajunsuri
lor constatate în activitatea între
prinderii, în evidența și recepțio
narea cerealelor intrate în unitate, 
în întocmirea și circulația corectă 
a evidenței primare, contabile și 
tehnico-operative. Concluziile reie
șite au fost discutate în ședința 
biroului executiv al C.O.M. din 
centrală, unde s-a stabilit sancțio
narea celor care purtau răspunde
rea pentru neajunsurile manifes
tate.

S-au tras și unele concluzii ge
nerale. Astfel, Centrala de morărit 
și panificație va analiza la toate 
întreprinderile din sector modul 
cum se aplică în practică măsurile 
privind recepționarea cerealelor și 
transportul lor, acționind pentru 
reducerea pierderilor, â consumuri
lor specifice, a degradărilor.

mele plătite de către întreprindere 
prin bancă pentru materiile prime 
cumpărate și revîndute fictiv re
prezintă 5 816 000 lei în 1979 și 
3 504 000 lei în 1980. Prin acest pro
cedeu s-au falsificat volumul pro
ducției globale și realizările fizice 
— în scopul de a se înregistra 
scriptic un nivel superior de înde
plinire a sarcinilor de plan. Tot în 
scop de raportări fictive s-a prac
ticat sistemul de a se constitui cus
todii de materii prime și, respectiv, 
de nutrețuri combinate, îndeosebi 
la sfîrșit de lună, cape ,se regulari
zau în luna următoare, ?

S-a mai constatat că, datorită 
nerespectării programului de fabri
cație, au fost cazuri cînd s-au li
vrat rețete de nutrețuri combinate 
diferite față de cele stabilite pen
tru speciile sau categoriile de ani

șov, Hotărîrea nr. 9, care reglemen
tează problemele legate de buna 
administrare și întreținere a spațiu
lui locativ, Hotărîrea nr. 10, care se 
referă la întreținerea și folosirea 

' instalațiilor de apă și canalizare, la 
asigurarea unui consum cît mai ra
țional de apă potabilă și industrială. 
Sînt hotărîri care, in cadrul gene
ral al noii reglementări pe plan na
țional, își vor găsi și un plus de 
autoritate și eficiență.

Dată fiind importanța acestui pro
iect de lege, am organizat studiul și 
dezbaterea lui atît la nivelul consiliu
lui, cît și cu președinții și adminis
tratorii asociațiilor de locatari, cu res
ponsabilii comitetelor de cetățeni, cu 
activul Organizațiilor Democrației și 
Unității Socialiste. De asemenea,, 
proiectul a fost afișat în blocuri de 
locuințe, in cămine de nefamiliști, 
în locurile de interes public, pentru 
ca toți cetățenii să poată lua cu
noștință și să poată participa la 
dezbaterea lui publică, fiind vorba 
de o reglementare de cel mai larg 
interes obștesc.

Eugen NICULA 
vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal 
Brașov

în altă ordine de idei, in spiritul 
prevederilor proiectului de lege, con
sider oportun să se acționeze pentru 
eliminarea unor surse de poluare, de 
degradare a unor construcții,, aspecte 
cu care ne întilnim nu rareori, noi, 
constructorii. Astfel, încă de Ia pro
iectare, trebuie să se indice soluții 
adecvate pentru depozitarea resturi
lor menajere și norme pentru ridi
carea acestora. O altă surșă de po
luare a fondului locativ, sancțio
nată pe bună dreptate prin noua 
reglementare, este „contribuția1* mai 
mare sau' mai mică a unor lo
catari, care au grijă tiumai de inte
riorul apartamentelor, comportîn- 
du-se nepăsător față de dotările co
mune, de „casa scărilor", ușa de Ia 
intrare, trotuarul din fața blocului.

Am remarcat, ca un element esen
țial in aceste reglementări, accentul 
pus pe conduita civică a fiecărui ce
tățean, pe înțelegerea superioară a 
îndatoririlor care ne revin fiecăruia 
in calitate de gospodar al localității. 
Și, desigur, respectivele prevederi ne 
obligă și pe noi să intensificăm acti
vitatea educativă în rindul construc
torilor, pentru ca, in urma lor, stră
zile să rămînă întotdeauna cu un 
plus de estetică, de urbanism și ci
vilizație.

Ing. Ion BOLOG
■» directorul I.J.C.M.-Alba 

male respective. De asemenea, s-au 
introdus modificări cantitative la 
rapoartele de fabricație a nutrețu
rilor combinate pe ture. Se mai 
precizează că nu s-au respectat în 
unele cazuri repartițiile și graficele 
de livrare a nutrețurilor combina
te, unii beneficiari ridicînd canti
tăți mai mari decît cele prevăzute, 
în detrimentul altora ; s-au repar
tizat, la cererea unor beneficiari, 
cantități de nutrețuri combinate in 
care ureea nu a fost amestecată, ci 
livrată separat — practică neper- 
misă, permițînd sustrageri sau 
creind riscuri de accidente.

Concluziile verificării au fost 
dezbătute cu conducerea Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare și în cadrul secretariatului Co
mitetului județean Buzău al P.C.R., 
stabilindu-se scoaterea din funcție 
a tovarășilor Ștefan Olteanu, direc
tor, Ion Brindea, inginer șef, și 
Eugeniu Ștefan, contabil șef ; sanc-

Pentru gospodărirea judicioasă 

a avuțiej forestiere
Consiîiu! Central âe Control 

Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale, împreună cu activiști 
ai Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R. și specialiști de la Mi
nisterul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții au ve
rificat o scrisoare adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind 
unele deficiențe în activitatea uni
tății forestiere de exploatare și 
transport Tîrgoviște.

Cu acest prilej s-a constatat că 
patru gestionari au vîndut canti
tăți de lemne de toc și pentru con
strucții rurale unor persoane parti
culare, insușindu-și sumele. Aceste 
cazuri se aflau, dealtfel, la data 
controlului respectiv, in curs de 
cercetare de către organele de mi
liție ale județului Dîmbovița. în le
gătură cu restituirea sumelor de 
bani reținute anul trecut drept „ga
ranții" celor care au lucrat în acord 
global în exploatările forestiere se 
menționează că, pînă la data con
trolului, nu se achitase suma de 
179,4 mii lei, din oare 113,1 mii lei 
garanții pentru parchetele nelichi
date și care se vor achita pe mă
sura terminării exploatării, iar res
tul penalizări pentru nerespectarea 
prevederilor contractului colectiv 
de muncă. Nu se confirmă afirma
ția potrivit căreia unii muncitori ar 
fi părăăit,?iinitatpa din cauza nerea- 
lizăril cîștigului, acesta fiind anul 
trecut de 3 018-lei pe, lună față de 
2 98if planificat. Se precizează, de 
asemenea, că, în ultimii doi ani, au 
fost schimbași din funcții toți cei 
4 șefi,de sectoafe de exploatare a

„Cetățenii nu numai că își doresc orașul frumos, 
dar înțeleg să pună umărul la întreținerea lui"

Experiența orașului Cîmpulung Moldovenesc confirmă realismul noi
lor reglementări : consiliul popular și cetățenii conlucrează strins in 
vederea unui loc fruntaș in întrecerea pentru mai buna gospodărire 

localității constituie o cauză a 'tuturor.'..ți înfrumusețare, iar îngrijirea

Apariția proiectului de Lege cu 
privire la obligațiile și răspunderi
le consiliilor populare, unităților so
cialiste și ale cetățenilor pentru buna 
gospodărire, întreținere și curățenie 
a localităților urbane și rurale, păs
trarea ordinii și disciplinei publice 
ne-a făcut să deschidem carnetele de 
însemnări in dreptul unor file în
cepute, nu demult, in biroul primu
lui edil al orașului Cîmpulung Mol
dovenesc. Vestea telefonică „urgen
tă", care ne-a întrerupt pentru un 
moment discuția, l-a bucurat vădit 
pe interlocutorul nostru, tovarășul 
Dimitrie Hreciuc, președintele co
mitetului executiv al consiliului 
popular orășenesc. Frumosul o- 
raș bucovinean era distins cu 
„Diploma de onoare" pentru rezulta
tele obținute în întrecerea socialistă 
dintre localitățile țării pe 1981. Prilej 
de justificată mindrie pentru toți ce
tățenii orașului. Dar evQcînd mo
mentele care au determinat acest 
succes — iar acestea sînt multe — 
primarul făcea, de fiecare dată, cite 
o paranteză din care reieșea clar a- 
ceeași concluzie : „se putea mai 
bine ; se putea- mai mult".

încercăm o trecere in revistă a re
alizărilor, reținînd că valoarea lucră
rilor efectuate prin muncă patriotică 
de fiecare „cîmpulungean" este de 
2 100 lei. E mulțumit primarul 7

— Da și nu. Pentru că cei din mu
nicipiul Suceava au trecut de 3 000 
lei pe locuitor.

— Mobilizare mal puțin intensă 
sau... 7

— Poate și asta, dar nu atît. Mai 
degrabă o insuficientă grijă pentru 
calitatea orei de muncă prestate. Căci 
una e să dai cu lopata sau tîrnăco- 
pul cum o fi și unde-o fi. și alta e 
să execuți o lucrare cum trebuie și 
cînd trebuie.

— De exemplu...
— Curățirea și descamotarea pîrîu- 

lui Mesteacăn. E drept, lucrările au 
atins valoarea de 100 000 lei. Dar au 
rămas de terminat lucrări de 300 000 
lei, care, în loc să fi fost raportate Ia 
realizări pe anul trecut, au fost... ra
portate pe anul acesta. Ne-am tot zis 
că „e timp"..., și timpul s-a dus. Con
cluzia 7 Să nu scăpăm timpul din 
mină. Așa încît, la 29 aprilie erau 
realizate deja lucrări de 100 000 lei. 
Cît in întregul an trecut. Deci, se 
poate.

Rodul viu al muncii patriotice de
puse anul trecut de cetățenii din 
Cîmpulung Moldovenesc a devenit o 
prezență cotidiană atît în aspectul de 
ansamblu al orașului, cît și în viața 
obișnuită a fiecăruia. El se poate 
numi fie „Sala de sport" a școlii ge
nerale nr. 1 (500 000 lei), fie amena
jarea „Casei pionierilor**, fie „Com
plexul de odihnă al tineretului**, a- 

ționarea cu avertisment a tovară
șului Chiribașa Iftimie, contabilul 
șef al Trustului întreprinderilor 
pentru nutrețuri combinate ; pune
rea în discuția adunării generale a 
organizației de partid din unitate a 
celor care s-au făcut vinovați de 
neregulile constatate.

Pentru aprofundarea modului în 
care au fost gestionate materiile 
prime și producția de furaje com
binate, decontarea fictivă cu fur
nizorii și beneficiarii, precum și 
stabilirea eventualelor prejudicii a- 
duse avutului obștesc, s-a luat mă
sura ca Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare să efectueze 
un control gestionar de fond, în 
funcție de care se vor lua măsurile 
corespunzătoare.

Concluziile verificării urmează a 
fi discutate în organele colective de 
conducere din toate întreprinderile 
pentru producerea furajelor combi
nate.

lemnului, pentru motive întemeiate 
și cu respectarea reglementărilor în 
vigoare. în locul acestora au fost 
numiți ingineri cu experiență în 
producție. Totodată, au fost înlo- 
cuiți gestionarii cu antecedente pe
nale.

Raportul de cercetare scoate în 
evidență că în activitatea organi
zației de partid din centrala uni
tății s-a constatat o serie de nea
junsuri pe linia planificării, pregă
tirii și desfășurării adunărilor ge
nerale, a evidenței și urmăririi mo
dului cum se îndeplinesc hotărîrile 
organelor superioare de partid și 
cele proprii, primirii în partid etc.

Ținînd seama de cele constatate, 
s-a hotărit să se efectueze, îm
preună cu organele locale și con
ducerea M.E.F.M.C., inventarul 
masei lemnoase din parcelele res
tante pe anul 1981; să se introducă 
o evidență strictă a cantităților de 
lemn rezultate din fiecare parchet 
în parte ; să se reanalizeze modul 
de organizare a transportului lem
nului de foc provenit din parche
tele situate în zona localităților 
Voinești și Bucșani în scopul re
ducerii Iă minimum a transporturi
lor încrucișate.

Comitetul municipal de partid 
Tîrgoviște va acorda un sprijin mai 
substanțial organizației de partid 
din unitatea forestieră de exploa
tare- și transport Tîrgoviște, în ve
derea îmbunătățirii stilului și me
todelor de muncă folosite în con
ducerea activității economice, so
ciale și politice a unității.

Neculal ROȘCA

devărat „brad de beton și sticlă", ri
dicat pe locul vestitelor „băi de ce
tină", fie sutele de metri de conduc
te care au adus apa potabilă în ca
sele cetățenilor de pe numeroase 
străzi și multe altele, care schimbă 
mereu fața orașului, condițiile de 
viață ale oamenilor.

Aici, o paranteză — deosebit sub

însemnări din Cîmpulung Moldovenesc

liniată — a primarului : „Cind vor
bim de aceste schimbări, mereu în 
bine, ale' orașului, de îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de confort ale 
cetățenilor, trebuie spus un lucru : 
toate sînt. în bună măsură, rezultatul 
îndeplinirii sarcinilor de gospodărie 
comunală cu larga participare a ce
tățenilor. Ceea ce înseamnă parti
ciparea tuturor la repararea și cu
rățirea străzilor, Ia, întreținerea Zo
nelor verzi, la plantarea de pomi 
fructiferi, arbori, arbuști și flori, la 
colectarea materialelor refolosibile, 
la... Ei bine, această participare con
stituie forma cea mai concentrată a 
conlucrării dintre cetățeni și consiliul 
popular".

Noul generează idei. Unele chiar 
fără o legătură aparentă cu celălalt 
nou ce-1 sugerează. Ce legătură poa
te fi, de exemplu, intre construcția 
de blocuri și... legumicultura 7 „La 
noi, una directă — ne răspunde pri
marul. Pentru bloc e nevoie de fun
dație. Se excavează pămînt. Pămin- 
tul mergea la astupatul gropilor șau

CULTURA PLANTELOR MEDICINALE

Ferme specializate și cadre competente 
atît în cercetare, cît și în producție

De la an la an. Industriile farma
ceutică. de produse cosmetice și ali
mentară reclamă plante medicinale și 
aromatice in cantități tot mai mari, 
ca prețioase surse de materie primă. 
Pentru a face față acestor solicitări 
crescînde nu este însă suficient să 
dispui de o floră spontană bogată și 
de culturi din cele mai variate de 
plante medicinale și aromatice. Fără 
o solidă fundamentare științifică nu 
numai că sint de neconceput produc
ții cantitativ și calitativ superioare,, 
dar se pot chiar compromite specii, 
culturi întregi.

— Lucrările noastre de ameliorare 
— ne spune dr. ing. Emil Păăn — 
urmăresc realizarea unor soiuri noi 
de plante medicinale, aromatice, cu 
Capacitate sporită de producție și cu 
un conținut mai ridicat de principii 
active. Cele mai recente creații ale 
stațiunfi sint noile soiuri de mușețel 
„Mărgăritar*1, de mac „Extaz11, de 
laur indian „Laura“ — omologate în 
primăvara acestui 
an. Alte cîteva 
soiuri au fost rea
lizate în anii care 
au trecut de la 
Înființarea stațiu
nii (1975). în plus, 
la Comisia pentru 
încercarea și o- 
mologarea soiuri
lor mai avem o serie de linii valoroa
se de mac, mușețel, laur, lavandă, co- 
riandru, valeriană. din care sperăm 
să obținem soiuri și mai valoroase. 
Sintem însă conștienți că, față de 
exigentele actuale, realizările noastre 
în această direcție sînt încă modeste, 
în schimb, pentru îmbogățirea spec
trului de principii active necesar in
dustriei, cît și pentru înlocuirea unor 
specii autohtone sărace în substanțe 
active, stațiunea a aclimatizat și in
trodus în cultură specii originare din 
alte zone geografice. De menționat, 
în primul rind, laurul indian (Datura 
innoxia), originar din Mexic, folosit 
pentru obținerea scopolaminei (com
ponenta activă din scobutil, medica
ment cu acțiune spasmolitică).

— Practic, cum veniți in sprijinul 
sectorului de producție 7

— Stațiunea. împreună cu unitățile 
colaboratoare, asigură necesarul de 
6ămîntă și material săditor din ca
tegoriile biologice superioare pentru 
circa 50 de specii de plante medi
cinale și aromatice, cît și însemnate 
cantități de semințe din înmulțirea 
întîi pentru circa 20 de specii. Pentru 
sectorul de producție din unitățile 
agricole am elaborat pînă în prezent 
trei ediții ale lucrării „Tehnologii 
pentru cultura plantelor medicinale și 
aromatice**, toate editate prin grija 
Trustului „Plafar11. Ultima ediție, din 
acest an, cuprinde un număr dublu 
de specii fată de cea din 1978, care 
se ocupa doar de 25. Ce găsesc cul
tivatorii în această lucrare 7 Indica
ții precise, pentru fiecare specie în 
parte, începînd cu amplasarea cul
turilor în zonele pedoclimatice cele 
mai favorabile, alegerea plantelor 
premergătoare, pregătirea patului 
germinativ, lucrările solului, epoca șj,. 

, .adîncimea de semănat,, norma de ,săr
'* mlnță' și sfîfșind cil Uscarea și cori-' 

diționarea.
— Avind In vedere că In prezent 

ne aflăm in sezon de recoltare, prin 
ce pierderi se traduce nerespectarea 
momentului optim ?

— Se obține o materie primă cu

Convorbire cu 
dr. ing. Emil PĂUN 

directorul Stațiunii de cercetări pentru 
plante medicinale și aromatice — 

Fundulea

în haldă. în jurul blocurilor termi
nate — piatră seacă. N-avea gospo
dina unde-și sădi un petic de pătrun
jel, o floare. De unde pămînt cultiva- 
bil 7 Privind mai atent, am văzut că 
primele cupe de excavator din fun
dații rupeau rădăcini de iarbă. Pă
mînt vegetal. De ce să-l «înmormîn- 
tăm» sub pietriș, în haldă, cînd l-:am 
putea aduce in jurul blocurilor noi, 
pentru straturi și solarii 7 Ceea ce 
am și făcut. Avantajul pentru con
structor — reducerea distanței dintre 
fundație și locul de depozitare a 3 000 
mc de pămînt. Pentru noi — 10 000

mp teren între blocuri cultivat cu le
gume. Anul acesta, volumul pămân
tului vegetal adus din fundații în 
spațiile dintre blocuri va ajunge la 
6 000 metri cubi. Iar suprafața cul
tivată va fi de 30 000 metri pătrați. 
Și vom avea legumele noastre pro
prii, fără să mai așteptăm «trufan
daua» din alte părți".

în felul acesta, de anul trecut, oa
menii din Cîmpulung Moldovenesc 
s-au „molipsit" de pasiunea legumi- 
culturii.

— De ce totuși numai anul trecut 7
— Pasiunea asta „plutea în aer" 

de vreo 4—5 ani. Multi insă nu prea 
dădeau crezare posibilității tde a avea 
ceapă, salată, roșii, chiar vinete „de 
Cîmpulung". Ba unii, cînd au auzit 
că un cetățean de-al nostru, om se
rios. și-a pus in gînd să cultive vi
nete în curte, și-au zis că e... cam în- 
tr-o ureche. Cum să cultivi vinete, 
cind in luna mai te trezești uneori 
cu brumă 7 Omul și-a făcut un mic 
solariu și, spre toamnă, și-a cules re
colta. Vinete cît pepenașii. Ba, ca să 

valoare foarte scăzută, cu un con
ținut redus de principii active. Dacă 
se depășește cu numai cîteva zile 
momentul optim de recoltare, se 
poate chiar compromite total recolta. 
Desigur că recoltarea la momen
tul optim ține în primul rind 
de o bună organizare a muncii. Tre
buie să precizez însă că sectorul de 
producție ar trebui dotat cu mașini 
adecvate, care să permită încadrarea 
recoltării în perioada optimă. Or, 
de pildă, modelul de echipament de 
recoltat florile de mușețel, pentru 
realizarea căruia s-a cheltuit o sumă 
foarte importantă de bani, zace ne
utilizat, nefiind corespunzător. în ge
neral, mecanizarea lucrărilor din sec
torul plantelor medicinale ar trebui 
să se bucure de mai multă atenție.

— Examinind repartizarea culturi
lor de plante medicinale, se poate 
constata o mare dispersare a supra
fețelor.

într-adevăr, există încă o mare 
dispersare, deși 
în ultimii ani, 
datorită preocu
pării Ministerului 
Agriculturii și 
Industriei Ali
mentare, s-au fă
cut progrese pe 
calea concentrării 
culturilor, în ve

derea asigurării unei eficiente eco
nomice sporite. în afară de cele cî
teva ferme specializate ale Trustu
lui „Plafar11, majoritatea speciilor 
se cultivă însă în ferme mixte. Con
stituirea unor ferme specializate, 
amplasate pe o rază de 10—15 km, 
prezintă desigur avantaje multiple, 
în primul rind s-ar putea asigura do
tarea cu utilaje adecvate, permițind 
mecanizarea lucrărilor mai dificile, 
cit și cu instalații de prelucrare 
(uscătorii. distilerii, selectoare). S-ar 
evita astfel transportul pe mari dis
tante și implicit degradarea unor 
imense cantități de materie primă 
vegetală (din care se extrag uneori 
cantități foarte reduse de principii 
active — 0,2—0,4 la sută, restul con
stituind balast). Odată cu special'-a- 
rea fermelor e absolut necesar Ua 
specializată și forța de muncă.

— Ce sugestii ați avea privind for
marea unor cadre competente 7

— Este necesară înființarea unor 
clase speciale, cu profil de cultura 
plantelor medicinale, în cadrul lice
elor agroindustriale din apropierea 
fermelor specializate ale „Plafarului", 
în primul rind, însă, se impune ca 
la liceele agroindustriale Fundulea 
sau Brănești. din apropierea stațiu
nii noastre, să fie înființată o astfel 
de clasă, elevii urmînd să fie recru
tați de Trustul „Plafar" din toate 
zonele cultivatoare de plante medici
nale. Totodată, la facultățile de agro
nomie și de farmacie ar fi util să se 
atribuie un număr mai mare de ore 
studierii acestor plante, tematica 
fiind mai bine corelată cu cerințele 
actuale ale industriei prelucrătoare. 
Ar fi recomandabilă chiar repartiza
rea la stațiunea noastră a unor absol
venți care, după efectuarea stagiului, 
să. fie puși la dispoziția sectorului de 
producție. Formarea de specialiști cu 
Înaltă calificare pentru acest impor
tant sectar al agriculturii constituie 
deci o cerință stringentă.

Ioana DABU

se „răzbune", șl-a agățat cîteva la 
fereastră.

îl vizităm pe „exploratorul" legu- 
miculturii cimpulungene. Paul Cio- 
banu, acasă, in strada Rindunicii, 
cartierul Trandafirilor. Avea un rest 
de concediu de anul trecut și-și pu
nea Ia punct răsadurile (vreo 7 so
iuri). ajutat de soția sa, Virginia.

— Altu-i solariul decit cel de acum . 
patru ani — ne spune el. nu fărflj 
notă de mindrie. în primul rina, a 
crescut : de la cîțiva metri pătrați la 
92 metri. în al doilea rind, alta-i în
grijirea celor peste 20 de soiuri de 
plante, pentru care am primit, cu 
sprijinul primăriei, și semințe, și în
grășăminte. și sfaturi de ia specia
liști. Din curtea asta și din solariu 
hrănim cu legume patru familii : a 
noastră și cele trei ale copiilor. Știți 
cite solarii sînt. azi în oraș 7 Peste 
50. Și, adresîndu-se primarului : 
„N-ar fi rău dacă s-ar organiza niște 
cursuri de legumicultura. Am face și 
schimb de experiență între noi". Pro
punerea a fost recepționată pe loc.

Cei din Cimpulung Moldovenesc au 
fost dintotdeauna buni crescători de 
vite, vestiți în întreaga țară. Sint și 
acum. Efectivul de animale, la cei 
aproximativ 20 000 locuitori ai orașu
lui, o atestă : 3 500 bovine. 4 100 oi, 
peste 1 000 de porci etc. Paradoxal 
insă, numeroși cetățeni, deși au pă
mînt, nu cresc vite. dar... vînd fin în 
alte localități. Motivele 7 „Am ser
viciu, n-am timp de animale"... „N-am 
copii micj, nu-mi trebuie lapte1'... 
Deși exemplele cate ar putea schim
ba o asemenea optică nu lipsesc. 
Tocmai de aceea comitetul executiv 
al consiliului popular și-a înscris in 
agenda de preocupări „cultivarea 
dragostei pentru ‘ zootehnie" prin : 
intîlniri între cei care cresc animale 
și cei care nu ; un panou în centrul 
orașului, cu fotografiile celor mai 
buni crescători de animale ; mobili
zarea activului F.D.U.S. pentru mun
ca de la om la om în acest sens...

...Lucrări edilitare. întreținerea lo
cuințelor și înfrumusețarea orașului, 
indiguiri de rîuri, cultivarea legume
lor, creșterea animalelor pentru con
sumul local și pentru .fondul de stat 
— probleme fără o legătură aparentă 
Intre ele. Dar care alcătuiesc. în to
talitatea lor. viața unui oraș, a cetă
țenilor săi, care le-au înscris printre 
obiectivele Întrecerii pe acest an în
tre localitățile țării.

— întrecere care, de fapt, depinde 
de fiecare cetățean al orașului. Căci 
toate realizările dobindite sînt rodul 
participării nemijlocite a fiecăruia. 
Iar mindria de a te ști cetățeanul 
unui oraș fruntaș se împletește cu 
simțul datoriei civice de a le îrtmulți. 
Iar întrecerea socialistă este a fie
căruia și a tuturor.

Laurențlu DUTĂ 
Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scînteii*

cadn.il
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SECERIȘUL GRÎULUI
BOTOȘANI: E drept, se lucrează,TELEORMAN: Mijloacele mecanice — 

în unitățile rămase în urmă
în unitățile agricole din județul 

Teleorman, pină in seara zilei de 20 
iulie griul a fost strîns de pe 90 300 
hectare, ceea ce reprezintă 84 la sută 
din suprafața cultivată. Mecanizato
rii și cooperatorii din consiliul unic 
agroindustrial Drăcșeni au raportat 
încheierea secerișului pe cele 4 000 
de hectare. Ieri s-a lucrat pe ulti
mele suprafețe și în consiliile agro
industriale Traian, Dobrotești și Na- 
nov. Comandamentul județean pen
tru agricultură a stabilit o serie de 
măsuri pentru ca, pină cel tîrziu vi
neri seara, să se încheie recoltarea 
griului în toate unitățile agricole. 
Dintre aceste măsuri menționăm : 
întrajutorarea cu combine între uni
tățile agricole ce fac parte din ace
lași consiliu agroindustrial sau din 
consilii învecinate ; dirijarea opera
tivă a mijloacelor de transport apar- 
ținind unităților agricole care au în
cheiat recoltarea, cum sînt cele din 
Drăcșani, Beuca. Merișani. Zîmbreas- 
ca, Săcenl, Zimnicele, în cele ce au 
încă de transportaț mult grîu.

Cum se lucrează acum pe ultimele 
suprafețe care au rămas de recoltat 1 
La cooperativa agricolă Mereni, .în 
afara celor 17 combine ale secției de 
mecanizare, se aflau în lanuri alte 
șase aduse în ajutor de la I.A.S. Ble- 
jești. Se remarcă buna organizare a 
muncii, faptul că specialiștii răspund 
și coordonează direct activitatea u- 
nei grupe de utilaje. Aici, în timpul 
pauzei de masă, șeful secției de me
canizare, mecanicii de întreținere și 
șoferii au continuat lucrul în cîmp. 
Secerișul este temeinic organizat și 
în cooperativele agricole Moșteni, 
Crevenicu, Tămășești. în lanurile 
C.A.P. Moșteni am ajuns la ora prîn- 
zului. „Recoltăm grîul de pe ultimele 
120 hectare — ne spune președintele 
cooperativei, Mihai Țațără. Am orga
nizat echipe de încărcători și descăr- 
cători atît în cîmp,'cît și Ia locurile 
de depozitare".

C! ji^lte constatări s-au impus aten
ției? Deși la începutul acestei săp- 
tămîni vremea a fost frumoasă, vi

RECOLTAREA FURAJELOR
In unitățile agricole dih județul 

Dîmbovița au fost depozitate 21 500. 
tone de fin, programul pe lunile mai- 
iulie fiind realizat in proporție de 
82 la sută în unitățile agricole de 
stat și 39 la sută în cooperativele 
agricole. De asemenea, s-au însilozat 
aproape 50 000 tone furaje, planul 
fiind realizat în proporție de 103 la 
sută în I.A.S. și 55 la sută în coope
rativele agricole.

Este cît se poate de evidentă nece
sitatea de a se recupera restanțele, 
de a se acoperi deficitul de fin și 
semisiloz din cooperativele agricole. 
In acest context, atrage atenția fap-' 
tul că se mențin și 'îh 'acesit. ah diîe-" 
rente apreciabile întrfe' unități Jrf' ce1* 
privește cantitățile de" furaje dep'ozi- '' 
tate. Bunăoară, în timp ce coopera
tiva agricolă Băleni dispune de 
400 tone de fîn și 1 200 tone semi
siloz, cea din Petrești — de 600 tone 
fin, iar cea din Finta — de 600 tone 
fîn și 1 000 tone siloz, alte unități au 
strîns fîn puțin, iar silozurile au ră
mas goale după primele etape de re
coltare a furajelor. Pe drept cuvint 
se ridică întrebarea : cu ce vor fi hră
nite animalele în cooperativele agri-

Unitatea Număr 
de bovine

Fin depozitat 
— tone —

Semisiloz 
— tone —

C.A.P. Tirgoviște 800 300 500
C.A.P. Doicești 327 80 200

La C.A.P. Tirgoviște planul de li
vrare a laptelui la fondul de stat pe 
primul semestru al anului a fost de
pășit cu 848 hl, in timp ce C.A.P. Doi- 
cești a livrat cu 300 hl mai puțin față 
de plan. Aceste rezultate contrastan
te în ce privește producția de lapte 
sint generate, înainte de toate, de 
modul diferit in care s-a acționat în 
cele două unități pentru soluționarea 
problemei furajelor. Ambele unități 
au posibilități asemănătoare pentru 

tezele zilnice la recoltare și- la cele
lalte lucrări de vară nu s-au reali
zat. O cauză o constituie defecțiunile 
ce se ivesc la combine. Chiar și în 
unitățile amintite mai sus, la fiecare 
arie sint cîte două-trei combine care 
nu funcționează, necesitînd reparații. 
Totodată, pe traseele parcurse ne-au 
surprins anumite urme ale neglijen
ței : nu se asigură în toate cazurile 
o bună etanșeizare a mijloacelor de 
transport, nu sînt înlăturate toate 
pierderile la preluarea producției din 
cirnp. Iată de ce se impune mai 
multă grijă față de buna folosire a 
combinelor, mai multă răspundere 
din partea împuterniciților organelor 
județene în a sprijini și coordona 
desfășurarea lucrărilor, astfel ca nici 
un bob din această recoltă să nu se 
irosească.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

cole din comunele Caragiale (care a 
depozitat doar 85 tone fîn), Dărmă- 
nești și Gura Foii (cîte 80 tone) ? 
Sint diferențieri care pun în evidență 
modurile diferite în care specialiștii 
și cadrele de conducere din unitățile 
respective au înțeles — cel puțin 
pînă acum — răspunderea ce le re
vine pentru asigurarea bazei furaje

Condițiile sint asemănătoare, 
ceea ce diferi este spiritul gospodăresc 
Cîteva concluzii desprinse din analiza situației existente 

în cooperative agricole din județul Dîmbovița

re. In acest sens este concludentă 
comparația între cooperativele agri
cole Tirgoviște și Doicești, ambele 
situate în același consiliu agroin
dustrial : 

producerea nutrețurilor. Dar în timp 
ce în C.A.P. Tirgo'viște s-a asigurat 
o structură optimă a culturilor, în 
sensul că 65 la sută din suprafețele 
destinate plantelor de nutreț sînt cul
tivate cu lucernă și trifoi — în total 
180 hectare — în cealaltă unitate tri- 
folienele ocupă doar 40 hectare.

Calitatea furajelor este influențată 
mult de strîngerea și depozitarea lor 
în perioada optimă și într-un timp 
cit mai scurt. Dealtminteri, la C.A.P.

dar nu peste
în zona sudică a județului Botoșani, 

grîul a ajuns mai repede la maturi
tate. Pentru grăbirea recoltării, aici 
au fost concentrate forțe mecanice 
aduse din partea de nord a județu
lui. încă de' la începutul acestei săp- 
tămîni, în unitățile din consiliul 
agroindustrial Trușești s-a trecut 
masiv la seceriș. La cooperativa a- 
gricolă Ștefănești lucrau zece com
bined organizați în două module. 
Inginerul-șef al unității, Gheorghe 
Buhariuc, a ținut să precizeze : „Re
coltăm mai întîi grîul din soiul „Da
cia", care este mai precoce. Datorită 
căldurilor ce au urmat ploilor căzu
te, boabele au ajuns repede la ma
turitate. La acest soi, dacă întîrziem 
numai cu o zi seceriștil, riscăm să 
pierdem mult".

Seara, la sediul consiliului agroin
dustrial reținem cîteva concluzii des
prinse din prima zi Ia recoltarea griu
lui. Viteza zilnică planificată de 385 
hectare a fost depășită cu 9 hectare.

Tirgoviște de la începerea cositului 
și pînă la depozitarea finului nu trec 
mai mult de trei zile. Și la recoltarea 
furajelor sînt concentrate importante 
forțe umane, mijloace mecanice și de 
transport. Cositul lucernei se face cu 
vindrovere E-301, utilaje de înalt 
randament aduse de la secția de me
canizare sau împrumutate de la I.A.S.

La strîngerea finului, la celelalte 
operațiuni participă cooperatorii din 
toate sectoarele de activitate. Din 300 
brațe de muncă existente, 260 parti
cipă la „zilele finului", între aceștia 
numărîndu-se cei din fermele vege
tale, din ateliere și birouri etc.

Tot în această unitate, transportul 
finului este o „operațiune de o zi“, 
de regulă a treia zi după cosit, în 
raport cu starea timpului. Este de 
remarcat că la această operațiune nu 
se folosesc nici un fel de mijloace 
mecanice. Transportul se face. în ex
clusivitate cu atelajele, atît cele apar- 
ținînd cooperativei agricole, cît și 
cooperatorilor. Practic, toate căruțele 
și animalele de muncă, indiferent de 
proprietate, sînt folosite la transpor
tul finului, așa cum prevăd normele 
stabilite de consiliul de conducere al 
cooperativei agricole. Se cuvine fă
cută și o altă precizare : în această 
cooperativă, spre a se evita orice

tot cît trebuie
„Cel mai bine s-a lucrat în coope
rativele agricole Romanești, Ștefă
nești și Trușești — constata Petru 
Chiribuțea, directorul S.M.A. Nu au 
fost realizate vitezele prevăzute în 
cooperativele agricole din Bobulești 
și Băbiceni". Pentru grăbirea lucră
rilor și evitarea pierderilor, toate 
forțele satelor sînt mobilizate în 
cimp. La strîngerea spicelor au parti
cipat peste 300 elevi și cadre didac
tice, iar la transportul baloților de 
paie au fost folosite aproape toate 
cele 200 de atelaje existente.

Dar pe fondul acestor rezultate 
bune în ansamblu, anumite lipsuri 
manifestate în timpul recoltării orzu
lui au continuat să persiste. Astfel, 
la C.A.P. Bobulești, combinele au in
trat în lan mult mai tîrziu, mai ales 
din cauză că inginerul-șef al unității 
nu s-a îngrijit de organizarea temei
nică a muncii în lanuri. Tîrziu au 
ajuns în cîmp și unii dintre repre
zentanții organelor locale' de partid și 
de stat, așa cum s-a întîmplat cu 
Mihai Ungureanu, primarul comunei 
Durnești.

Cu toate că în zilele de marți și 
miercuri în unele zone ale județului 
a plouat, secerișul griului s-a extins 
în toate consiliile agroindustriale din 
zona sudică a județului (Albești, Ri- 
piceni, Frumușica etc.). Ba și în 
unele din partea de nord (Coțușca și 
Dragalina). Pe ansamblul județului, 
recolta de grîu a fost strînsă, pînă în 
seara zilei de 21 iulie, de pe 25 la 
sută din cele 74 500 hectare ocupate 
cu această cultură. De bună seamă, 
suprafața recoltătă ar fi putut fi și 
mai mare dacă specialiștii din con
siliile agroindustriale Dorohoi, Dara
bani și Bucecea n-ar fi invocat mo
tivul că „nu se poate, terenu-i umed". 
Măsurile adoptate operativ de co
mandamentul județean pentru agri
cultură pentru înlăturarea unor ase
menea stări de comoditate constituie 
o garanție că viteza de lucru va creș
te simțitor în zilele următoare.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii”

pierderi, fînul se depozitează fa 
cinci fînare, în condiții corespunză
toare de conservare.

Situația este cu totul alta la C.A.P. 
Doicești. Aici de-abia a început um
plerea unui fînar, dealtfel singurul 
existent, la ora actuală, cu fîn de 
calitate bună. Este însă puțin față de 
posibilități și față de cantitatea ne
cesară taurinelor și celor 1 200 ovjne. 
Se pierd zile prețioase din cauza 
numărului redus de cosași șl ne- 
utilizării la întreaga capacitate a mij
loacelor mecanice. Cu un vindrover 
autopropulsat abia s-au cosit într-o 
săptămînă 12 hectare, adică atît cît 
se putea realiza într-o singură zi. 
în ziua cînd am fost ; în unitate 
nu s-a cosit , nici măcar;-tun hectar^ < 
iar la transportul finului cele opt 
căruțe au fost folosite doar o jumă
tate de zi. Pînă una alta, după ritmul 
în care se lucrează, strîngerea finului 
riscă să se încheie de-abia în august?. 
„Terminăm mai repede, pentru că, în 
realitate, 70 hectare de finețe sînt 
acoperite de mărăcinișuri", ne spune 
cu necaz un cooperator. Fapt este că 
președintele cooperativei, tovarășa 
Alexandrina Buliga, ca șl Inginerul- 
șef, Constantin Ardeleanu, trec rar 
și cu puțin folos prin depozitele de 
furaje, nu se ocupă cu răspunderea 
cuvenită de organizarea recoltării. Nu 
este în intenția noastră să redăm a- 
mănunte despre această situație, dar 
un lucru este clar : fără furaje în 
cantități suficiente nu se pot asi
gura nici creșterea efectivelor de ani
male, nici sporire? producției de car
ne și lapte. De aceea a devenit ne
cesară o intervenție operativă din 
partea organelor județene de partid 
și agricole pentru a sprijini această 
unitate — și altele aflate într-o si
tuație asemănătoare — să umple 
finarele și silozurile acum, cînd în 
cîmp sînt încă multe resurse de nu
trețuri.

C. BORDEIANU

Rezultatele întrecerii pe primul semestru socialiste al anului
Prezentăm, m continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de alte colective de oameni ai muncii din industrie, construcții, trans
porturi, agricultură, circulația mărfurilor și din unități prestatoare de 
servicii pentru populație.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza
realizării indicatorilor prevăzuți 
socialiste, la sfirșitul primului 
locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale „Porțile de Fier", județul 
Mehedinți, cu 555,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și graficul de 
punere la dispoziția sistemului 
energetic național ; unitatea s-a în
cadrat in nivelul planificat al pro
ductivității muncii ; cheltuielile pre
văzute în buget au fost reduse cu 
2,7 Ia sută, iar consumul de energie 
electrică cu 9,7 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Rîmnicu Vîlcea.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I: Exploatarea minieră 
Baia Sprie, județul Maramureș, cu 
815,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,3 Ia sută la pro
ducția netă, 1,4 la sută la producția 
fizică, 2,8 la sută la producția-mar- 
fă vîndută și încasată, 31,7 la sută 
la volumul de pregătiri miniere și 
B la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 1,4 
la sută, iar cele materiale cu 7,2 
la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Ilba, județul Maramureș.

Locul III < întreprinderea minieră 
Bălan, județul Harghita.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA
UTILAJ ENERGETIC, PETROLIER, 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de piese 

turnate Cîmpina, județul Prahova, 
cu 719,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,3 la sută la pro
ducția fizică, 4,5 la sută la produc
ția netă și productivitatea muncii ; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 2,7 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibil cu 1,3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie" — Bucu
rești.

Locul III : întreprinderea de acce
sorii „Văliug", Reșița, județul Ca- 
raș-Severin.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I î întreprinderea de con
ductori electrici emailați Zalău, ju
dețul Sălaj, cu 575,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,9 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 1,9 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată ; unitatea 
a realizat importante depășiri de 
plan la export ; cheltuielile totale 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 0,5 la sută, 
iar cele materiale cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de celu
le prefabricate Băilești, județul 
Dolj.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trobanat" — Timișoara.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I: întreprinderea de anve-

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sînt calculați pe cinci luni. 

in criteriile de organizare a întrecerii 
semestru din acest an *), pe primele

lope „Victoria“-Florești, județul 
Prahova, cu 887,2 puncte.

Principalii indioatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția netă, 3,6 la sută la produc
ția fizică, 7,8 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 7 la sută 
la export, 39,7 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței; consumu
rile normate de materii prime și 
materiale au fost reduse cu 7,8 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 4,8 la sută.

Locul II : întreprinderea „Prod- 
coftiplex" — Tg. Mureș.

Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana" — București.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I ; întreprinderea de mobi
lier și ■ decorațiuni „Heliade" — 
București, cu 991,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,9 la sută la pro
ducția netă, 13,4 la sută la produc
tivitatea muncii, 25,8 Ia sută la ex
port, 5,6 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței, 8,5 la sută la bene
ficii ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re-’ 
duse cu 6,6 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
16 la sută.

Locul II : întreprinderea „Ilefor" 
—' Tg. Mureș.

Locul III : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CÎNEPA, LÎNĂ)
Locul I: întreprinderea textilă 

„Unirea" — București, cu 922,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,6 la sută la pro
ducția fizică, 18,6 la sută la produc
ția netă, 14,6 la sută la productivi
tatea muncii, 2,3 la sută la export 
și 17,3 la sută la beneficii ; cheltuie
lile totale planificate la 1 008 Iei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 1,4 
la sută, iar cele materiale cu 5,5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de stofe 
de mobilă București.

Locul III : întreprinderea textilă 
„Dumbrava" — Sibiu.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 467 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,5 la sută la pro
ducția fizică de carne, 13 la sută la 

' efectivele de animale la sfirșitul 
perioadei și 45-la sută la beneficii ; 
unitatea a îndeplinit planul la li
vrări de târne de porc la fondul de 
stat ; cheltuielile planificate la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 4,4 la sută.

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița.

< Locul III : întreprinderea agri
colă de stat pentru creșterea și în- 
grășarea porcilor Bacău.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea „Ener- 

go-petrol" — Cîmpina, județul 
Prahova, cu 886,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,3 la sută Ia 
producția netă, 23,8 la sută la pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile 
totale planificate' la 1 000 Iei pro
ducție de construcții-montaj au 
fost reduse cu 7,2 la sută ; de a- 
semenea, au fost diminuate consu
murile normate la ciment, metal, 
combustibili și carburanți.

Locul II : Trustul de construcții 
pentru economia forestieră și a 
materialelor de construcții Buzău.

Locul III : întreprinderea de 
construcții căi ferate Brașov.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — STAȚII 
DE CALE FERATA

Locul I : Stația de cale ferată 
Bacău, cu 369,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la vo
lumul de transport și la producti
vitatea muncii, 1.4 la sută la greu
tatea medie brută a trenului de 
marfă și 2,2 Ia sută la utilizarea 
mijloacelor de transport ; a fost 
redusă staționarea vagoanelor de 
marfă în tranzit cu manevră cu 
12,2 la sută, iar cea de incărcare- 
descărcare cu 3.5 la sută ; cheltuie
lile totale planificate au fost dimi
nuate cu 4,8 la sută, iar consumul 
de combustibili și energie electri
că cu 3,5 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Pașcani.

Locul III : Stația de cale ferată 
Bîrlad.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile-încălțămintd Timișoara, cu 
445 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10.2 la sută la
livrări de mărfuri cu ridicata și cu 
6.7 la sută la volumul livrărilor de 
mărfuri pe lucrător ; au fost obți
nute importante beneficii peste 
plan ; cheltuielile de circulație pla
nificate la 1 000 lei livrări au fost 
reduse cu 9,8 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Sibiu.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalo-chimice Baia Mare.

ÎN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR 
— UNIUNI JUDEȚENE

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor d.e producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Gorj, cu 1193,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți tu : 8,5 la sută la des
facerea de mărfuri cu amănuntul, 
11.2 la sută la prestări servicii pen
tru populație, 25,6 Ia sută la in
trări în fondul de stat, 33.5 la sută 
la producția industriei mici, 21.4 la 
sută la beneficii și 7.3 la sută la 
producția în alimentația publică ; 
au fost obținute însemnate depă
șiri de plan la livrările de mărfuri 
către fondul pieței și la export.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 

' credit Vîlcș’â/ țțj
'! LocUl Ur:-Uniynea;Î.Jpdețeană a 
; cooperativelor de producție, achi
ziții. desfacere a mărfurilor și de 
credit Vrancea.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare 
locativă „Foișor"—București, cu 
742,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20,9 la sută la 
producția de construcții-montaj, 
18,5 la sută Ia volumul lucrărilor de 
întreținere, reparații curente și 
prestări în construcții, 8,3 la sută 
Ia prestări servicii pentru popu
lație, 11,2 la sută la încasări din ac
tivitatea de producție și prestări 
de servicii ; cheltuielile materiale 
planificate la 1 000 lei producție- 
prestații au fost reduse cu 5 la 
sută.

Locul II ; Întreprinderea de 
construcții, reparații, administrare 
locativă „Giulești"—București.

Locul III : întreprinderea pen
tru administrarea clădirilor Bucu
rești.

O analiză la cel mai mare consumator industrial de energie electrică evidențiază:

PRODUCȚIA DE ALUMINIU în continuă creștere 
CONSUMUL DE ENERGIE — mereu mai scăzut

Se susține pe bună dreptate că e- 
conomisirea energiei este o problemă 
a tuturor categoriilor de consuma
tori, din acest punct de vedere ne- 
existînd- rezerve „mari" sau „mici", 
în spiritul și litera recentului Decret 
al Consiliului de Stat. în toate uni
tățile economice, precum si in gos
podăriile populației trebuie să se ia 
măsuri ferme pentru gospodărirea 
judicioasă și reducerea în continua
re a consumului de energie electrică, 
energie termică, gaze naturale si alti 
combustibili. Totuși, cînd este vorba 
de unitatea care consumă cea mal 
mare cantitate de energie electrică 
din țara noastră lucrurile se pun. e- 
vident, altfel.

De cîțiva ani de zile, colectivul de 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea de aluminiu din Slatina, la care 
ne referim în rindurile de fată, se 
situează cu> regularitate pe locuri 
fruntașe în întrecerea desfășurată 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan. Continuînd șirul re
zultatelor bune obținute anul trecut, 
cînd s-au obținut suplimentar peste 
2 000 tone de aluminiu. în primul 
semestru din acest an ei au de
pășit planul producției fizice cu 
4 500 tone aluminiu primar și aliaje 
din aluminiu. Un’rezultat, fără îndo
ială. meritoriu, aluminiul produs la 
Slatina fiind absolut necesar atît pen
tru satisfacerea cerințelor, economiei 
naționale, cît Și pentru onorarea con
tractelor încheiate cu diferiți parte- 
neri externi.

Se știe însă că aluminiul este u- 
nul din produsele energointensive. 
la fabricarea căruia se consumă can
tități impresionante de energie elec
trică. Faptul că întreprinderea de a- 
luminiu din Slatina consumă aproxi
mativ tot atîta energie cît întreaga 
capitală a tării este cit se poate de 
semnificativ din acest punct de ve
dere. Deci. a produce mai mult alu

miniu înseamnă în primul rind a lua 
toate măsurile necesare pentru a 
consuma cit mai putină energie e- 
lectrică. Ce măsuri se iau. cum se 
acționează pentru îndeplinirea a- 
cestui obiectiv ? Analizînd în dina
mică rezultatele obținute, pot fi în
țelese mai bine dimensiunile efortu
rilor făcute pentru reducereă consu
mului de energie electrică în pro
cesul de elaborare a aluminiului.

După cum reiese din graficul ală

La întreprinderea de aluminiu din Slatina - rezultate care relevă 
o experiență bună, dar și posibilități de a diminua și mai mult 

consumul de energie pe tona de produs
turat, într-o perioadă de aproape șap
te ani consumul specific de energie 
electrică s-a redus cu circa 600 kWh 
pe tona de aluminiu. Este mult, este 
puțin ?

— Un simplu calcul arată că dacă 
în acest an am realiza aluminiul cu 
același consum specific din 1975 ar 
trebui să consumăm în plus circa 120 
milioane kWh, ceea ce echivalează 
cu peste 43 milioane kg combustibil 
conventional, ne precizează ing. Ale
xandru Orzată, directorul întreprin
derii. Un consum suplimentar care, 
fără îndoială, ar cîntări destul de 
mult in balanța energetică a tării. 
Eficienta măsurilor luate este de
monstrată de faptul că și în acest 
an consumul specific de energie e- 
lectrică s-a redus de la lună la 
lună. Astfel, dacă in primul trimes
tru al anului am obtinut tona de a- 
luminiu ou 14 530 kWh, in lunile mai 
și funie consumul specific a fost de 
14 480 kWh. în felul acesta am reușit 
ca. la ora actuală, să producem alu
miniul cu un consum specific de e

nergie electrică mai mic decît într-o 
serie de țări cu tradiție în acest do
meniu. cum ar fi Ungaria. Cehoslo
vacia. Uniunea Sovietică. R.D. Ger
mană, sau unele firme de prestigiu 
din S.U.A. De aceea, apreciez că din 
punct de vedere al consumului de e- 
nergie electrică aluminiul româ
nesc este competitiv pe piața mon
dială. Sintem însă conștienti că. asa 
cum a subliniat în repetate rinduri 
conducerea partidului, trebuie să ac- 

tionăm în ccțptinuare cu si mai mul
tă perseverentă pentru modernizarea 
tehnologiilor. întărirea ordinii si dis
ciplinei. ridicarea calificării oameni
lor. astfel incit să realizăm alumi
niul cu un consum tot mai mic de 
energie.

Măsurile luate pentru reducerea 
consumului specific de energie elec
trică sînt. evident, de o mare com
plexitate și diversitate. Totuși, cîte
va acțiuni au stat în Centrul aten
ției întregului colectiv. începutul se 
poate spune că s-a făcut prin îm
bunătățirea activității de întreținere 
și reparații a utilajelor. Astfel. în 
vederea reducerii timpului de stațio
nare a utilajelor pentru intervenții 
au fost organizate trei ateliere de 
pregătire a subansamblelor premon- 
tate necesare în activitatea de între
ținere curdntă si reparații capitale. 
Totodată, echipele de mecanici au 
fost specializate pe tipuri âe repara
ții.

— Nu este vorba însă numai de a- 
sigurarea bazei materiale, evident 

mai bună în ultimul timp, ci si de 
atenția acordată întreținerii și repa
rării utilajelor, ne spune tovarășul 
Grigore Gogulescu, șeful secției e- 
lectroliză 2. A fost o perioadă cînd 
din dorința de. a realiza planul pro
ducției fizice se neglijau tocmai re
parațiile. Cuvele de electroliză nu 
puteau fi folosite însă la întreaga 
capacitate, utilajele se defectau me
reu și, din această cauză, aveam pro
bleme și cu planul de producție și

cu consumul de energie. La fabrica
rea aluminiului, respectarea tehnolo
giei depinde în mod hotărîtor de 
menținerea în perfectă stare de 
funcționare a instalațiilor. Muncito
rii au înțeles bine acest lucru, iar 
îmbunătățirea activității de întreți
nere și reparații se reflectă direct 
în rezultatele obținute.

Multe din cercetările făcute în ca- 
i drul întreprinderii în scopul reduce

rii consumului de energie au vizat 
și vizează în continuare ridicarea ca
lității anozilor, care au un rol esen
țial în buna funcționare a cuvelor 
de electroliză. Raportul care există 
între calitatea anozilor și consumul 
specific de energie electrică pe tona 
de aluminiu poate fi demonstrat ma
tematic. Așa. de pildă, exprimîn- 
du-ne în termeni tehnici, rezistenta 
la compresiunea anozilor fabricați tot 
în cadrul întreprinderii a crescut de 
la 267 kgf pe om2 în anul 1975 la 
peste 400 kgf pe cm1 în primul se
mestru al acestui an. După cum ne 
spunea tovarășul Alexandru Țircom- 

nicu, șeful secției anozi 2, ca ur
mare a experimentărilor efectuate 
de specialiștii unității s-au îmbună
tățit rețetele de fabricație a anozi
lor, astfel că în prezent calitatea lor 
asigură desfășurarea la parametrii 
superiori a procesului de elaborare a 
aluminiului și.- implicit. reducerea 
consumului de energie electrică. O- 
biectivul propus pentru perspectiva 
imediată este însă ca rezistenta la 
compresiune a anozilor să ajungă Ia. 
450 kgf pe cm2. Este necesar deci să 
se continue cercetările începute, să 
se facă mai mult pentru respecta
rea tehnologiilor de lucru.

Am lăsat la sfîrșit problema dis
ciplinei în muncă pentru că de ea 
depinde în mod hotărîtor atît nive
lul producției, cît si al consumului 
specific de energie ’ electrică. Cine 
nu a fost o perioadă mai îndelun
gată prin halele de electroliză a 
aluminiului va avea acum o mare și 
plăcută surpriză dacă va trece prin 
secțiile de producție ale întreprinde
rii. Ordinea, disciplina sînt eviden
te în fiecare hală* de producție. Tre- 
cînd prin hala nr. 6, la un moment 
dat se aprinde becul roșu din drep
tul unei cuve de electroliză și un 
semnal sonor anunță începutul unui 
efect anodic, termen care, dincolo 
de semnificația lui tehnică, echiva
lează cu o mare pierdere de energie 
electrică. De „stingerea" lui cît mai 
operativă depinde diminuarea risi
pei de energie. Și. intr-adevăr, a- 
proape simultan cu semnalul sonor 
se pune în mișcare un pod rulant si 
începe intervenția tehnică de „stin
gere" a efectului anodic.

— Am desfășurat o lungă si in
tensă muncă de educație pentru a 
forma si dezvolta în rîndul muncito
rilor calitățile necesare unui bunalu- 
minist. adică atenția, operativitatea 
în intervenții, stăpînirea perfectă a 
procesului tehnologic, ne spune to

varășul Matei Fira. secretarul comi
tetului de partid din întreprindere, 
întărirea disciplinei in muncă a 
fost, sincer vorbind, problema cea 
mai grea pe care a trebuit să o re
zolvăm. Fluctuația anuală a munci
torilor era de 50 Ia sută, iar la e- 
lectroliză ajungea chiar la 70 la 
sută. Am reușit însă. în special în 
acest an. ca actele de indisciplină să 
fie eliminate aproape cu desăvîrsire. 
Colectivele de muncitori pe secții 
s-au permanentizat și s-a format o 

opinie de masă împotriva celor care 
nu înțeleg încă să respecte cu stric
tețe disciplina tehnologică. Toți oa
menii muncii din întreprindere sint 
conștienti de sarcinile ce le revin si 
sînt hotăriti să acționeze in asa fel 
incit fiecare tonă de aluminiu să fie 
produsă cu un consum cit mai mic 
de energie. Rezultatele obținute pînă 
acum arată că sintem ' pe un drum 
bun.

Ion 'TEODOR 
Emilian ROUĂ
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________ W majore, orientări și opțiuni fundamentai pentru destinele artei 
românești subliniate Ia Congresul educației politice și culturii socialiste

SÎ<> w. ' z' \ > '* >

MARILE EPOPEI ALE POPORULUI 
- IN ARTA MONUMENTALĂ

„Literatura, muzica, arta trebuie să constituie o parte componentă a marilor epo
pei ale poporului nostru, constructor conștient al socialismului și comunismului, să dea 
noi dimensiuni și o mare perspectivă poporului nostru".

Adevărate oglinzi ale timpului, imagini sim
bolice ale duratei noastre pe pămintul românesc, 
monumentele reprezintă nu doar acte de pioasa 
rememorare a unor valori nepieritoare și nein- 
șelătoare, ci, totodată, vibrante invitații la păs
trarea și dezvoltarea avuției spirituale obștești. 
Adevărate punți peste timp, punți de legătură 
intre generațiile trecute și cele viitoare, monu

mentele sint menite să restituie viețuirii noastre 
in istorie însemnele și dimensiunile ei adevă
rate. Fiecare nou monument închinat istoriei 
neamului românesc este încă un prilej de a în
tovărăși, cu inima și gindul, fapte și oameni care 
— prin dăruirea, prin jertfa lor — au contribuit 
decisiv la ciștigarea imaginii 'pe care o oferă 
astăzi România.

MESAJUL
în amplul proces ae edificare a 

societății socialiste multilateral 
dezvoltate românești, cind întregul 
popor strins unit sub conducerea 
partidului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
desfășoară o grandioasă activitate 
pentru înfăptuirea istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XII-lea, ar
tiștii plastici din întreaga țară se 
integrează cu însuflețire și spirit 
de responsabilitate in vasta operă 
de dezvoltare «ocial-economica a 
țării, de transpunere m viața a re
voluționarului concepi de trecere la 
o nouă calitate in toate domeniile 
de activitate, in scopul creșterii in 
ritm inalt a forțelor de producție, 
a bogăției naționale, a ridicării bu
năstării materiale și spirituale a 
întregului ’nostru popor.

Conștienți fiind că actul de cul
tură este și trebuie să fie o viziune 
originală, de neeontundat asupra 
fenomenelor specifice care ne inte
grează în istoria contemporană, 
membrii Uniunii artiștilor plastici 
sint puternic angajați in realitatea 
socialistă a țării, programul artei 
lor fiind reflectarea creatoare a 
mutațiilor revoluționare ale Româ
niei socialiste.

Alături de toți creatorii,, artiștii 
plastici din țara noastră văd in 
prețioasele indicații date de secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul numeroase
lor intîlniri de lucru, cu prilejul re
centei plenare lărgite a C.C. al 
P.C.R. și al celui de-al II-lea Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste, orientarea majoră a ac
tivității artistice pentru legarea tot 
mai organică a operei lor de 
realitățile societății noastre, pentru 
potențarea mesajului lor umanist 
în scopul îndeplinirii in condiții 
optime-a celei mai importante me
niri a artei, aceea de a face educa
ția politică și estetică a maselor.

Continuing tradiția militantă a 
artei noastre, caracterul ei angajat,

Arta noastră contemporană, în- 
scriindu-se în rîndul faptelor dura
bile prin ideea și calitatea realiză
rii, poate deveni un act de solida
ritate intre om și umanitate, poate 
deveni un mijloc de comuniune în
tre generații. Pentru un piasucilm 
cu vocația istoriei, existența româ
nilor sub ideea continuității, Inde
pendenței și Unirii va fi totdeauna 
un prilej de meditație, prilej de e- 
moționante regăsiri cu spiritul și 
mesajul părinților și străbunilor 
care au muncit și au luptat sperînd 
în mai bine...
. Președintele republicii noastre, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
exprimat aceste nobile cuvinte 
pe care îmi permit să le ci
tez : „Nu se poate vorbi de edu
cație patriotică socialistă fără cu
noașterea și cinstirea trecutului, a 
luptei inaintașilor noștri. Avem un 
trecut glorios care reprezintă cea 
mai prețioasă moștenire a poporu
lui nostru...". Aceste cuvinte, pe 
lingă îndemnul pentru mărirea pa
trimoniului nostru cultural-patrio
tic, sint un îndemn, pentru creatori, 
care, manifestîndu-și liber talentul, 
folosind stiluri și maniere diferite, 
pot da opere de artă de inaltă ți
nută artistică, cu un limbaj accesi
bil, caracterizate de forța artistu
lui de ,a exprima realitatea. Marile 
fapte sau figuri ale istoriei noas
tre, ctitorii idealurilor noastre de 
libertate in vatra străbună, pot de
veni contemporanii; noștri, efigii ale

Cind, cu patru ani în urmă. Co
legiul criticilor muzicali din Aso
ciația oamenilor de artă propunea 
prima ediție a unei manifestări la 
care urmau să-și dea concursul 
10—12 tineri dirijori, ideea a fost 
îndelung dezbătută și nu a fost mic 
numărul celor neîncrezători. Pentru 
căi intr-adevăr, era vorba de „spo
rul de periclitate" al unei astfel de 
competiții nedeclarate, mult mai 
mare decit în cazul altor manifes
tări, anume dificultatea asigurării 
calității — in comparație cu festi
valurile în care se prezintă soliști, 
mici formații camerale, unde nu 
este implicată o orchestră simfo
nică, unde nu este solicitat un com
plicat aparat orchestral să colabo
reze cu 10 tinere baghete, fiecare 
aflată la alt moment al devenirii 
ei artistice. Totuși, an de an. de la 
Tg. Jiu (unde s-a desfășurat pri
ma ediție) la Piatra Neamț și apoi 
in cei doi ani consecutivi ia Buș
teni — demonstrația a fost clară : 
această originală manifestare se în
scrie pe harta artistică a țării ca 
un podium de lansare a tinerilor 
dirijori, a tinerelor speranțe ale 
baghetei românești, ca o pledoarie 
pentru ca valoarea, talentul auten
tic să fie sprijinite, să-și afle îm
plinirea artistică, să-și îndeplineas
că rolul pe care-1 au in arta in
terpretativă românească. Și nu cred 
că putem exemplifica cele spuse 
decît. citind citeva din opiniile for
mulate la „masa rotundă" organi
zată cu prilejul celei de-a IV-a e- 
diții a Festivalului „Tineri diri
jori" de la Bușteni de către cîțiva 
spectatori : Cecaș Emeș, biblioteca
ră : „Faptul că seară de seară la 
aceste concerte sala noastră din 
Bușteni a fost arhiplină este, cred

NICOLAE CEAUȘESCU
Peste 1 000 de lucrări de artă plastică monu

mentală, in cele mai diferite materiale și tehnici 
— de la monumente de mare amploare in bronz 
și piatră la mozaic și pictură murală — ridicate 
in ultimele decenii pe întreg cuprinsul țării, re
fac o adevărată istorie a României, a trecutului 
ei glorios, a realizărilor ei contemporane.

UMANIST AL CREAȚIEI PLASTICE
de Ion IRIMESCU

președinte al Uniunii artiștilor plastici

artiștii plastici au înțeles sâ-și va
lorifice libertatea de creație pu- 
nind-o in slujba societății, a cerin
țelor și idealurilor ei, să realizeze 
opere care se adresează poporului, 
oglindind specificul dezvoltării is
torice a națiunii noastre, realitățile 
prezente ale societății socialiste, 
continuind creator ■ trăsăturile sti
listice ale artei naționale, aducin- 
du-și astfel o contribuție de seamă 
la afirmarea școlii artistice roma
nești, la îmbogățirea, prin opere 
reprezentative, a patrimoniului 
cultural național și universal.

în acest sens, sculptura monu
mentală și-a adus o contribuție 
substanțială. Sint numeroase lucră
rile care și-au ales drept subiect 

^variate aspecte ale istoriei noastre 
naționale. De la Decebal și pînă 
la eroii istoriei noastre contempo
rane, numeroase personalități și-au 
găsit întruchiparea in sculptură. 
Eroii războiului de independență 
care s-au jertfit pentru libertatea 
țării au fost astfel omagiați prin 
gusturile monumentale ridicate la 
Giurgiu. Numeroase statui ecvestre 
închinate unor figuri glorioase ale 
istoriei noastre naționale capătă, 
de asemenea, semnificația unui o- 
magiu adus luptei pentru libertate 
națională și socială. Aș aminti ast
fel’ monumentele Mircea cel Bă- 
trin, Dragoș Vodă și Decebal, reali
zate de Ion Jalea, pe acelea inchi- 
nate lui Ștefan cel Mare de Mircea 
Ștefănescu și Iftimie Bîrleanu, mo
numentul „1907" de Gavril Co- 
valski, „Independența" de Con
stantin Popovici, recent inaugurat 
la Oradea. Lista realizărilor valo
roase este mare. Ar putea fi, de a- 
semenea, adăugate monumentul lui 
Petru Mușat de Paul Vasilescu, al 
lui Ion Vodă, de Gheorghe Turcu. 
Intr-un stadiu avansat de realizare 
se află, de asemenea, lucrarea de 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,—--------.

CEA MAI PREȚIOASĂ MOȘTENIRE
de Gheorghe ADOC

prezentului, prin lucrările ce se de
dică evocării acestor mari fapte, a- 
cestor mari înaintași. Un pictor sau 
un sculptor, angajîndu-se într-o a- 
semenea evocare, nu-și poate per
mite riscul redării superficiale a 
eroului, a necunoașterii epocii în 
care acesta a trăit. Pe lingă Intui
ție, pe lingă acel sentiment al is
toriei și documentare stăruitoare, 
acest lucru pretinde o cunoaștere 
profesională cit se poate de serioa
să. Opera plastică de calitate va 
stirni totdeauna adeziunea privito

Gheorghe ADOC : Basorelief - Monumentul Independenței, lași (detaliu)

eu, argumentul convingător că o 
astfel de manifestare are un mare 
ecou în rîndul publicului". Elena 
Botoacă, muncitoare la întreprin
derea de. hirtie : „La Începutul lu
nii iunie și eu și inulți alți colegi 
ai mei ne întrebam cind va avea 
loc Festivalul „Tineri dirijori". 
S-au pus insă afișele și am înțeles, 
spre bucuria noastră, că tot orașul 
Bușteni va fi gazda acestor origi
nale concerte". Dinulescu Nicolae,

BUȘTENI: Festivalul „Tineri dirijori"
medic : „Tinerii dirijori prezenți 
pe podiumul sălii noastre de 
spectacole ne-au oferit trei ex
cepționale seri de muzică, ne-au 
făcut să ne gîndim că o astfel de 
manifestare poate deveni competi
tivă, că bine ar fi ca aici, lg Bușteni, 
să existe o stagiune permanentă?.

Așadar, de curind, la Bușteni s-fti 
aplaudat cea de-a IV-a ediție a 
Festivalului ..Tineri dirijori", „Nu 
este numai fala orașului nostru — 
spunea Milete Tacea, secretar cu 
propaganda al comitetului orășe
nesc de partid — este, indiscutabil, 
unul dintre remarcabilele momente 
ale acestui sfîrșit de stagiune". Au 
suit pe podium deci 10 tineri, 10 
aspiranți Ia profesiunea de dirijor, 
dornici să convingă publicul că nu 
au greșit alegindu-și această deo
sebit de dificilă ramură interpreta
tivă. Dintre ei, cinci nume noi : Li- 
viu Buiuc — înclinat spre pagini 
poetice, meditative, dar încă prea 

artă tnonumentală ,,Mihai Viteazul 
și căpitanii săi" de Râdulescu Gir, 
monumentul „Independenței" de N. 
Schirliu, care va fi ridicat la Giur
giu. Aș aminti și imaginea lui Ni
colae Titulescu, pe care am reali
zat-o pentru București. Ar fi de 
relevat însă că imaginile unora 
dintre marii noștri înaintași au fost 
destul de puțin imortalizate în 
sculptură. Avem in această acțiune 
încă de umplut goluri, de împlinit 
datorii față de poporul, de istoria 
noastră, atit de impresionant evoca
tă de președintele României. Bucu- 
reștiul mi se pare incă destul de să
rac in sculpturi monumentale. Ima
ginea lui Eminescu din fața Atene
ului Român, creat de Anghel, este 
desigur ’ o lucrare frumoasa. Mai 
ales portretul mi se pare remarca
bil. Gindindu-mă insă la figura 3- 
cestui mare poet cred că ar merita, 
și alte monumente de mai mare an
vergură. Cred, dealtfel, că avem o 
mulțime de personalități asupra că
rora ar trebui să ne oprim mai a • 
tent. Caragiale, Luchian, G’rigo- 
rescu, Andreescu, Babeș, Coșbuc, 
Vlaicu, Vuia, Arghezi, Delavrancea, 
Racoviță, Marinescu — lata doar 
cîteva exemple alese la întimplare 
cu convingerea că numărul lor ar 
putea fi mult sporit. Noile cartiere 
de locuințe. întinse, uneori pe su
prafețe echivalente cu ale unor o- 
rașe întregi, oferă posibilități mul
tiple sculptorilor noștri. Conștienți 
de faptul că trebuie să lăsăm ge
nerațiilor viitoare monumentele 
vremii noastre eroice, expresii in 
marmură și bronz ale marilor for
țe ce au ținut mereu treaz sunetul 
nemuritor al poporului, sculptorii 
noștri vor trebui să se gîndeâscă în 
continuare la transpunerea unor 
mari momente, din epopeea națio
nală, să elaboreze idei, să găsească 
soluții convingătoare. Numeroase

rului. Dincolo de suprafața lucrării, 
in cazurile fericite, va stărui o re
zonanță de inefabil care se va lăsa 
in memoria afectivă a contemplato
rului. Ceea ce se va impune nu 
va fi o asemănare oarecare, plată, 
ci forța artistică de a exprima ade
vărul, convingător, cu acuratețe și 
sobrietate. Raportate la evocarea 
istorică in arta plastică, aceste ele
mente pot transmite cunoașterea, 
ideile generoase care duc la sim
patie. la înțelegere, la neuitare...

Nu a trecut multă vreme ae and 

puțin exersat pentru a putea găsi 
exact suflul necesar „Preludiilor" 
lui Liszt, pentru a le putea fluidiza 
și a le transmite intr-o imagine 
concludentă, Dorel Pascu — în 
Simfonia nr. 92 in Sol Major „Ox
ford" de Haydn — dezvăluind o a- 
nume experiență in colaborarea cu 
orchestra, fiind concis, dozind cum
pătat punțile spre momentele cul
minante. dar nereușind tot timpul 
o colaborare afectivă, apropiată cu

instrumentiștii. Gh. Costin — sigur 
in ritmică, neașteptat de întreprin
zător ,in uvertura Leonora nr. 3 de 
Beethoven (ținind seama de tine
rețea sa. de faptul că incă nu a a- 
vut sistematic posibilitatea de a se 
intilni in calitate de dirijor cu or
chestra). căutind cu vibrație deta
lii. meandre neașteptate, soluții in 
punctări dramatice. Florin Totan — 
cu certe disponibilități, elegant in 
gestică, conturind frazele (in păr
țile III și IV ale Simfoniei a Il-a 
de Schumann), în adîncimea lor, o 
sensibilitate aparte care se impune 
a fi completată de vigurozitate, de 
energie, de o și mai eficientă de-x 
monstrâție a studiului sever pe ca
re-1 practică. Ion Marin — fără re
zerve, revelația festivalului, pentru 
maturitatea gîndirii și exprimării, 
pentru rafinamentul și’ consistența 
gestului ip două opusuri dificile. 
(„Ma mere l’Oye" de Ravel și Poe
mul pentru vioară și orchestră de

Ion IRIMESCU : „Lupeni, 1929"

intîlniri ale artiștilor noștri cu se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. au re
levat faptul câ Bucureștiul — ora
șul care a cunoscut, pe toate pla
nurile, o dezvoltare spectaculoasă, 
nu se află la același nivel in pri
vința unor obiective artistice care 
să-i dea un plus de frumusețe. O 
vor face fără îndoială viitoarele 
monumente ce se vor naica in 
București : Monumentul indepen
denței, monumentul Clasei munci
toare și monumentul Țărănimii 
muncitoare. Sculptorii noștri vor 
trebui, de asemenea, sa mediteze, 
Bă propună soluții pentru realizarea 
unor obiective artistice menite să 
înfrumusețeze, să agrementeze cu 
lucrări de calitate artistică spațiul 
Capitalei noastre. Iată sarcini care 
ne onorează și, totodată, oferă șan
se multiple de afirmare potenția
lului nostru creator, talentelor de 
care dispunem în acest domeniu.

In sălile Muzeului de artă al Repu
blicii Socialiste România s-a desfă
șurat un concurs de artă monu
mentală însumînd trei teme de mare 
anvergură : Monumentul Unirii, 
Monumentul Independentei și Mo
numentul Victoriei Socialismului, 
concurs dedicat Capitalei. Apelînd 
la forțele membrilor săi din toate 
'generațiile. Uniunea artiștilor plas
tici. care are înscris în statutul său 
promovarea artei patriotice de înal
tă ținută umanistă, a participat cu 
multe proiecte de sculptură monut 
mentală. Această participare, ca și 
sondajul de public care a avut loc 
cu această ocazie, formă democrati
că de testare a opiniei celor cărora 
'se adresează' creația noastră, a de
monstrat adeziunea pentru marile 
inițiative culturale ale partidului și 
statului nostru.

Calitatea de document istoric și 
de artă, de reper al devenirii noas
tre în decursul timpului, este evi
dentă de la moneda dacică bătută 
in monetăriile antice, la Columna 
Traiană, pînă la pietrele și frescele 
ctitoriilor noastre, pînă la creațiile 
monumentale ale epocii în care tră
im, Ele constituie un îndemn per
manent de a crea o vastă frescă
in care să strălucească atit faptele 
memorabile ale eroicei noastre is
torii, cit și realizările și aspirațiile 
poporului nostru, așa cum atit de 
convingător s-a adresat la Congre
sul educației politice și culturii so
cialiste oamenilor de artă tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Chausson, solistă, fiind Cristina 
Anghelescu). de fapt intr-un „tă- 
rim" al muzicii la care se ajunge 
in mod normal Ia maturitate, după 
ani și ani de experiență.

Deci, cinci dirijori — debutanțl pe 
podiumul festivalului și cinci — cu- 
noscuți din ediții precedente, pe a- 
ceștia din urmă, o dată mai mult 
publicul dorind să-i revadă, să-i as
culte, să aprecieze dacă perseve
rența lor este sau nu dublată de

argumentele unui evident progres. 
Astfel, a fost urmărită cu atenție, 
Mihaela Roșea, desfășurînd partea 
I a celei dinții simfonii enesciene ; 
și. curios, ca între tactarea simplă, 
școlărească (ce din nou, ca și in 
anul trecut, ne-a dus cu gindul la 
înclinațiile ei spre muzica corală), 
și rezultatul sonor era o mare dis
crepanță, acesta din urmă fiind 
neașteptat de închegat (bineînțeles 
și datorită sprijinului instrumentiș
tilor), mareînd evident caracterul 
eroic, maiestuos al lucrării. Apoi, 
Mihai Damian care, deși nu are da
tele necesare unui dirijor de an
vergură, rămine un muzician in
struit, din categoria celor care scriu 
muzică și simt nevoia din cind in 
cind să colaboreze cu orchestra, cel 
care a avut dorința să lanseze de 
pe acest. podium un opus de dată 
recentă, „Anna Perenna" aparți- 
nind tinerei compozitoare Violeta 
Dinescu. în fine, Mihai Diaconescu

(Urmare din pag. I)

ma însăși a salvgardării ființei națio
nale a poporului român, a existat și 
in alte epoci. Dar victoriile politice, 
cum sint cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare și aiiații săi. 
lichidarea, claselor antagoniste și a 
exploatării, asigurarea unei dezvol
tări economice echilibrate, armonioa
se, instituirea unor noi raporturi din
tre diferitele clase și categorii socia
le ale societății românești conferă 
noi baze și atribute superioare uni
tății națiunii. Procesul actual de o- 
mogenizare socială, evoluția spre 
ceea ce in Programul partidului se 
denumește a fi „poporul unic munci
tor" va consolida și va da noi dimen
siuni acestei unități.

Un factor’ deosebit de important al 
întăririi unității ii constituie soluțio
narea problemei naționale in Roma
nia, politica partidului și statului 
față de naționalitățile conlocuitoare 
și problemele lor specifice. Pentru 
orice om cinstit și de bună credință 
— fie el cetățean român sau al ori
cărui alt stat — faptele vieții noastre 
economice, politice, sociale, culturai- 
spirituale evidențiază o realitate de 
necontestat și anume aceea că iu 
România socialistă s-a asigurat o 
reală și efectivă egalitate in drepturi 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate.

Se poate releva ca o trăsătură ori
ginală a concepției și practicii parti
dului nostru in politica națională 
faptul că avind drept temei revolu- 
ționarea profundă a relațiilor econo
mice, politice, sociale și culturale 
relațiile naționale au fost așezate pe 
baze noi, umaniste, lichidindu-se 
orice discriminare națională și asigu- 
rîndu-se în practică drepturi și înda
toriri egale tuturor cetățenilor ca fii 
ai aceleiași patrii comune. Deosebit, 
de important este faptul că s-au asi
gurat condițiile pentru manifestarea 
egalității, înainte de orice, pe tări- 
mul vieții economice, în sensul că 
toți cetățenii țării, fără deosebire de 
naționalitate, se bucură in mod egal 
de realizările socialismului.

Consider, de asemenea, un merit 
cu totul aparte al politicii naționale 
a partidului nostru — judecind in 
termeni comparativi cu realitățile 
contemporane și din alte țări — grija 
deosebită acordată . garantării acelor 
drepturi care permit naționalităților 
conlocuitoare să-și păstreze si afițme 
limba proprie, tradițiile, specificul 
lor, a acelor trăsături care le confe
ră o identitate, o personalitate pro
prie în cadrul marii familii socialiste 
a patriei. Instituțiile de invățămint 
de toate gradele în limbile naționa
lităților conlocuitoare, activitatea e- 
ditorială,’ numărul și tirajul reviste
lor și ziarelor, rețeaua instituțiilor de 
artă și cultură, emisiunile de radio 
și televiziune, revitalizarea — as pu
tea spune — a unor tradiții și obice
iuri in cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" sint tot atîtea 
dovezi elocvente ale asigurării aces
tor drepturi specifice, ale unor mari 
realizări ce nu pot fi nicicind elu
date.

Afirmația — confirmată de realita
tea cotidiană — că in patria noastră 
problema națională a fost soluționată 
pe deplin nu trebuie Înțeleasă in 
sensul unui proces absolut încheiat, 
că problemele spefifice ale naționa
lităților conlocuitoare n-ar măi con
stitui de actirn înainte un obiectiv al 
politicii generale a partidului. Dim
potrivă, așa cUfn” afirmă secretarul

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
I1.C5 Matineu de vacanță
11.30 Film serial : „O chestiune de 

onoare". Episodul 2
12.20 Deschizător de drumuri noi — 

Congresul al IX-lea al P.C.R. B 
Dialog permanent cu făuritorii 
României socialiste.

12,40 Muzică patriotică șl revoluționară 
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Reportaj pe glob. Republica Ara

bă Egipt
16,23 Emisiune literară
17,00 Studioul tineretului
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.30 Deschizător de drumuri no! — 

Congresul al IX-lea al P.C.R. R 
Viguroasă afirmare a spiritului 
creator în activitatea ideologică și 
politico-edueatlvă

20.50 Invitat în studiourile noastre — 
baritonul Nicolae Herlea

31,15 Civica B Noi, gospodarii țării !
21.30 La frontierele, cunoașterii — serial 

științific. Episodul 15 (ultimul)
21.50 Telejurnal ,
22,00 Meridianele cinteculul
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Stagiunea muzicală estivală TV. 

Program Paul Constantinesc’u
21,50 Telejurnal
22,00 Seară de balet. Selecțiuni din ba

letul „Lacul lebedelor" de P.I. 
Ceaikovski

52.30 închiderea programului

— „luptîndu-se“ pur și simplu cu 
o partitură care-1 depășea (părțile 
II și IV din Simfonia a IX-a de 
Dvorak), totuși, demonstrînd că se 
află într-o etapă de- acumulări, că 
față de anul trecut a suit trepte 
privind dialogul cu amplul aparat 
simfonic... ; și două certe talente 
reconfirmate de cuvintul publicu
lui : Emil Aluaș și Mihai Valeu, 
doi tineri care, cedindu-și unui ce
luilalt bagheta, au desfășurat cele 
patru stări ale Simfoniei a IV-a de 
Ceaikovski, dăruind spectatorilor 
momentele cele mai spectaculoase 
ale festivalului. Emil Aluaș — o 
baghetă generoasă, inspirată (nu 
uităm nici eficienta colaborare cu 
violoncelista Anca Vartolomei. in
tr-un concert haydnian), construind 
cu anvergură. cu sensibilitate 
desfășurările e'eaikovskiene t Mihai 
Valeu — o prezență de excepție, 
cu vervă, cu scinteie, desemnd 
parcă in peniță finețea Scher- 
zo-ului, făcînd din final un briant 
și pasionant discurs.

S-a încheiat deci și cea de-a IV-a 
ediție a Festivalului „Tineri diri
jori". O competiție-maraton. atent 
sprijinită de forurile de cultură 
prahovene, la care incă o dată s-a 
evidențiat Orchestra simfonică din 
Ploiești — acest tinăr colectiv care 
aduce ca argumente saltul excep
țional care l-a făcut in ultimii ani. 
dorința sa de afirmare, pasiunea cu 
card’ sprijină ideea lansării tineri
lor dirijori. Un podium de excepție 
de pe care s-au lansat și, sperăm, 
se vor lansa și in viitor (mai ales 
dacă vor fi cit mai mulți repre
zentanți ai instituțiilor muzicale 
din țară) talentele autentice. 

Smaranda OȚEANU

general al partidului, „avem obliga
ția să facem .și in viitor totul pentru 
aplicarea neabătută, principială a de
plinei egalități in drepturi, asigurind 
participarea tuturor oamenilor mun
cii la conducerea vieții economice și 
sociale".

Problema națională este, îndeobște, 
extrem de complexă. Soluționarea ei 
presupune nu numai asigurarea unor 
drepturi și libertăți tot mai largi și 
mai bogate in conținut, ci — pe baza 
acestora — și desfășurarea unui am
plu și temeinic proces de educație 
in spiritul întăririi prieteniei și fră
ției, al cunoașterii, Încrederii și res
pectului reciproc, al prețuirii parti
cularităților proprii. Trecutul istoric 
— mai indepărtat sau mai apropiat — 
al patriei noastre demonstrează cu 
elocvență că numai atunci cind locui
torii acestui pămiiit au fost uniți in 
muncă și luptă, numai atunci au pu
tui să izbîndească, să-și cucerească 
independenta și libertatea socială și 
națională.

Intre cele mai de preț moșteniri pe 
cape istoria conviețuirii pe aceste 
meleaguri a lăsat-o înscrisă — prin 
atîtea jertfe, sacrificii și izbînde — 
în testamentul strămoșilor noștri este 
adevărul că unitatea constituie 
forța noastră de neînvins, telul nos
tru sacru. Afirmația conducătorului 
partidului și statului nostru că „tre
buie să combatem eu fermitate și să 
demascam orice manifestări naționa
liste. șovine, rasiste, antisemite, orice 
încercare de învrăjbire a oamenilor 
muncii dc diferite naționalități..." 
pentru că „...oricine încearcă intr-o 
formă sau alta să lovească în cola
borarea și unitatea cetățenilor patriei 
noastre se pune implicit in slujba 
dușmanilor țării, a dușmanilor con
structorilor socialismului" ' constituie 
expresia înaltei responsabilități pen
tru interesele fundamentale ale pa
triei, expresia unei politici veritabil 
umaniste.

Justețea politicii naționale a parti
dului, consecventa ei transpunere în 
viață, umanismul acestei politici con
stituie temeiurile solide ale - atașa
mentului ferm și activ al naționa
lităților conlocuitoare ca, dealtfel, al 
întregului popor, la cauza socialis

x------------------ NQIt Ut MXIUKA ----------------- -x

„Politica de apărare națională 
a României în contextul

european interbelic (1919-1939)“
Conceput și reali

zat in spiritul tezelor 
cuprinse in Progra
mul Partidului Comu
nist Român, al ideilor 
novatoare desprinse 
din opera de o inesti
mabilă valoare teore
tică a secretarului ge
neral al partidului 
nostru, președintele 
republicii și coman
dant suprem al forțe
lor armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vo
lumul se constituie în
tr-o sinteză origina
lă, .fiind prima lucra
re de istoriografie ro
mânească în care se 
abordează unitar, în
chegat, politica de a- 
părare națională a 
României in perioada 
dintre cele două răz
boaie mondiale.

Cartea pune in va
loare rezultatele cer
cetării îndelungate a- 
supra conexiunii din
tre politica externă și 
cea de apărare națio
nală a României, pen
tru păstrarea unității 
statale, a independenței 
și suveranității intr-un 
context european ca
racterizat prin apari
ția și ascensiunea 
unor puternice forțe 
revizioniste și revan
șarde, Problemele ex
puse și concluziile 
formulate de autori 
au ca suport științi
fic. alături de o 
vastă bibliografie ro
mânească și străină, și 
o atentă cercetare ar
hivistică din țară și 
din U.R.S.S., Franța, 
Anglia, S.U.A. ș.a.

Autorii, Gheorghe 
Zaharia și Constantin 
Botoran, fac o a- 
devărată radiografie

„Conjunctura economiei 
mondiale"

Apărută în preajma 
aniversării unei ju
mătăți de veac de 
cercetare conjunctu- 
raiă românească și a 
15 ani de la crearea 
Institutului de econo
mie mondială, lucra
rea la care ne refe
rim, elaborată anual 
de I.E.M., reprezintă 
nu numai un element 
de continuitate in ac
tivitatea institutului, 
ci și un pas inainte in 
adinei rea preocupări
lor legate de studie
rea unor probleme 
majore din economia 
mondială, care, in ca
drul diviziunii inter
naționale a muncii, 
exercită influențe și 
asupra economiei țării 
noastre. Astfel, dacă 
edițiile precedente re
flectau doar un seg
ment al activității 
I.E.M.. poate nu cel 
mai semnificativ — 
acela de informare in 
domeniul conjuncturii 
curente — ediția ac
tuală prezintă, alături 
de o privire de an
samblu asupra princi
palelor tendințe con- 
juncturale anuale, ac
tivitatea de cercetare, 
rezultatele unor re
cente studii efectuate 
de colectivul institu
tului.

Dar, chiar și în par
tea intii a lucrării. în 
care este prezentai â 
evoluția conjuncturii, 
sint analizate mai 
profund decit în tre

asupra situației poli
tice și militare din 
Europa, evidențiază 
evoluția contradicții
lor internaționale și 
situează in acest con
text orientarea poli
ticii de apărare na
țională a României. în 
acest cadru, lucrarea 
prezintă concepția po
litică și militară ce a 
stat la baza guvernă
rii statului român în 
anii interbelici, mij
loacele economice și 
potențialul militar al 
țării, caracterul ali
anțelor politice și mi
litare și efectele lor 
finale, precum și so
luțiile preconizate de 
cercurile politice și 
militare din România 
în rezolvarea proble
mei fundamentale pri
vind apărarea statu
lui național unitar ro
mân in frontierele 
sale firești.

Din lucrare reiese că 
România a promovat, 
în perioada analizată, 
o politică de pace și 
înțelegere cu . toate 
statele, că ea s-a nu
mărat printre primele 
țări care s-au raliat 
forțelor antirevizio- 
niste internaționale 
pentru a contracara a- 
gresivitatea statelor 
fasciste și revanșarde. 
Această orientare a 
politicii externe și-a 
găsit expresia în 
caracterul și conți
nutul alianțelor mi
litare încheiate cu 
Cehoslovacia, lugo-
slavia, Grecia,
și Polonia — state 
care urmăreau ace
leași obiective in po
litica externă .— pre
cum și in orientarea

cut fenomenele care 
s-au manifestat in 
1981 in economiile di
feritelor țări și gru-' 
puri de țări (capitalis
te, în curs de dezvol
tare și socialiste), 
precum și pe princi
palele piețe de măr
furi, încercindu-se să 
se prefigureze ten
dințele probabile ale 
evoluției lor în 1982.

Următoarele două 
părți ale lucrării 
(„Perspective pe pie
țele internaționale de 
mărfuri" și „Preocu
pări de dezvoltare a 
relațiilor economice 
internaționale") sin
tetizează principalele 
idei și concluzii ale 
unor studii in proble
me de mare actualita
te cum sint cele lega
te de criza energetică 
sau de producția agro- 
alimentară mondială. 
O atenție deosebită 
este acordată proiec
telor de investiții și 
de orientări in evolu
ția unor ramuri ale 
țărilor în curs de 
dezvoltare, in scopul 
depistării de noi po
sibilități de extinde
re a ’cooperării. de 
stimulare a exporturi
lor complexe româ
nești și de promovare 
a importurilor de pro
duse prelucrate din 
aceste țări. în acest 
context, lucrarea se 
înscrie pe linia pre
ocupărilor constante 
ale României socialis

mului, unității conștient clădite a 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți. Ele conferă noi dimensiuni în
săși noțiunii de patrie și patriotism. 
Patria este una singură și toți sintem 
fiii ei, egali și in drepturi și în înda
toriri, toți ne bucurăm în aceeași mă
sură de izbinzi și succese și trebuie 
să ne dsumăm in aceeași măsură 
răspunderea învingerii greutăților, a 
depășiri», lor. Problemele noastre sint 
comune și ceea ce trebuie soluționat, 
învins, depășit este datoria noastră 
a tuturor. împreună le-am rezolvat 
pină acum, împreună vom trăi, munci 
și lupta și de acum înainte pentru a 
ne face cetatea mai puternică, mai 
bună, mai dreaptă, mai mindră și 
mai demnă. E dreptul nostru și în
datorirea noastră supremă. A noas
tră și numai a noastră, a nimănui din 
afară. Patriotismul este tmu.1 singur, 
ca și loialitatea față de stat, de re
gim. de partid. de cauza noastră. 
Iubirea de patrie, prețuirea la justa 
valoare a trecutului, munca și dărui- 
reX pentru ridicarea edificiului pre
zentului ca să dăinuie in viitor con
stituie valori definitorii ale societății 
socialiste românești.

Ceea ce nouă, indiferent de limba 
in care gindim sau grăim — căci de 
acționat acționăm cu toții în aceeași 
limbă, a unei societăți drepte, dem
ne și mindră de trecutul și prezentul 
său și încrezătoare în viitor — ceea 
ce deci nouă ni se pare firesc, și 
normal, și evident, nu se prezintă la 
fel și pentru alții. Din păcate, pro
paganda națiorialist-șovină. cercurile 
reacționare din diferite părți ale lu
mii nu au dispărut încă. Ele încear
că continuu să denatureze si să de
nigreze realitățile din țara noastră, 
să semene vrajbă și discordie între 
cetățenii acestei țâri. Faptele noastre 
— ceea ce am realizat, ceea ce fa
cem, modul in care muncim și tră
im, gindurile, convingerile, voință 
noastră — au împotriva acestora for
ța unor argumente indubitabile. Si 
limbajul cel mai corect, mai demn, 
mai cinstit a fost și rămine limba
jul faptelor, al muncii pentru pro
gresul și prosperitatea patriei noas
tre, România socialistă.

planurilor de cam
panie ale armatei ro
mâne, in întreaga po
litică militară a Româ
niei.

Lucrarea prezintă o- 
rientarea politicii

Partidului Comunist
Român, a forțelor de
mocratice. antifasciste 
și ăntirevizioniste, în 
deceniul patru, în do
meniul apărării na
ționale, subliniindu-se 
caracterul realist al 
acesteia, rolul său în 
mobilizarea maselor 
la lupta pentru apă- . 
rarea' independentei și 
suveranității naționa
le, a integrității teri
toriale a patriei.

Analiza întreprinsă da 
autori arată că, la sfîr- 
șitul deceniului patru, 
cind România începuse 
a trăi drama generată 
de prăbușirea alian
țelor sale, de răstur
narea raportului de 

.forțe pe arena inter
națională, țara dispu
nea de un potențial 
economic și, mai ales, 
industrial de apărare 
necorespunzător, iar 
arma.ta se afla in im
posibilitate de a face 
față complexei pro
bleme strategico-po- 
litice care se ridica in 
fața țării.

Pentru a ilustra te
zele și concluziile pe 
care le formulează, 
autorii au inclus în 
lucrare o anexă conți- 
nînd tratatele și con
vențiile politice și mi- s 
litare care au stat la i .

Turcia ■ baza politicii de apăr 
rare națională in anii
interbelici.

Constantin
ZAMFIR

te, ea Însăși țară în 
curs de dezvoltare, de 
a sprijini eforturile de 
industrializare ale ce
lorlalte state din 
aceeași categorie, de 
a se întrajutora în 
lupta comună pentru 
înfăptuirea unei noi 
ordini economice mon
diale, capabilă să asi
gure progresul tuturor 
popoarelor.

Actuala structură a 
lucrării dă posibilita
tea acoperirii unei arii 
tematice foarte largi 
și răspunde atit celor 
interesați de proble
me de sinteză, cit și 
celor preocupați să 
cunoască situația unei 
anumite piețe geogra
fice sau tendințele de 
pe piața unor produse 
de mai mare inte
res pentru economia 
noastră națională. 
Tratarea multilatera
lă. documentarea bo
gată, graficele și ta
belele care însoțesc 
articolele permit citi
torilor — și nu numai 
:elor de specialita
te — să-și formeze 
o imagine bine contu
rată ’ asupra. oricăreia 
din temele abordate, 
în același timp, re- 
flectind mai bine ac
tivitatea de cercetare 
a institutului, lucrarea 
aduce o reală contri
buție la îmbogățirea 
literaturii de speciali
tate din tara noastră.
Gh. CERCELESCU



S.CÎNTEIA - joi 22 iulie 1982 PAGINA 5
7a''«'Cng'lBKWg«to'XUXSSSn3B'BTaCWS3ll3'.7MaBmms.imHWlfU:MU.,;afflW,:i,ffilH'irni.................... „ , . ......... .............. ......

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru urările de succes pe care mi le-ați 
adresat cu ocazia preluării președinției națiunii.

Este țelul guvernului meu de a continua dezvoltarea relațiilor de priete
nie care leagă România și Republica Argentina în folosul popoarelor celor 
două țări și al întregii comunități internaționale.

Vă rog să primiți un salut cordial din partea mea și a tuturor argen
tinienilor.

General de divizie,
REYNALDO BENITO ANTONIO BIGNONE

Președintele Națiunii Argentiniene

Plecarea secretarului general al O.N.U.

Cronica
Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Adonit Manouan, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Coasta de Fildeș în țara 
noastră, în legătură cu prezentarea 
scrisorilor de acreditare.

★
La sala „Arghezi" din Capitală s-a 

deschis, miercuri, o expoziție de afi
șe de teatru din Republica Demo
crată Germană. Sînt prezentate 140 
de afișe ale unora dintre cele mai 
valoroase spectacole de teatru dra
matic, teatru liric, teatru de revistă, 
concerte, aflate în repertoriul .colec
tivelor artistice de profil de pe în
treg teritoriul R.D.G.

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
criticul Viorel Oprea, directorul Ofi
ciului pentru organizarea expoziții-

Inaugurarea magistralei feroviare electrice 
București — Suceava

SUCEAVA (Corespondență de 
la Ion Beldeanu). — Ieri Ia amiază, 
în' gara Suceava-Burdujeni a sosit 
prima garnitură de tren tractată e- 
lectric, moment ce marchează în
cheierea lucrărilor de electrificare și 
intrarea în exploatare a magistralei 
feroviare electrice București — Su
ceava.

Finalizarea acestei importante lu
crări de investiții are implicații fa
vorabile deosebite asupra desfășură
rii transportului feroviar de mărfuri 
și de călători. Numai pe secțiunea 
Adj ud — Suceava au fost realizate, 
concoh'tent cu electrificarea, dubla
rea 5-nai pe o distanță de 206 km, 
centralizarea și sistematizarea stații
lor de pe traseu, instalarea unui bloc 
de linie automat și construirea a 251 
poduri și podețe.

Punerea în exploatare și a acestei 
porțiuni de cale ferată electrificată 
permite reducerea cu circa 35 la sută 
a costurilor de circulație la volumul 
actual de transport, precum și alte 
însemnate avantaje economice.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R.,

Patriotismul faptei muncitorești
(Urmare din pag. I)

numeroși, majoritatea — sa 
ținf „Automatica" și, por
nind de la acest caz.mi-am 
continuat investigațiile; 
fiind sprijinit de ingineri, 
și muncitori, activiști, de 
partid și U.T.C. ai uzinei : 
ing. loan Mărginaș, se
cretarul comitetului de 
partid. Marcel Iamandi, 
miincitor, secretar adjunct, 
ing. Vasile Șeclăman, se
cretarul comitetului U.T.C., 
și muncitorul Alexandru 
Chi.vu. Din discuțiile pur
tate cu ei am desprins că 
„Automatica", așa cum se 
prezintă azi, ca o expresie 
a tehnicii de virf, cu mun
citori de înaltă calificare și 
tehnicieni ce i-au dus fai
ma.. și peste hotare, este 
creația anilor socialismu
lui ; iată de ce, colectivul 
uzinei cinstește și in acest 
an — prin realizări impor
tante, prin dăruire în 
muncă și spirit revoluțio
nar — ziua de 23 August.

Aici, la „Automatica", 
fluctuația cadrelor s-a re
dus mult, nu mai e o 
problemă, rar pleacă unul- 
altul. iar, pe de altă 
parte, se-nțelege, anga
jările sînt puține : efectiv 
co.mn’et. Dată fiind com- 
plv—uatea lucrărilor (pro
duse unicat), studiile me
dii au devenit obligatorii ț 
mulți au învățat și-nvață 
la seral ■ (licee industriale, 
școli de subingineri, de 
maiștri, politehnică).

Colectivul de la „Automa
tica" s-a format în împre
jurări favorabile : în urmă 
cu 10—15 ani au venit aici 
foarte mulți tineri (o se
lecție riguroasă s-a dove
dit binevenită) ; ei s-au 
împrietenit, au muncit și 
au activat împreună, au 
învățat și s-au ambiționat. 
Iar eu descopăr azi că la 
„Automatică" lucrează 
multe-multe familii (peste 
200, se pare) — soț-soție, 
tată-mamâ-fiu, fiică, gi
nere, noră, ba și cite un 
nepot... Este o situație rar 
întiinită, poate părea și 
cam ciudată, poate naște și 
suspiciuni : cum să dai o 
uzină pe mina familiilor, 
nu cumva se practică 
aici... familiarismul etc ? 1 
Aici se încurajează priete
nia, înțelegerea, întrucît

• ASPIRATOR... DE 
BLOC. La Paris s-a construit 
primul bloc de locuințe avînd 
urf aspirator central aflat la 
subsol. în fiecare apartament 
există trei, patru puncte de con
tact in care se poate fixa tubul 
aspiratoarelor individuale. Prin 
apăsarea unui buton praful care 
se aspiră este trimis direct în 
centrala de la subsol. Datorită 
faptului că nu se produce nici 
un fel de zgomot, curățenia se 
poate face la orice oră, deoare
ce nu deranjează pe nimeni. 
Puterea de aspirare este de 
zeci de ori mai mare decît a 
unui aspirator casnic normal, 
fiind dirijată de la o centrală 
comună,

© ATOMUL VA ÎN
CĂLZI APARTAMENTE
LE. Lingă orașul Gorki, de pe 
Volga, se construiește o centrală

zilei
lor, și Klaus Behling, atașat cultu
ral al Ambasadei R.D. Germane la 
București, au relevat multiplele re
lații existente între România și 
R.D.G., diversificarea și lărgirea 
schimburilor culturale dintre cele 
două țări, contribuția acestora la 
mai buna cunoaștere și apropiere 
reciprocă.

La vernisaj au participat Ion Gă- 
leteanu, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, artiști plastici, alți oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți Franz Karl Hitze, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.D. Germane la București, membri 
ai ambasadei, membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres) 

tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
participanții la adunarea organizată 
cu acest prilej se spune, printre 
altele: Oamenii muncii de pe cu
prinsul Regionalei de căi ferate Iași 
își exprimă dragostea lor nețărmu
rită și profundul atașament față de 
Partidul Comunist Român, față de 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea fermă de a nu 
precupeți nici un efort pentru în
făptuirea neabătută a politicii știin
țifice interne și externe a partidului 
și statului, pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor în
credințate.

Călăuziți de documentele celui de-al 
XII-lea Congres și ale Plenarei lărgi
te a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
a.c., ne angajăm cu toată fermitatea 
și convingerea să .ducem la îndepli
nire sarcinile ce ne revin din planul 
cincinal 1981—1985, militînd cu fier
binte patriotism și dăruire revolu
ționară pentru materializarea la cote 
mereu superioare a politicii interne 
și externe a României socialiste.

există dovezi că și priete
nia și dragostea ajută la 
obținerea unor performan
țe în producție,

Aici,, deviza este : totul 
’pentru producție. Nu sînt 
puține zilele de supraaglo
merare, de Urgențe, mai 
ales in a doua jumătate a 
fiecărei luni (uzina are 
peste 300 de furnizori, 
care, de obicei, se achită 
de obligații mai către sfir- 
șitul lunii 1) — și în astfel 
de împrejurări eforturile 
se cer înzecite. Atunci, 
cînd e mai greu îi găsești 
pe toți la datorie — soț- 
soție, flu-fiică, ginere- 
noră, atunci se înțeleg toți 
de minune, uițînd pînă și 
de micile neînțelegeri de 
acasă... Nicolae Paraschiv, 
sudor. Petruța, soție, ajus- 
tor, Cristian, băiatul, su
dor, nora — electrician ! 
— toți la datorie. Gheor- 
ghe Petriceanu, maistru 
electrician, soția — elec
trician, băiatul. Ionel, elec
trician — sînt 3 dintre 
electricienii respectați ai 
uzinei, cu precizarea : me
seria de electrician aici 
este cit se poate de pre
tențioasă, presupunind cu
noștințe profesionale te
meinice și din domeniul 
electrotehnicii, familiari
zarea cu o aparatură com
plicată... Traian Cârja liu, 
maistru confecții metalice, 
soția la secția a 6-a echi
pare electrică ; Marcel Ia
mandi, Tudora Iamandi, 
secția a 6-a echipare elec
trică ; Florin Bârzeanu, 
secția a 4-a echipare elec
trică (este și secretarul or
ganizației U.T.C.), Mihaela 
Bârzeanu — secția a 8-â 
mecanic energetic, bobina
toare (Florin are și un 
unchi aici, Ovidiu Nico- 
lescu, la expediție). Mihae
la a terminat liceul ener
getic de numai cîțiva ani, 
a fost repartizată aici, 
unde s-a căsătorit, s-a și 
stabilizat în meserie (de 
fapt, nici ea, nici soțul nu 
intenționează continuarea 
studiilor la politehnică, ci 
perfecționarea în meseria 
aleasă). Este doar cu cîțiva 
ani mai mare decît practi- 
canții (elevii școlilor pro
fesionale, liceelor — care 
vin aici pentru a îmbina 
cunoștințele teoretice cu

cele practice) — și doresc 
să-i - aflu părerea despre 
elevi : Da, unii dintre ei 
sînt buni, sîrguincioși, do
vedind. interes și pricepere 
— dar surprinde faptul că 
profesorii nu-i controlea
ză, nu dau decît foarte rar 
pe aici. Rezultatul ? Nu 
sînt chiar puțini practican- 
ții care pierd vremea...

Iată o privire severă, 
matură, din partea unei ti
nere ce și-a găsit locul și 
rostul în producție.

Inginer Cornelia Câm- 
peanu, referindu-se la in
struirea și calitatea cadre
lor, îmi dezvăluie o altă 
șansă pe care a avut-o 
„Automatica" : în anii 
’70—’73 au fost angajați 
aici aproape o sută de ab
solvenți ai politehnicii — 
și s-au nimerit promoții 
bine pregătite (mulți își 
făcuseră practica la „Au
tomatica"). Puțini, 3—5 
dacă s-au transferat la alte 
uzine. în urmă cu vreo cîți
va ani, ziarele scriau des
pre cercul de creație tehni
că de aici, condus de ingi
ner Virgil Nadolu. Cercul 
acesta s-a extins, a dat re
zultate, experiența dobîn- 
dită a fost preluată de uzi
nă : astfel s-a ajuns la o 
secție de cercetare-proiec- 
tare, condusă de Virgil 
Nadolu — și la una de 
producție echipamente e- 
Iectrice, sub îndrumarea 
inginerului Radu Georges
cu. Existenta acestor două 
secții îngăduie o mai efi
cientă urmărire și dirijare 
a fluxului tehnologic.

Pregătirea profesională 
temeinică a Inginerilor și 
tehnicienilor s-a răsfrînt 
favorabil asupra muncito
rilor. Cei ce m-au ajutat 
să întreprind aceste inves
tigații confirmă și întîm- 
plari aparent ciudate : 
planurile, proiectele pen
tru produse unicat vin de 
la zeci de institute din 
țară ; există concepte di
ferite, nu toate proiectele 
sînt puse la punct... Mun
citorii cu experiență sesi
zează neajunsurile pe care 
le și transmit proiectanți- 
lor — iar. uneori, proiectul 
se finisează după ce s-a 
terminat produsul respec
tiv ! încă o dată, aici totul 
se face pentru o producție

D[ PRETUTINDENI
nuclearoelectrică ce urmează să 
asigure încălzirea unor apar
tamente în care locuiesc 350 000 
de oameni și a unor întreprin
deri industriale. Punerea în 
funcțiune a centralei va permi
te economisirea a circa un mi
lion de tone de combustibil 
convențional. O centrală asemă
nătoare, dar cu o capacitate de 
două ori mai mare, se va înălța 
lingă Odessa. Măsuri de protec
ție speciale vor face ca centra
lele nuclearoelectrice să fie la 
fel de inofensive ca și centra
lele de termoficare obișnuite.

© A FOST LOCUITĂ 
ANTARCTICA ? Descope
rirea pe continentul antarctic 
a două vîrfuri de săgeți a ge
nerat ipoteza potrivit căreia în
tr-un trecut îndepărtat această

Javier Perez de Cuellar, secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, care, la invitația Guvernului 
Republicii Socialiste România, a efec
tuat, împreună cu doamna Marcela 
Perez de Cuellar, o vizită oficială in 
țara noastră, a părăsit, miercuri, Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
secretarul general al O.N.U. a fost 
salutat de Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Teodor Marines
cu, reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., de alte persoane 
oficiale.

. Responsabilitate
(Urmare din pag. I)

Adevărata muncă de creație tehno
logică se identifică cu munca direct 
nroductivă sub aspectul constrîngerii 
factorului timp. In cadrul progra
melor de cercetare si promovare a 
progresului tehnic coordonata timp 
este esențială. O rezolvare care în- 
tîrzie echivalează cu venit national 
risipit. cu ‘otel, energie si ore de 
muncă pierdute. Concepția actuală 
despre rolul și răspunderea cercetă
torului în mersul înainte al societă
ții respinge cu hotărîre orice falsă 
idee despre caracterul aleator al 
muncii de cercetare, despre ..cauze
le obiective11 inevitabile care pro
voacă amînările de programe. Mij
loacele care stau astăzi la dispoziția 
cercetătorilor si tehnologilor în in
stitute si întreprinderi, sub forma 
atelierelor de microproductie. adevă
rate fabrici de prototipuri și unicate, 
dotările cu mijloace de calcul, ex
periența cistigată în desfășurarea 
unor programe complexe, reprezintă 
temelia disciplinei timpului în cer
cetare. Lupta cu timpul nu se cîști- 
eă — asa cum din păcate se mai 
întîmplă —/ prin sărirea sau scurta
rea unor faze strict necesare verifi
cării soluțiilor adoptate : analize de 
variante, probe de andurantă sau 
încercări de fiabilitate s.a. în schimb

vremea
Timpul probabil pentru perioada 22 

Iulie, ora 21 — 25 iulie, ora 21. In țară: 
Vremea va îl caldă și in general fru
moasă. Cerul va fi variabil. Izolat vor 
cădea averse de ploaie și se vor pro
duce descărcări electrice. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, iar cele maxime între 
21 și 32 de grade, Izolat mai ridicate. 
In București : Vremea va fi caldă, cu 
cerul variabil. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 15 și 18 grade, iar 
maximele între 28 și 31 de grade. (Lia
na Cazacioc, meteorolog de serviciu).

de calitate. Și este o mîn- 
drie să lucrezi într-un ase
menea colectiv.

însă vorbind despre 
cum se prezintă clasa noas
tră muncitoare la '„Auto
matica" in acest moment se 
cuvine a înregistra, cu dis
creție, bătăile inimii pen
tru omul, tovarășul de 
alături : in urmă cu vreo 
12—13 ani, pe atunci strun
gar (apoi seralist la liceu, 
acum inspector cu protec
ția muncii), Stan Popescu 
se căsătorește cu Ștefania 
(lucrează tot aici, la aco
periri metalice). în 1970, 
părinții Ștefaniei dece
dează : patru fetițe și un 
băiat își revin greu din 
nenorocire ; mai au un 
singur sprijin — Stan Po
pescu — Ștefania (sora 
lor). Părăsesc locuința, 
Stan Popescu aleargă de la 
o instituție la alta, întoc
mește acte, obține apro
bări : patru fetițe și un 
băiat intră la școlile din 
casele de copii ale sta
tului. învață, se zbat, 
duminica vin în vizită 
la sora și cumnatul lor, 
primesc mici cadouri și în
demnuri utile. Intervine o 
înțelegere între Stan Po
pescu și autoritatea tute
lară : la împlinirea vîrstei 
de 16 ani, copiii vor trece 
în grija „Popeștilor" — a- 
ceștia semnînd că vor răs
punde de ei pînă la ma
jorat. Și înțelegerea se 
respectă : rînd pe rind, pa
tru fete și un băiat vin la 
„Automatica" pentru a se 
califica la locul de muncă, 
în sectoarele, să zicem mai 
puțin pretențioase, ce nu 
pretind, adică, studii me
dii. încît azi, pe lingă cei 
doi „Popești" lucrează în 
uzină Ionela și Veronica 
(vopsitorie), Viluță (lăcă
tuș), Viorica (galvanizare), 
Mioara (măsură control). 
Stan Popescu a trebuit să 
se ocupe și de organizarea 
nunților, 5 nunți. De obți
nerea și, amenajarea lo
cuințelor. Familiile au 
sporit cu copii isteți. Stan 
Popescu are azi șase ne
poți-, are și trei copii ai 
săi. Și mai are mulțumi
rea de a fi fost om, in îm
prejurări dificile, om for
mat aici, la temperatura 
înaltă a colectivului de la 
„Automatica".

regiune inospitalieră a lumii ar 
fi fost locuită. Descoperirea se 
datorează unor specialiști chi
lieni. Cele două vîrfuri de săgeți 
au fost găsite în locuri depăr
tate unul de celălalt, respectiv 
în golfurile Chili și Almiran- 
tazgo. în urma descoperirii, a 
fost inițiat un program amplu 
de studii antropologice și ar
heologice.

• MELODII RENĂS
CUTE DUPĂ UN MILE
NIU. Specialiștii chinezi au I »
descoperit partiturile a 25 cîn- 
tece compuse în perioada de 
înflorire a dinastiei Tan (618— 
907 e.n.), dar a căror descifrare 
nu a fost posibilă pînă de 
curind. După 17 ani de cercetări, 
asidue, E Dun, muzicolog de la 
conservatorul din Șanhai, a reu
șit în cele din urmă să desci
freze partiturile în cauză. Cinci 
dintre străvechile melodii au 
fost prezentate publicului.

Au fost prezenți Abdel Salam Da- 
jani, directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București, și Ray
mond F. Rabenold, reprezentantul 
rezident al P.N.U.D. în România.

Secretarul general al O.N.U. a fost 
însoțit în vizita pe care a întreprin
s-o în România de Alvaro de Soto, 
asistent special al secretarului gene
ral al O.N.U., Franțois Giuliani, pur
tător de cuvînt al secretarului gene
ral al O.N.U., de alți funcționari ai 
O.N.U.

(Agerpres)

și spirit novator
trebuie să luptăm cu mai multă exi
gentă in contra pierderilor de timp 
de natură organizatorică. în faza de 
orecizare a temelor, aprovizionare șl 
execuție fizică.

Este de datoria noastră să asigu
răm generalizarea acestor limite 
extinse ale răspunderii în cercetarea 
tehnologică, la toți cercetătorii și 
tehnologii din institute si întreprin
deri. Esențială mi se pare creșterea 
exigenței față de propria ta muncă 
si fată de munca celor de lingă tine, 
înțelegerea profundă a ceea ce în
seamnă „calitate nouă" in concepția 
tehnologică este total necomnatibilă 
cu drămuirea egoistă a eforturilor, 
cu fuga de răspundere, cu înlocuirea 
faptelor cu vorbirea mai mult sau 
mai puțin meșteșugită. A fi în pri
mele rînduri ale luptei pentru pro
gres înseamnă a munci efectiv ală
turi de cei care transformă materia 
primă, a fi lingă ei pentru a-i învă
ța să muncească cu unelte mai bune, 
cu mașini perfecționate, dar si pen
tru a învăța totodată de la ei ceea 
ce nu se învață decît muncind.

De Ia Direcția drumurilor
De la Direcția drumurilor din 

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor sîntem informați că s-a 
deschis circulația rutieră pe Valea 
Oltului, respectiv pe DN 7, între 
Rimnicu Vîlcea și Sibiu, sectorul Că- 
limănești — Brezoi, pentru toate ca
tegoriile de vehicule. Participanții 
la trafic sînt rugați să respecte sem
nificațiile indicatoarelor rutiere exis
tente pe acest sector de drum.

★
Totodată, Direcția drumurilor rea

mintește participanților la traficul 
rutier că circulația pe Transfăgără- 
șan, în zona tunelului de la Bilea- 
lac, se desfășoară după următorul 
program :

Sîmbătă — între orele 6,00—7,00 și 
12,00—24,00 ;

Duminica și sărbătorile legale —. 
Intre orele 0,00—24,00 ;

Lunea — de la orele 0,00—13,00 șî 
18.00—19,00 ;

De marți și pînă vineri, inclusiv, 
— între orele 6,00—7,00, 12,00—13,00 
și 18,00—19,00. în restul intervalului, 
circulația rutieră este închisă.

(Agerpres)

cinema
B Calculatorul mărturisește : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30-; 19,30.
■ Iancu Jianu zapciul t BUZEȘTI
(CO 43 58) — 15; 17; 19.
H Trandafirul galben : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30.
■ Nea Mărln miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
■ Angela merge mal departe : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
a Semnul șarpelui : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 16; 18; 20.
■ Sfinx: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21.
Bl întoarcerea acasă — 9; 11; 13,
Strada pe care locuim — 15,30; 17,45; 
20 : TIMPURI NOI (15 61 10),
■ Tora ! Tora ! Tora 1 : SCALA 
(11 03 72) — 9,30; 13; 16,15; 19,15.
■ Logodnica mecanicului Gavrilov : 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 
20.
■ Campioana meat STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18:) 20.
Bl Madona păgînă : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GRADINA FESTIVAL (15 63 84) 
-* 21.
■ Contrabandiștii din Santa Lucia : 
SALA MICA A PALATULUI — 
14,30; 17,15, 20, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII (75 77 20) — 18. 
B Mephisto : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12; 16; 19.
■ Desene animate — 9,15; 10,45; 12,15; 
13,45; 15,15, Un cuib de nobili — 17. 
19,15 : DOINA (16 35 38).
B Apașii : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; -15,30; 17,45; 20, PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, GRĂ
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 21,15. 
B Secretul jurnalului intim : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 18; 20.
S Soarele alb al pustiului : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
13 Waterloo ; VICTORIA (16 28 79) — 
9.30; 12,30; 16; 19.
B Apa vieții : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Bunul meu vecin Sam : CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
B In arșița nopții : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Cine ești dumneata, domnule 
Sorge?: CAPITOL (16 29 17) — 8,30;
11,15; 14,15; 17,15; 20,15, la grădină —
21.
B Frontiera : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Trei oameni periculoși : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21.
B O fată fericită : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
B Comedie mută ’77 : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.

teatre
■ Teatrul Mic (14 70 81, la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Pluralul englezesc
— 20; (Rotonda scriitorilor din Ciș- 
migiu) : „Pămînt de' pace și iubire“
— spectacol de sunet și lumină — 21.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19,30. 
fi Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*4 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tiștei) : Funcționarul de la Domenii
— 20.
H Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Cîntați cu mine un cîntec — 18,30.
fi Ansamblul „Rapsodia română*4 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
H Ansamblul de estradă al armatei 
(13 60 64) : Veselia are cuvîntul — 20. 
fi Teatrul „Țăndărică4* (15 23 77, la 
Liceul nr. 3 — Titan) s Tindală... 
cloșcă —• 19,30.

Marea sărbătoare naționala 
a Poloniei socialiste

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a Zilei Renașterii 
Poloniei, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al nos
tru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Polone, întregului popor polonez un salut prietenesc 
și cele mai cordiale felicitări.

Comuniștii, întregul popor român dau o înaltă apreciere 
dezvoltării multilaterale a relațiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. Ne exprimăm convingerea că, acționînd împre
ună, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut recent 
la București, al hotărîrilor și înțelegerilor convenite cu

acest prilej, raporturile de colaborare româno-polone sa 
vor amplifica necontenit, in interesul popoarelor noastre, 
al cauzei generale a socialismului, independenței națio
nale, păcii și colaborării în Europa și în lume.

Apreciind realizările dobîndite de poporul polonez prie
ten in anii puterii populare în dezvoltarea economiei, ști
inței și culturii, vă adresăm, dragi tovarăși, dumneavoas
tră, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii urarea de 
a depăși cit mai grabnic în strinsă și deplină unitate pro
blemele cu care se confruntă țara dumneavoastră, de a 
asigura transpunerea in viață a hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, înaintarea 
fermă a Poloniei pe calea socialismului, înfăptuirea aspi
rațiilor supreme ale națiunii poloneze, prosperitatea și 
dezvoltarea multilaterală a patriei.

Poporul polonez cinstește astăzi 
evenimentul istoric de la 22 iulie 
1944, cînd de pe prima porțiune de 
teritoriu smuls ocupanților fasciști 
Comitetul de Eliberare Națională, 
exponent al forțelor democratice și 
progresiste, al voinței maselor largi 
de oameni ai muncii, a proclamat 
instaurarea puterii populare în Po
lonia. Marcînd ceea ce istoria a 
consfințit drept ZIUA RENAȘTE
RII POLONIEI, acest eveniment a 
deschis o etapă nouă, calitativ deo
sebită în destinele țării — etapa 
făuririi Poloniei socialiste, libere și 
independente.

Devenind stăpîn pe destinele 
sale — pentru prima dată în înde
lungata sa istorie — poporul polo
nez a infăptuit, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, ample transformări revoluțio
nare în toate domeniile vieții so
ciale. însuflețit de idealurile liber
tății naționale și dreptății sociale, 
poporul polonez a depus o vastă 
activitate pentru înlăturarea conse
cințelor ocupației hitleriste și re
construirea țării devastate de răz
boi, a făurit o puternică industrie, 
ridicînd noi centre productive, a 
pus bazele valorificării superioare 
a bogățiilor naționale, în interesul 
progresului general al țării. Ca la
turi inseparabile ale progresului 
Poloniei se reliefează, în aceeași 
măsură, înflorirea puternică a în- 
vățămintului, științei și culturii.

în condițiile specifice în care 
este marcată, în acest an, in Repu
blica Populară Polonă Ziua na
țională, în întreaga țară se desfă

Un avanpost al metalurgiei poloneze
„Nowa Huta“ este denumirea dată 

atit celui mai puternic combinat si
derurgic al Poloniei populare, am
plasat în zona estică a Cracoviei, 
unde lucrează actualmente peste 
37 000 de metalurgiști, cit și celui 
mai tînăr și mai populat cartier al 
acestui oraș de pe cursul superior 
al rîului Vistula, unde trăiesc 150 000 
din cei 800 000 de locuitori ai Craco
viei. Grație combinatului și cartie
rului muncitoresc omonim, înălțate 
simultan și dezvoltate continuu in 
anii socialismului, orașul milenar 
Cracovia și-a putut adăuga la repu
tația sa binecunoscută — de impor
tant centru cultural și științific al 
țării — o nouă calitate : aceea de 
avanpost modern al metalurgiei po
loneze.

...Printr-o semnificativă coinciden
ță, „actul de naștere" al combinatu
lui și al cartierului „Nowa Huta“ 
poartă o dată scumpă tuturor polo
nezilor : 22 iulie — Ziua Renașterii 
Poloniei, sărbătoarea națională a 
poporului polonez. Acest moment a 
fost evocat și la intîlnirea pe care 
am avut-o Ia sediul combinatului cu 
directorul producției, Janus Razow- 
ski, și secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, Kazimir 
Miniur, care au înfățișat preocupă
rile actuale ale siderurgiștilor de 
aici, evidențiind, totodată, etapele 
mai importante ale dezvoltării cetă
ții de foc de pe Vistula, emblemă 
socialistă a Poloniei contemporane, 
mîndrie a întregii țări.

Exact cu 28 de ani în urmă, cînd 
în țară era marcată solemn a zecea 
aniversare a Zilei Renașterii Polo
niei, la „Nowa Huța" intra in func
țiune primul agregat siderurgic al 
noii întreprinderi — un furnal de 
mare capacitate, împreună cu bate
riile de cocsificare și aglomeratoare- 
le de minereu respective. într-o suc
cesiune impresionantă s-au inte
grat apoi circuitului productiv alte 
furnale, baterii de cocs și aglomera- 
toare de minereuri, precum și cup
toarele oțelăriilor Martin și electri
ce, tandemurile de laminoare blu- 
tning, instalațiile de laminare la

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Slatina a avut loc, miercuri du- 
pă-amiază, o adunare festivă con
sacrată celei de-a 38-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor județene și municipale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, precum 
și membri ai Ambasadei R. P. Polone 
la București.

Relevînd semnificația evenimentu
lui aniversat, tovarășul Ion Albulețu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, a evocat, 
în cuvîntul său, relațiile frățești sta
tornicite, de-a lungul timpului, între 
popoarele român și polonez, arătînd 
că, asemenea tuturor cetățenilor 
României socialiste, și locuitorii ju
dețului Olt urmăresc cu deplină sa
tisfacție și viu interes realizările ob
ținute pe linia construirii sdcialismu- 
lui în Polonia. Referindu-se la re
zultatele recentului dialog la nivel 
înalt româno-polon, el a evidențiat 
rolul dețerminant al convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski pentru extinde
rea și aprofundarea legăturilor de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri, in interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

șoară o intensă activitate pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al P.M.U.P., ale recente
lor plenare ale C.C. al partidului, 
pentru întărirea unității partidului, 
a legăturilor sale cu clasa munci
toare, cu masele populare, pentru 
consolidarea și mobilizarea societă
ții în vederea depășirii problemelor 
ce s-au ivit în ultimul timp, dez
voltării economiei, asigurării ordi
nii și înaintării în continuare a țării 
pe calea socialismului.

Așa cum este cunoscut, de-a lun
gul anilor, succesele obținute de 
Polonia populară în făurirea noii 
orînduiri au fost urmărite și salu
tate cu bucurie de poporul român, 
legat de poporul polonez prin tra
diționale legături de prietenie și 
conlucrare rodnică. Istoria însăși 
stă mărturie faptului că, animate 
de aceleași nobile idealuri, po
poarele român și polonez s-au gă
sit, nu o dată, împreună în lupta 
pentru independență și libertate, 
s-au ridicat cu hotărîre împotriva 
imperialismului și fascismului ; a- 
ceste idealuri și-au găsit elocventă 
expresie în solidaritatea dintre for
țele înaintate, dintre partidele co
muniste, revoluționare din Româ
nia și Polonia, în bătăliile de clasă 
pentru înlăturarea exploatării și 
progres social.

Ridicate pe o treaptă superioară 
in anii noii orînduiri, relațiile de 
prietenie și conlucrare româno-po
lone au cunoscut și cunosc o dez
voltare continuă, în cadrul fertil al 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre cele 

cald și la rece, laminoarele de pro
file și cele de tablă pentru autove
hicule, dind naștere la ceea ce spe
cialiștii numesc „ciclul de fabricație 
siderurgic complet". Asigurarea unui 
asemenea flux continuu al producției 
a permis perfecționarea organizării 
științifice a muncii, modernizarea 
„din mers" a unor agregate siderur
gice, pe baza noilor tehnologii apă
rute, diversificarea fabricației sorti
mentelor de produse siderurgice — 
ne spunea, la intîlnirea amintită, di
rectorul Razowski, precizînd că, în 
prezent, combinatul este în măsură 
să satisfacă mai bine de o treime din

însemnări de călătorie

necesarul de metal al țării, execu- 
tînd, practic, toate categoriile de co
menzi primite de la industria prelu
crătoare. După ce a egalat, încă din 
anul de debut, nivelul de 1.5 mili
oane de tone de oțel înregistrat în 
țară în anul antebelic 1938, produc
ția anuală a combinatului a crescut 
treptat, atingind 6,5 milioane de tone 
de oțel. Prezentînd aceste date, care 
ilustrează evoluția dinamică a pro
ducției de metal, interlocutorul nu 
omite să menționeze și unele "difi
cultăți ivite la un moment dat în 
activitatea productivă, îndeosebi în 
ceea ce privește asigurarea cu ener
gie și combustibili a întreprinderii, 
în contextul crizei cu care se con
fruntă țara. în parte, arată el, aceste 
dificultăți au fost depășite datorită 
mobilizării rezervelor interne și ac
țiunilor energice a colectivelor de 
siderurgiști pentru buna gospodărire 
a materiilor prime și folosirea la 
parametri normali a capacității 
agregatelor, precum și cu concursul 
primit din partea minerilor țării, 
care au răspuns cu promptitudine 
apelului ce le-a fost adresat de a 
asigura livrarea ritmică a cantități
lor de cărbune cocsificabil și ener
getic necesare combinatului. Drept

ADUNARE FESTIVA
A luat apoi cuvîntul Boleslaw Ko- 

perski, ambasadorul R. P. Polone la 
București, care a făcut o trecere în 
revistă a principalelor momente din 
lupta eroică purtată de masele popu
lare din Polonia pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, pentru 
cucerirea independenței și suverani
tății naționale, pentru lichidarea ex
ploatării omului și înlăturarea con
secințelor nefaste ale războiului, re
ferindu-se apoi pe larg la profunde
le transformări înnoitoare înfăptuite, 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, în toate domeniile 
vieții materiale și spirituale.

Mulțumind pentru sentimentele de 
sinceră prietenie și solidaritate fră
țească pe care poporul român le nu
trește față de poporul polonez, vor
bitorul a evidențiat cursul ascendent 
al raporturilor frățești de conlucra
re polono-române, pe diferite pla
nuri, în spiritul înțelegerilor conve
nite între conducătorii partidelor și 
statelor noastre, ou prilejul vizitei 
întreprinse în luna iunie a.c. în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, precum și voin
ța ambelor părți de a dezvolta și pe 
viitor relațiile economice reciproc 
avantajoase, în scopul satisfacerii cit 
mai depline a nevoilor economiilor 
celor două țări. Ambasadorul a trans
mis oamenilor muncii din România 

două țări. Voința de a aprofunda 
în continuare aceste legături a fost 
ferm pusă .in evidență in cadrul re
centului dialog de la București din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski, care, înscriin- 
du-se ca un eveniment de semni
ficație deosebită în dezvoltarea re
lațiilor noastre multilaterale, au 
deschis noi perspective pe plah po
litic, economic, tehnico-științific și 
cultural, în alte domenii de interes 
reciproc.

■ în același timp, în cursul con
vorbirilor de la București a fost 
reafirmată poziția consecventă a 
partidului și statului nostru potri
vit căreia problemele ivite în Polo
nia sînt probleme interne, care tre
buie soluționate de poporul polo
nez însuși, fără nici un amestec din 
afară. Pornind de la acest conside
rent, P.C.R., România socialistă 
și-au ekprimat și își exprimă sta
tornic încrederea că P.M.U.P.. clasa 
muncitoare, poporul polonez dispun 
de capacitatea necesară pentru a 
soluționa aceste probleme, pentru 
normalizarea situației și asigurarea 
dezvoltării socialiste, independențe 
a patriei.

Cu prilejul celei de a 38-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
poporul român adresează poporului 
polonez prieten urarea de a obține 
noi succese in lupta pentru asigu
rarea progresului continuu al țării 
pe calea socialismului, potrivit in
tereselor întregii națiuni, in folosul 
cauzei păcii, securității și înțele
gerii pe continentul nostru și in 
întreaga lume.

urmare, rezultatele in producția 
principalelor sortimente metalurgice 
pe acest an nu sint inferioare celor 
din cea de-a doua jumătate a anu
lui 1980, existînd perspectivele unei 
dinamizări a acestei producții — 
apreciază conducerea combinatului.

Potrivit unei frumoase tradiții, în
cetățenită în cetatea de foc de la 
„Nowa Huța", și în acest an side- 
rurgiștii au cinstit prin muncă dubla 
sărbătoare de la 22 iulie — a 38-a 
aniversare a Zilei Renașterii Polo
niei și, respectiv, a 28-a aniversare 
a existenței combinatului, confir- 
mînd astfel cele spuse de secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii, care remarca : „Avem la 
«Nowa Huța» metalurgiști destoinici, 
capabili să asigure îndeplinirea celei 
mai presante sarcini a perioadei 
actuale — realizarea unei producții 
stabile de metal ; sînt oameni care 
știu să acțione’ze cu responsabilitate 
și demnitate muncitorească pentru 
depășirea greutăților vremelnice din 
activitatea combinatului și a țării. Ei 
ntr-și cruță eforturile și dovedesc că 
partidul și statul polonez se pot bi
zui pe ei“.

Activitatea rodnică a siderurgiști
lor de la „Nowa Huța" se regăsește 
în bilanțul producției întregii ra
muri pe primul semestru al anului 
în curs, cînd, potrivit datelor comu
nicate de ministerul de resort, side
rurgia poloneză a produs 8,4 mili
oane tone de cocs, 3.9 milioane tone 
de fontă, aproape 6,8 milioane tone 
de oțel, precum și 4.9 milioane tone 
de laminate finite (cu 115 000 tone 
mai mult decît prevedea planul se
mestrial).

După aprecierile forurilor econo
mice centrale, restabilirea rezerve
lor de cărbune în energetică și me
talurgie, ca și în alte ramuri, pe 
lîngă că asigură funcționarea nor
mală a întreprinderilor din respecti
vele domenii, contribuie la normali
zarea activității industriei prelucră
toare.

Mihai CORUT

urarea de a obține noi succese în o- 
pera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. în mun
ca pentru binele patriei și al po
porului, în lupta pentru apărarea pă
cii în lume.

în încheiere a fost prezentat un 
spectacol muzical-coregrafic susținut 
de formații artistice de amatori din 
municipiul Slatina.

★

Cu prilejul celei de-a 38-a aniver
sări a Zilei Renașterii Poloniei, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, Nico
lae Giosan, a adresat o telegramă de 
felicitare mareșalului (președintelui) 
Seimului Republicii Populare Polone, 
Stanislaw Gucwa.

Cu același prilej, Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist. Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul Na
țional pentru Apărarea Papii, Comi
tetul foștilor luptători și veteranilor 
de război împotriva fascismului, alte 
instituții centrale și organizații de 
masă au transmis telegrame de feli
citare instituțiilor și organizațiilor 
similare din Republica Populară 
Polonă.

(Agerpres)



„talWele Uae taws
- a personalitate unanim apreciată 
istm «Bite saie în favoarea 
ini si colaiiorârii internationals"

Comentarii ale presei internaționale 
consacrate României

ln presa din diferite țări ale lumii au apărut articole și comentarii 
consacrate politicii externe a României socialiste, poziției constructive și 
inițiativelor țării noastre in vederea soluționării marilor probleme care 
confruntă lumea contemporană, personalității secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. De asemenea, sint prezentate pe larg re
alizările poporului român in anii edificării socialismului.

Revista „THE ATHENIAN" a 
prezentat pe larg, în articolul 
„Grecia și Balcanii", pozițiile țării 
noastre in principalele probleme 
care se referă la zona balcanică.

De asemenea, se arată că ideea 
unei zone fără arme nucleare a fost 
prezentată pentru prima dată de 
către România și este susținută cu 
fermitate de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Un spațiu important este acordat 
in articol relațiilor dintre România 
și Grecia. Este subliniată impor
tanța vizitei oficiale efectuate de 
președintele României la Atena, 
discuțiile avute cu președintele e- 
len, Constantin Karamanlis, și cu 
premierul Andreas Papandreu. care 
au evidențiat numeroase posibilități 
de extindere a cooperării dintre cele 
două țări.

Două grupuri principale de presă 
din Sri Lanka, respectiv ..ASSO
CIATED NEWSPAPERS OF CEY
LON" și „TIMES GROUP" au pu
blicat în principalele lor ziare, 
„CEYLON DAILY NEWS", cotidia
nul cu cel mai mare tiraj din a- 
ceastă țară, și „THE SUNDAY 
TIMES" impresiile lui A. H. Rajkot- 
wala, președintele Camerei de co
merț și vicepreședinte al camere
lor de comerț și industrie, culese 
cu prilejul vizitei sale , în țara 
noastră.

In ambele ziare se evidențiază că 
„progresul înregistrat în România, 
sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a cărui chemare 
vibrantă către poporul său vizează 
progresul economic al țării și al 
poporului, este cu adevărat remar
cabil, iar rezultatele lor sint exem
plare pentru alte națiuni".

Evocînd, în continuare, persona
litatea tovarășul ui Nicolae 
Ceaușescu, autorul subliniază că 
„președintele României, ca și alți 
mari lideri ai lumii, este, de ase
menea, bine cunoscut pentru dărui
rea sa în favoarea păcii mondiale, 
înțelegerii între oameni și coope
rării internaționale". Menționînd 
că a vizitat două uzine românești, 
autorul relatărilor își exprimă pă
rerea că „progresul și rezultatele 
acestor fabrici sînt atit de remar

NUMIRI IN GUVERNUL R. P. 
. BULGARIA. După cum transmite 

.agenția B.T.A., Consiliul de Stat al 
| R. P. Bulgaria a emis un decret in 

baza căruia Staniș Bonev, vicepre- 
I ședințe al Consiliului de Miniștri, a 

fost numit președinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, iar 

IGheorghi Karamanev, ministrul co
merțului interior și al serviciilor, a 
preluat și funcția de vicepreședinte 

Ial Consiliului de Miniștri.

ÎMPOTRIVA ratei înalte a do-
BINZILOR. Ministrul vest-german al

In consens cu interesele de pace, securitate

și cooperare ale tuturor popoarelor:

î) Eforturi perseverente, inițiative constructive pentru sporire rolului O.M. în soluționarea problemelor vieții internațional
Angajat in edificarea unei socie

tăți .noi. intr-un uriaș efort de dez
voltare economică-socială. care, in 
cei 17 ani ce au trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R.. a dat re
zultate ce n,u își au precedent in în
treaga istorie a patriei, poporul ro
mân este profund atașat cauzei pă
cii. securității și colaborării interna
ționale. creării condițiilor pentru de- 
săvirșirea in liniște a grandioasei 
sale opere constructive.

Manifestindu-se ca un factor deo
sebit de activ al vieții internaționa
le. participind din plin la eforturile 
pentru menținerea și întărirea pă
cii, destinderii și înțelegerii, pentru 
rezolvarea marilor probleme ale 
contemporaneității in concordantă cu 
interesele și aspirațiile vitale ale 
poporului nostru, ale tuturor popoa
relor lumii. România socialistă a a- 
cordat, in toată această perioadă, o 
mare atenție Organizației’ Națiunilor 
Unite ca forul cel mai adiecvat pen
tru realizarea acestor nobile teluri. 
Sintetizând concepția românească cu 
privire la rolul și menirea O.N.U.. 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
ariita : „Pornind de la faptul că 
Organizația Națiunilor Unite oferă 
cadrul organizatoric pentru dezba
terea democratică și soluționarea 
problemelor care confruntă lumea 
contemporană și pentru participarea 
activă a popoarelor la rezolvarea 
lor, la întreaga viață internațională, 
România militează ferm pentru îm
bunătățirea activității și ridicarea 
rolului O.N.U., pentru creșterea a- 
portului său la promovarea cursului 
destinderii, la instaurarea unui cli
mat de colaborare pe planeta, noas
tră".

Această poziție și-a găsit, de-a 
lungul anilor, multiple și edifica
toare expresii, de' la participarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
sesiunea jubiliară din 1970 a O.N.U, 
și expunerea prezentată cu acel pri
lej — și astăzi de neștirbită actua
litate — la mesaje’c ad-esate cu o- 
cazia diverselor conferințe sau se

cabile și' uimitoare, incit dovedesc 
că dăruirea clasei muncitoare a 
contribuit în mare măsură la pro
pria prosperitate". Se evidențiază 
apoi diverse domenii de cooperare 
dintre cele două țări : creșterea vo
lumului schimburilor comercia
le, precum și hotărîrea federației 
camerelor de comerț și industrie 
din Sri Lanka de â participa, in 
acest an, cu un stand la Tîrgul 
internațional de la București.

Revista argentiniană „NUEVA 
PRESENCIA" a publicat un amplu 
articol privind dezvoltarea econo
mică a României, remarcind dina
mismul acestui proces. Intr-o pe- 

' rioadă relativ scurtă — scrie re
vista — România s-a transformat 
într-un stat cu o industrie moder
nă, în plină dezvoltare și cu o 
agricultură într-un continuu pro
ces de modernizare.

Ziarul marocan „AL BAYANE" 
a publicat un amplu articol intitu
lat „România — program pentru 
progresul liber și independent al 
țării". Sînt inserate prevederile 
planului pe 1982 de dezvoltare eco
nomică a țării, un accent deosebit 
fiind pus pe calitate și perfecțio
narea continuă a întregii activități 
de conducere, planificare și organi
zare economico-socială.

„Un obiectiv de prim ordin ur
mărit de poporul român — se ara
tă în articol — rezidă în desăvîrși- 
rea profundelor schimbări. calitati
ve, bazate pe acumulările cantita
tive anterioare, pe realizările obți
nute în toate domeniile de activi
tate".

Sînt-relevate legăturile economice 
ale României cu statele lumii, sub- 
liniindu-se că „dezvoltarea acestor 
legături cu toți partenerii econo
mici este o expresie a'convingerii 
potrivit căreia — în general și cu 
atit mai mult în contextul interna
țional actual — ridicarea economi
că a tuturor statelor, pentru depă
șirea manifestărilor de criză in 
economia mondială, implică parti
ciparea lor la diviziunea mondială a 
muncii și este, în același timp, 
factor important în favoarea des
tinderii, securității și păcii în lume".

Agențiile de presa 
transmit:

economiei, Otto Lambsdorff, care a 
avut convorbiri la Washington cu 
miniștrii americani ai comerțului și 
finanțelor, și-a exprimat îngrijorarea 
în. legătură cu consecințele pentru 
economia țării sale ale menținerii 
dobînzilor bancare americane la un 
nivel extrem de înalt.

siuni ale unor organisme O.N.U.. in- 
tilnirile frecvente ale șefului statu
lui român cu personalități de frunte 
din conducerea Națiunilor Unite și 
pină la activitatea pozitivă, dinami
că a României la toate sesiunile or
dinare și extraordinare ale forului 
mondial. La sesiunea din 1975. de 
pildă, din inițiativa președintelui ță
rii a fost prezentat binecunoscutul 
document „POZIȚIA ROMÂNIEI CU 
PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI 
DEMOCRATIZAREA ACTIVITĂȚII 
O.N.U., LA ÎNTĂRIREA ROLULUI 
SĂU ÎN REALIZAREA COLABO
RĂRII ÎNTRE TOATE STATE
LE, FĂRĂ DEOSEBIRE DE O- 
RÎNDUIRE SOCIALĂ, A . UNEI 
LUMI MAI BUNE ȘI MAI DREPTE, 
A UNEI PĂCI TRAINICE",' docu
ment care a fundamentat un șir de 
considerente și idei vizînd ca O.N.U. 
să devină „un instrument interna
țional mai eficace, care să acționeze 
ferm pentru prevenirea crizelor și 
conflictelor in relațiile dintre state, 
să sprijine cu întreaga sa autoritate 
independența și suveranitatea state
lor, dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, să contri
buie la instaurarea unor raporturi 
noi intre state, la consolidarea păcii 
și securității in lume".

Același spirit profund constructiv 
a caracterizat „POZIȚIA ȘI PRO
PUNERILE ROMÂNIEI CU PRIVI
RE LA PROBLEMELE DEZARMĂ
RII". prezentate din împuternicirea 
tovarășului. Nicolae Ceaușescu și in 
baza mandatului încredințat de Ma
rea Adunare Națională la recent în
cheiata sesiune specială a O.N.U. în 
acest amplu și realist program, me
nit să deschidă calea trecerii efecti
ve și neintirziate la măsuri autenti
ce, efective, de dezarmare, un loc 
deosebit de important 11 ocupă ideea 
creșterii rolului și răspunderii O.N.U. 
în înfăptuirea acestui imperativ 
primordial al vremurilor noastre. 
„Considerăm — se arată în docu
mentul prezentat sesiunii speciale —

MOSCOVA

Convorbiri romăno-sovietice
MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite : Aflat în 
.vizită in Uniunea Sovietică, Alexan
dru Necula, ministrul industriei de 
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică, a avut convorbiri cu A. I. 
Maioreț, ministrul industriei electro
tehnice, I. I. Pudkov, ministrul con
strucțiilor de mașini pentru industria 
ușoară, alimentară și aparatură de 
uz casnic, B. V. Balmont, ministrul 
industriei constructoare de mașini- 
unelte și instrumente, M. S. Șka- 
bardnia, ministrul industriei pentru 
aparatură, mijloace de automatizare 
și sisteme de dirijare. V. A. Șamsin, 
ministrul comunicațiilor, J. P. Ria- 
bov, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, V. G. 
Kolesnikov, prim-adjunct al minis
trului industriei electronice.

A participat Traian Dudaș, amba
sadorul României în U.R.S.S.

★
La Moscova a fost semnată Con

venția bilaterală de specializare a 
fabricației și livrărilor reciproce de 
mașini-unelte, mașini speciale, sub- 
ansamble și accesorii pe perioada 
1982—1985 intre România și U.R.S.S.

în U.R.S.S. au fost lansați 
opt sateliți din seria „Cosmos"

MOSCOVA 21 (Agerpres) — După 
cum anunță agenția T.A.S.S., la 21 
iulie, in Uniunea Sovietică au fost 
lansați opt sateliți din seria „Cos
mos", cu o singură rachetă purtă
toare : „Cosmos—1388“ — „Cos
mos—1395“. La bordul acestora a 
fost instalată aparatură științifică 
destinată continuării cercetărilor 
spațiului circumterestru. Toți cei opt 
sateliți au fost plasați pe orbite cu 
parametri apropiați, avind la apogeu 
1515 kilometri, iar la perigeu 1448 
kilometri. Înclinația acestora față de 
planul ' ecuatorial este de 74 de 
grade, iar perioada de rotație in ju
rul Pământului de 115,3 minute.

,,Poporul nicaraguan 
este hotărlt să apere 
independența țării"

MANAGUA 21 (Agerpres). — 
Luind cuvintul la Masaya, la un mi
ting consacrat celei de a treia ani
versări a revoluției populare din 
Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, 
coordonator al Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională, a adresat o- 
piniei publice mondiale și, îndeosebi, 
poporului american apelul de a ac
ționa în vederea inițierii unui dialog 
pașnic și de a nu permite transfor
marea Americii Centrale intr-un nou 
Vietnam — relatează agenția T.A.S.S. 
Daniel Ortega Saavedra â subliniat 
că in cazul unei agresiuni imperia
liste, poporul nicaraguan este gata 
să lupte și să obțină victoria.

ALEGERE. — Doctorul docent 
Gheorghe Marinescu Dinizvor.' me
dic primar, șef de secție la spita
lul de boli infecțioase „Victor Ba- 
beș“ din București, a fost ales 
vicepreședinte al Federației inter
naționale de boli infecțioase și pa
razitare de .cel de-al VIII-lea 
Congres al Federației, desfășurat 
la Stockholm. La festivitatea» de 
închidere a congresului s-a pre
zentat și o lucrare muzicală, sem
nată de medicul român, adoptată 
ca imn al specialiștilor din dome
niul respectiv. J

că se impune ca toate națiunile, 
O.N.U. să facă totul, să acționeze in 
mod ferm pentru soluționarea pro
blemei fundamentale a contempora
neității — oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la dezarmare, și in pri
mul rind la dezarmare nucleară, și 
asigurarea unei păci trainice in 
lume".

Acțiunea perseverentă, tenace a 
României, a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
in această direcție reflectă viziunea 
țării noastre despre o lume a justi
ției și legalității. O.N.U. fiind conce
pută tocmai ca un instrument al 
făuririi unei asemenea lumi. Noile 
propuneri românești în problemati
ca atit de vitală a dezarmării poar
tă pecetea aceleiași concepții 
profund umaniste proprii gindirii și 
acțiunii politice a secretarului ge
neral al partidului, aduc numeroase 
dezvoltări și elemente noi. ținînd 
seama atit de actualul raport de 
forțe pe plan mondial, cit și de sta
diul deosebit de acut in care a ajuns 
cursa înarmărilor. __

Pornind de la constatarea că noul 
echilibru de forte, in curs de reașe
zare. organizarea viitoare, in mod 
neoesah mai democratică, a relațiilor 
interstatale se vor baza pe o mai 
mare diversitate a centrelor de pu
tere., vor tine mai mult seama da 
rolul țărilor mici și mijlocii, al sta
telor în curs de dezvoltare și neali
niate; care constitute imensa majo
ritate a membrilor O.N.U., docu
mentul românesc subliniază că aces
tea sint realități ce impun, mai mult 
decît pricind, ca la discutarea și so
luționarea problemelor dezarmării, 
ca și a tuturor problemelor care 
confruntă omenirea, să-și spună cu
vintul și să-și aducă contribuția nu 
doar un număr rcstrîns de state, ci 
toate statele lumii, indiferent de su
prafață, orinduire socială, potențial 
economic sau militar, grad de dez
voltare. -Or. forul cel mai larg, cel 
mai propice pentru materializarea

CU PRILEJUL ZILE1_ NAȚIONALE A POLONIEI 

Adunarea festivă de la Varșovia
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 

Palatul Științei și • Culturii din Var
șovia a avut loc o adunare festivă 
a reprezentanților opiniei publice din 
capitală și din voievbdatele poloneze, 
organizată cu prilejul Zilei Renașterii 
Poloniei — Sărbătoarea națională.

EVENIMENTELE DIN LIBAN
© Forțele israeliene au încălcat din nou încetarea focului 1<1 
Beirut © Ample manifestații de protest în diferite orașe ale 
tării ® Comitetul special creat de conferința ministerială a 
țărilor nealiniate în imposibilitate de a-și îndeplini misiunea
BEIRUT 21 (Agerpres). — Avioa

nele israeliene au survolat din nou, 
miercuri, zona de vest a Beirutului, 
după ce în ajun au avut loc puter
nice atacuri de artilerie, la care for
țele palestiniano-libaneze progre
siste au ripostat. Lupte grele s-au 
desfășurat în jurul aeroportului, unde 
se află un punct de rezistență al for
țelor palestiniene — informează 
agenția Reuter. Schimburi de focuri 
au avut loc, de asemenea, în jurul 
Facultății de stiinte din Beirut, men
ționează agenția M.E.N.

Agenția palestiniană de știri 
W.A.F.A. a informat că forțele pa
lestiniene au intervenit în momentul 
în care trupe israeliene se îndreptau 
spre aeroportul capitalei libaneze,

în zorii zilei de miercuri, mai 
multe mii de persoane au manifestat 
in sectorul de vest al Beirutului în 
semn de protest Împotriva invaziei 
israeliene in Liban și a blocadei 
impuse de către Israel acestei părți 
a capitalei libaneze, relatează agen
ția France Presse. Manifestanții s-au 
adunat in cartierul Aiche Bakkar și 
au demonstrat pe străzi pînă la spi
talul Berbir, care marchează limita 
actuală a sectorului de vest al Bei
rutului și care se află doar la cîteva 
sute de metri de pozițiile israeliene, 
adaugă aceleași surse.

Mari demonstrații au avut loc și In 
orașele Saida și Ain Al He'lwah, 
din sudul Libanului.

AMMAN 21 (Agerpres). — Oficiul 
de ajutor și lucrări al O.N.U. pentru 
refugiații palestinieni din Orientul 
Mijlociu (U.N.R.W.A.) a arătat că nu-’ 
mărul refugiaților palestinieni care- 
au nevoie de ajutor, Ca urmare "a 
luptelor din Liban, se ridică la 
200 000, relatează agenția Reutâr. 
Multe familii au rămas fără adăpost, 
U.N.R.W.A. asigurind pentru 35 000 
de familii corturi, apă potabilă și 

„ alimente, precizează agenția.
NICOSIA 2ț (Agerpres). — Comi

tetul special creat de conferința mi
nisterială a țărilor nealiniate pentru 
a cerceta situația din Behăit nu-și

Războiul a costat Israelul 
peste un miliard de dolari

TEL AVIV 21 (Agerpres). Un îm
prumut de patru la sută, pe venituri 
și salarii va fi impus tuturor contri
buabililor' israelieni pentru a acoperi 
o parte a cheltuielilor provocate de 
războiul din Liban — relatează 
'agenția France Presse. Acest împru
mut urmărește strîngerea sumei de 
20 miliarde de shekeli (aproximativ 
800 milioane de dolari), precizează 
agenția.

Hotărîrea de a se recurge la acest 
împrumut forțat a fost luată luni 
după reuniunea la care au partici
pat ministrul de finanțe, Yoram 
Aridor, secretarul general al centra
lei sindicale Histadrouth, Yerouham 
Meshel, și președintele Asociației 
patronatului, Elie Horowitz.

acestui principiu, pentru exercitarea 
efectivă a dreptului tuturor statelor 
de a lua parte, la rezolvarea tuturor 
problemelor complexe ale contempo
raneității îl constituie, fără îndoială, 
O.N.U.

încă documentul final al primei 
sesiuni speciale, a O.N.U. consacrate 
dezarmării — document in cuprin
sul căruia s-au regăsit numeroase 
idei și propuneri ale României — a 
confirmat cu claritate că Națiunile 
Unite reprezintă acel cadru larg, de
mocratic în care trebuie să se reali
zeze și să se aplice acordurile de 
dezarmare, cu participarea tuturor 
statelor lumii. Prin noile sale propu
neri, România și-a exprimat. ’ incă 
o dată. încrederea că stă în puterea 
statelor membre, a Organizației Na
țiunilor Unite ca, acționând cu spi
rit de răspundere și voință politică, 
să contribuie la îndeplinirea aspira- 

• fiilor arzătoare ale popoarelor spre 
o lume pașnica, fără arme și răz
boaie.

în mod deosebit, reiterînd o cu
noscută propunere românească, noul 
program avansat de țara noastră a 
evidențiat însemnătatea consolidării 
și democratizării, in continuare, a 
mecanismului și structurilor O.N.U. 
de dezbatere și negociere în dome
niul dezarmării, tocmai avîndu-se 
în vedere tendințele de a ține in a- 
fara cadrului O.N.U. această proble
matică de vital interes pentru toate 
popoarele.

Importanța atribuită de România 
Organizației Națiunilor Unite se 
vede și din propunerea privind In
stituirea în bacjrul O.N.U. a unul or- 

f ganism internațional investit cu 
dreptul de a controla și inspecta re
alizarea măsurilor de dezarmare, ur- 
mind ca guvernele să-i acorde în
tregul sprijin, ca și din..propunerea 
de a so organiza, sub egida Națiu
nilor Unite, o conferință mondială a 
mijloacelor de informare în masă, 
care să dezbată și să stabilească mă
suri in vederea încetării propagan

Totodată, in semn de cinstire a 
Zilei Renașterii Poloniei, ministrul 
apărării naționale al R. P. Polone a 
ordonat ca la 22 iulie, la Varșovia, 
să fie trase 24 de salve de artilerie — 
anunță agenția P.A.P.

poate îndeplini misiunea neavînd li
ber acces în capitala asediată a Li
banului. Ministrul de externe al Ci
prului, care a prezidat conferința 
nealiniaților de la Nicosia, a dat pu
blicității o declarație în care arată că 
guvernul libanez, prin intermediul 
ministrului de externe, Fuad 
Boutros, deși ar saluta vizita comi
tetului, nu-i poate așigura accesul și 
securitatea în Beirut și in țară, „de
oarece aceste aspecte nu se mai află 
în miinile guvernului libanez" — re
ferire la controlul forțelor militare 
israeliene asupra căilor de acces în 
Beirut, notează agenția Reuter, ,

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Ministrul de externe saudit, Saud 
Al-Faisal, după întrevederea avută 
marți împreună cu omologul său si
rian, Abdel Halim Khaddam, cu pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, a 
declarat că, in calitatea lor de tri
miși ai Ligii Arabe, au precizat șe
fului executivului american citeva 
măsuri câre ar trebui luate pentru 
aplicarea rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate, pentru încetarea focului 
și retragerea trupelor israeliene din 
Liban — relatează agențiile France 
Presse și U.P.I, Statelor Unite le-a 
fost făcută' cunoscută „hotărîrea ță
rilor arabe de a-și asuma responsa
bilitatea pentru a ajuta guvernul li
banez să restabilească suveranitatea 
sa pe teritoriul libanez și să apere 
drepturile poporului palestinian". 
„Din punctul nostru de vedere — a 
subliniat ministrul saudit — proble
ma prioritară o constituie indepen
dența și integritatea teritorială a Li
banului. în acest context, preocupa
rea noastră principală este retragerea 
agresorului — Israelul — și nu re
așezarea palestinienilor".

La rîndul său,' o oficialitate ame
ricană a afirmat c'ă întrevederea s-a 
soldat — potrivit agenției U.P.I. — 
cu „idei noi ce vor forma baza pen
tru noi discuții" și că aceste idei se 
referă „la ansamblul problemei liba
neze și nu numai la problema pales
tiniană".

Peste o sută de persoane au mani
festat marți la Ierusalim împotriva 
consecințelor social-economice ale 
războiului din Liban. „Costul răz
boiului a depășit un miliard de do
lari. Nu vrem să plătim un aseme
nea tribut", au declarat, participanții 
la manifestație, adaugă A.F.P,

★
TEL AVIV 21 (Agerpres). — în ca

drul plenarei C.C. al P.C> din Israel 
a fost adoptată o rezoluție în care se 
adresează un apel la lărgirea acțiu
nilor împotriva războiului israelian 
în Liban, pentru retragerea necondi
ționată a trupelor israeliene din 
această țară, pentru instaurarea unei 
păci drepte și durabile in Orientul 
Mijlociu, pe baza creării unui stat 
palestinian.

dei de înarmare și război, a educării 
popoarelor in spiritul idealurilor 
păcii, increderii și colaborării.

Este adevărat, sesiunea specială a 
luat sfîrșit fără înregistrarea unor 
rezultate care să corespundă aștep
tărilor popoarelor. Din păcate, nu 
s-a putut ajunge la consens asupra 
unui document final, programul glo
bal de dezarmare nu a putut fi a- 
doptat. în aceste condiții, cu atit 
mai mult propunerile României își 
păstrează întreaga' valabilitate, ele 
fiind in concordanță cu cerințele ar
zătoare ale vieții internaționale,, cu 
năzuințele tuturor popoarelor lumii.

Deosebit de actuală, in condițiile 
menținerii a diferite litigii și dife
rende intre state, ale multiplicării fo
carelor de tensiune și conflict, este 
și propunerea românească privind 
reglementarea pe cale pașnică a tu
turor diferendelor dintre state, ca o 
condiție fundamentală a salvgardării 
păcii și destinderii. Avansînd aceas
tă inițiativă. România a pornit toc
mai de la necesitatea punerii în va
loare a posibilităților pe care le ofe
ră Națiunile Unite, Caria O.N.U. 
pentru a se acționa mai eficient in 
direcția prevenirii și soluționării, pe 
baze juste și durabile, a conflictelor 
și litigiilor dintre state, inclusiv prin 
adoptarea, sub egida O.N.U.. a unei 
Declarații in acest sens, ca prim pas 
în direcția elaborării, in viitor, a 
unui tratat internațional in problema 
respectivă.

în .condițiile cînd decalajele din
tre țările dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare in loc să se micșoreze 
se accentuează continuu, cînd starea 
de subdezvoltare se perpetuează, ge- 
nerind anomalii economice din cele 
mai grave, cînd criza economică 
mondială a dobîndit o intensitate 
fără precedent, afeotînd. într-o mă
sură mai mică sau mai mare, toate 
statele, apare ca deosebit de impor
tanta propunerea României privind 
sporirea rolului și contribuției O.N.U. 
Ia abordarea problematicii economi-

„Cursa înarmărilor amplifică pericolul 
unei conflagrații nucleare"

Acțiuni și luări de poziție in S.U.A. 
în favoarea dezarmării

După încheierea Se
siunii speciale a A- 
dunării Generale a 
O.N'.U. consacrată dez
armării, în cursul 
căreia orașul New 
York a fost martorul 
celor mai ample ma
nifestații pentru pace 
din istoria S.U.A., în 
această țară continuă 
acțiunile de masă și 
luările de poziții îm
potriva pericolului nu
clear. pentru adopta
rea unor măsuri efec
tive de dezarmare.

în favoarea unor 
măsuri concrete de 
frînare a cursei înar
mărilor și a menține
rii unei păci durabile 
în lume s-a pronunțat 
cofondatorul și șeful 
Institutului S.U.A. 
pentru cercetări poli
tice, Richard Barnet, 
în buletinul „Arms 

■Control Today", el a 
apreciat că o mărire 
a potențialului de 
arme nucleare nu duce 
la întărirea securității 
Statelor Unite, ci dim
potrivă. „Cursa înar
mărilor nu face decit 
să amplifice pericolul 
unei confruntări mili
tare", a subliniat Ri
chard Barnet, adău
gind că încheierea 
unui acord între S.U.A. 
și U.R.S.S. asupra în
ghețării arsenalelor 
lor militare ar crea, 
fără îndoială, o situa
ție politică favorabilă 
operării unor reduceri

substanțiale ale înar
mărilor. Omul de ști
ință american a subli
niat că țelul principal 
trebuie să-l constituie 
dezarmareâ generală 
și totală.

În Marea Britanie șomajul a atins 
proporții fără precedent

@ Aproape 3 200 000 persoane fără lucru ® Declarațiile primului 
ministru Margaret Thatcher

LONDRA 21 (Agerpres). — Șoma
jul in Marea Britanie a urcat luna 
aceasta la cel mai înalt nivel din 
istoria țării — aproape 3 200 000. Po
trivit cifrelor publicate marți, Ia 
Londra, de Ministerul Muncii, de la 
mijlocul lunii iunie pînă la 15 iulie 
numărul șomerilor a crescut cu 
129 481, ajungind la 3 190 621, ceea ce 
reprezintă 13,4 la sută din totalul 
forței de muncă — față de 12,8 la 
sută luna trecută.

Este cea mai ridicată cifră de Ia 
începerea înregistrării șomajului, în 
1948, și depășește — ca cifră absolută 
— totalul de 2 979 000 muncitori fără 
de lucru înregistrat in Marea Brita
nie în momentul culminant al marii 
crize din ianuarie 1933. .

Răspunzînd în Camera Comunelor 
unor critici formulate de deputați ai 
opoziției, primul' ministru britanic, 
Margaret Thatcher, a calificat nivelul 
atins de șomaj în Anglia în cursul 
acestei luni drept „foarte neliniști
tor". Premierul a refuzat însă să re- ' 
pună în discuție politica economică 
a guvernului, declarînd că, în pre- 

ce mondiale, Ia edificarea noii or
dini economice internaționale.

Se cuvine, de asemenea, a con
semna multiplele inițiative și ac
țiuni întreprinse de România la 
O.N.U., in tot răstimpul de la Con
gresul al IX-lea și piară in prezent, 
in spiritul solidarității cu toate po
poarele care luptă pentru libertate 
și independentă, poziția sa consec
ventă în sprijinul eliminării ultime
lor vestigii coloniale în Africa aus
trală și in alte părți ale lumii, era
dicării oricăror forme de dominație 
și as-uprire rasială.

Activitatea neobosită a României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
în vederea înfăptuirii scopurilor și 
obiectivelor O.N.U. se bucură de o 
largă și binemeritată prețuire in rân
dul tuturor țărilor membre, ca și in 
rinduil conducerii organizației mon
diale. Chiar în aceste zile, subliniind, 
cu prilejul vizitei sale in țara noas
tră. „fidelitatea atit dc bine cunos
cută a României față de principiile 
Națiunilor Unite", „contribuția ei ac
tivă constantă, energică in toate sfe
rele dc activitate ale O.N.U.", ca și 
„marea importanță pentru viața in
ternațională a rezoluțiilor reprezen- 
tînd rodul unor inițiative românești", 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, â dat o înaltă 
apreciere aportului deosebit al 
României, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, la creșterea și întărirea 
prestigiului Organizației Națiunilor 
Unite, a rolulpi O.N.U. în soluțio
narea numeroaselor și complexelor 
probleme care confruntă asțăzi ome
nirea. „Am rămas — a declarat se
cretarul general al O.N.U. — cu pu
ternica impresie eă președintele 
Nicolae Cegușescu este un om care 
crede în Organizația Națiunilor Uni
te, care crede că O.N.U. este un in
strument adecvat pentru soluționa
rea problemelor internaționale, dar 
că, pe de altă parte, se simte nevoia 
unei schimbări a modului în care 
Organizația Mondială este folosită 
de către țările membre. Vreau să vă 
mărturisesc că încrederea pe care o 
are domnia sa în O.N.U. este pentru 
mine o sursă de reconfortare și de 
siguranță în rolul organizației".

Acționând neabătut pentru infăp-’ 
tuirea idealurilor de pace, progres 
și colaborare ale întregii umanități. 
România socialistă, așa cum a arătat 
din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în istorica expunere la plenara din 
iunie a C.C. al P.C.R., ca și în re
centele cuvîntări la adunările popu
lare dintr-un șir-de orașe ale patriei, 
este ferm hotărîtă să-și aducă, in 
continuare, întreaga contribuție la 
sporirea rolului și eficienței O.N.U. in 
viața internațională, la reușita tutu
ror acțiunilor pe care le va între
prinde organizația in vederea făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Nicolae PLOPEANU

în fotografic: aspect 
din timpul unei de
monstrații împdtriva 
armelor nucleare care 
a avut loc în cartie
rul Greenwich, •>, din 
New York. .,

zent, șomajul constituie o „problemă 
internațională", relatează agenția 
France Presse. In această ordine de 
idei, Margaret Thatcher a spus că in 
țări ca R.F. Germania sau S.U.A. 
ritmul creșterii șomajului este acum 
mai accentuat decit în Marea Bri
tanie.

Calificînd drept catastrofală aceas
tă situație, reprezentantul Partidului 
Laburist pentru forța de muncă, Eric 
Varley, a declarat că ascensiunea șo
majului este evident rezultatul poli
ticii economice monetariste a guver
nului conservator.

Noi reacții la măsurile 
restrictive ale S.U.A. 
în comerțul Est-Vest

BONN 21 (Agerpres). — Referin- 
du-se, intr-un interviu acordat tele
viziunii vest-germane înainte de ple
carea sa in S.U.A., la aspectele pe 
care le ridică embargoul american 
asupra livrării unor echipamente 
destinate realizării gazoductului din
tre Siberia și Europa occidentală, 
cancelarul federal vest-german, 
Helmut Schmidt, a declarat că nu 
poate fi acceptată o măsură prin care 
se urmărește extinderea suverani
tății S.U.A. asupra unor întreprin
deri ale C.E.E., relatează agenția 
France Presse. Totodată, șeful gu
vernului de la Bonn a deplins faptul 
că decizia Washingtonului in pri
vința embargoului a fost luatĂ-^fără 
consultări prealabile cu part .di 
vest-europeni ai S.U.A. Nu este vor
ba despre un sentiment de . amără
ciune vest-german față de Washing
ton, ci de unul vest-european — a 
arătat cancelarul. „Guvernele de la 
Păris, Londra și Bonn sint lezate în 
aceeași măsură și reacționează in
tr-un mod similar", a declarat Hel
mut SchmijJt.

Un vast rechizitoriu 
împotriva activizării 

elementelor neonaziste 
în R.F.G.

BONN 21 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A. informează că marți, în R.F. 
Germania a fost cinstită memoria 
victimelor rezistenței împotriva na
zismului.

Luind. cuvintul la Bonn, în ca'drul 
unei reuniuni a Asociației centrale a 
luptătorilor democrați din rezistență 
și a organizațiilor persoanelor perse
cutate de naziști, ministrul de inter
ne vest-german, Gerhart Baum, a 
declarat că, în ultimii ani în R.F.G. 
se înregistrează o accentuare a carac
terului militant al extremismului de 
dreapta, mergind pînă la atentate te
roriste. Nu numai persoane din ge
nerațiile vechi, dar și unii tineri se 
simt atrași de ideile și de grupările 
neonaziste, a relevat Baum. în sălile 
de clasă și în curțile școlilor și-au 
făcut apariția zvastici și lozinci ale 
lui Hitler. Deosebit de îngrijorătoare 
— a spus el — este asocierea extre
mismului de dreapta cu adversitatea 
premeditată împotriva muncitorilor 
imigranți. El a declarat : „Rădăcinile 
terorii de dreapta sînt implantate 
adine in țara noastră. Noi nu trebuie 
să admitem ca tinerii să fie din nou 
induși în eroare pe plan politic". 
Vorbitorul a lansat un apel la men- j 
ținerea vigilenței și la păstrarea vie 
în memorie a perioadei celei mai 
sumbre din istoria germană — subli
niază agenția D.P.A.
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