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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂI TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So

cialiste România, a primit, vineri, la 
Snagov. pe V.I. Drozdenko, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire, care s-a desfășurat' într-o 
atmosferă tovărășească.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Un nou volum în seria: „Din gîndirea

Anul LI Nn 12422

14 septembrie 1906 : 
în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
pus în funcțiune lamino
rul de tablă groasă nu
mărul 1 — primul obiec
tiv de pe platforma Com
binatului siderurgic din 
Galați, unitate în legătu
ră cu care la Congresul 
al IX-lea al partidului s-a 
stabilit că va avea prin
cipalul aport la dezvol
tarea industriei siderurgi
ce. In anii care au urmat, 
hotăririle congresului au 
devenit fapte. Aici au 
fost construite furnale, o- 
țelării, laminoare, cocse- 
rii — înălțindu-se cea 
mai mare „cetate“ a si
derurgiei românești.

30 iulie 1982 : Acum, în 
preajma marii noastre 
sărbători naționale, un 
bilanț fructuos a fost 
consemnat în activitatea 
siderurgiștilor gălățeni : 
cantitatea de laminate fi
nite pline fabricate de la 
intrarea în funcțiune a 
primelor laminoare și 
pină în prezent s-a rotun
jit la 40 milioane tone. 
Este o realizare care ex
primă sintetic efortul im
portant depus de oamenii 
muncii din combinat pen
tru a asigura metalul ne
cesar dezvoltării econo
miei naționale. Mențio
năm că, în acest an, com
binatul produce de două 
ori mai multe laminate 
finite pline decit s-a fa
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NICOLAE CEAUȘESCU:

ÎN ÎNTÎMPINAREA
ZILEI DE 23 AUGUST

Dialectica edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate

marea noastră sărbătoare
La Combinatul siderurgic din Galați :

națională
DEVA : 4 miliarde kWh

De la intrarea în funcțiune — 40 milioane
5

tone laminate

I ■
■

bricat în întreaga meta
lurgie românească în anul 
1965. ponderea acestor 
produse realizate aici in 
producția de laminătș a- 
țării fiind de 45 la sută ; 
la unele sortimente — ta
blă mijlocie și groasă sau 
tablă și bandă laminată 
la rece — se realizează

92—95 la sută din produc
ția națională.

Este de remarcat, tot
odată, că în primul se
mestru al acestui ah, 
combinatul siderurgic gă- 
lățean a realizat o pro
ducție suplimentară de 
circa 8 700 tone laminate 
finite pline, la obținerea

acestui rezultat adueîn- 
du-și o contribuție deose
bită oamenii muncii de la 
laminorul de. tablă groa
să nr. 1 și laminorul de 
benzi Ia rece.

Ban P1AEȘU 
corespondentul „Scînteii"

livrați în sistemul 
energetic național

Contoarele întreprinderii electro- 
centrale Deva au înregistrat recent 
cifra de 4 miliarde kWh, care re
prezintă cantitatea de energie elec
trică pulsată, de la inceputul anu
lui, în sistemul energetic national 
de generatoarele acestei mari uni
tăți. Din cantitatea amintită, 63,5 
milioane kWh reprezintă energia 
electrică livrată peste plan. Prin 
supravegherea atentă și controlul 
exigent al instalațiilor, efectua
rea de revizii și reparații de cali
tate, harnicul colectiv hunedorean 
a reușit să pună la dispoziția sis
temului energetic național, in aceas
tă perioadă, o putere suplimentară 
de 17,4 MW, să economisească peste 
825 tone de combustibil convențio
nal și să reducă consumul tehnolo
gic propriu cu 9,7 milioane kWh 
energie electrică. (Mircea Lepădatul.

TULCEA : O nouă linie 
tehnologică 

pentru produse 
magneziene

în cinstea marii sărbători de la 
23 August, oamenii muncii de pe 
platforma Combinatului metalurgic 
din Tulcea raportează un important 
succes de producție : punerea in 
funcțiune a liniei tehnologice pen
tru produse magnezio-cromitice, a- 
sigurindu-se sporirea capacității de 
producție cu 20 000 tone produse 
magneziene pe an. Pînă la finele 
acestui an urmează să intre în ex
ploatare și alte instalații, atingin- 
du-se aștfel capacitatea finală a 
uzinei de 60 000 tone pe an. Astfel, 
se creează condiții pentru renun
țarea la importul de produse mag
neziene necesare combinatelor side
rurgice din țară. (Neculai Amihu- 
lesei, corespondentul „Scinteii").

Procesele care au marcat victoria 
deplină a socialismului in România, 
afirmarea principiilor socialismului 
in diferite sfere ale vieții sociale 
au constituit doar inceputul in opera 
vastă de prefacere revoluționară a 
societății. Orinduirea nouă se edi
fică în decursul unei perioade înde
lungate, pentru a se putea parcurge 
anumite etape obiectiv nece
sare. Este un merit deosebit 
al secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a fi definit o 
strategie care să asigure pro
gresul continuu al construcției 
socialiste in țara noastră. E- 
sența acestei strategii o for
mează conceptul de societate 
socialistă multilateral dezvol
tată. Adoptarea dc către Con
gresul al X-lea al partidului a 
acestui obiectiv strategic mar
ca o prefacere profundă- în în
săși concepția despre edifica
rea noii societăți, gindită ca 
un proces complex, urmărind 
dezvoltarea tuturor laturilor și 
componentelor sociale, in uni
tatea lor firească, infăptuirea 
unor sarcini specifice fiecărui 
stadiu de evoluție a construc
ției socialiste. „Dacă am fi 
spus — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că obiec
tivul dc viitor este pur și 
simplu dezvoltarea socialismu
lui, nu am fi dat o orientare 
clară pentru activitatea parti
dului și statului ; aceasta s-ar 
fi putut înțelege in sensul că 
este suficientă realizarea unei 
puternice dezvoltări economi
ce a țării, ceea ce cred că nu 
corespunde pe deplin obiecti
vului nostru fundamental. Noi 
ne propunem să asigurăm o 
dezvoltare multilaterală a so
cietății, inflorirea tuturor Ja
furilor vieții sociale, atit a e- 
conomici, cit și a științei și 
culturii, perfecționarea condu
cerii, formarea omului nou, 
promovarea eticii și echității 
socialiste".

Reunirea intr-un volum antologic 
a celor mai semnificative texte din. 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pri
lejuiește cunoașterea, în toată am
ploarea și dimensiunile, sale, a con
cepției secretarului general al parti
dului asupra acestui concept-cheie 
al teoriei partidului nostru privind

construcția socialistă. Ca și cele
lalte lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, volumul la care ne refe
rim, apărut recent în Editura poli
tică, se remarcă prin acuitatea și 
profunzimea analizei, prin măiestria 
cu care sînt utilizate categoriile de 
bază ale materialismului dialectic 
și istoric în cercetarea problemelor

actuale ale construcției socialiste, 
în descifrarea dialecticii proprii 
orânduirii noastre, in stabilirea unor 
măsuri care Să asigure progresul 
necontenit al patriei. Ilustrare vie a 
capacității de a aplica in mod crea
tor legitățile generale la condițiile 
concrete ale fiecărei etape, concep
ția secretarului general al partidu
lui ■ despre edificarea societății so-

SECERIȘUL GRIULUI 
să fie încheiat cit mai grabnic 
pe toate suprafețele cultivate!
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COWUS OE PARTIO 
AZI, JUDEȚUL BACĂU

ciăliste multilateral dezvoltate re
prezintă o remarcabilă contribuție 
la sintetizarea și îmbogățirea expe
rienței partidului în făurirea noii 
orinduiri, la stabilirea căilor optime 
de evoluție spre societatea comu
nistă.

Textele cuprinse în acest volum 
dovedesc exemplar faptul că con

ceptul de societate socialistă 
multilateral dezvoltată expri
mă o viziune procesuală des
pre edificarea noii orinduiri, 
etalind o strategie de dezvol
tare economico-socială pe ter
men lung, călăuzită de impe
rativul realizării integrale a 
trăsăturilor proprii noii socie
tăți, maturizării intregului nos
tru sistem social pe propria sa 
bază tehnică și materială, pe 

■structuri, instituții, valori și 
norme cu caracter socialist. 
Trăsătura sa de bază este con
cepția atotcuprinzătoare, inte
gratoare asupra sarcinilor con
strucției socialiste, prevenirea 
oricărei tendințe spre unila
teralitate și reducționism.

într-o logică exemplară, pe 
deplin convingătoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu demonstrea
ză importanța cardinală a fău
ririi unei economii avansate, a 
creării unei puternice și mo
derne baze tehnîco-materiale 
pentru asigurarea succesului 
întregii opere de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. O deosebită ponde
re capătă in volum aspec
tele privitoare la accentuarea 
elementelor intensive ale creș
terii economice, relevindu-se 
necesitatea aplicării celor mai 
recente cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice, dezvoltării 
cu prioritate a ramurilor de 
virf, purtătoare ale progresu
lui tehnic, valorificării cit mai 
depline a dotării tehnice mo
derne de care dispune econo
mia noastră. O amplă funda
mentare științifică iși găsesc

criteriile și factorii de optimizare a 
corelației dintre fondul de consum 
șl cel de dezvoltare, demoastrîn- 
du-se necasitatea și implicațiile fa
vorabile de ordin economic și po
litic ale alocării unei părți impor-

Paul DOBRESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Eroi pentru epopeea
națională cinematografică

® Pînă în seara zilei de 
29 iulie, griul a fost 
strîns de pe 1 798 100 
hectare, ceea ce re
prezintă 84 la sută 
din suprafețele culti
vate

• în 16 j'udețe și in Sec
torul agricol Ilfov s-a 
terminat recoltarea 
griului

® Livrarea în totalitate 
a cantităților de griu 
prevăzute la fondul 
de stat și suplimen
tarea acestora, acolo 
unde s-au obținut 
producții mai mari 
decît cele planificate 
— o înaltă îndatorire 
patriotică pentru fie
care unitate agricolă, 
sarcină de mare im
portanță economică

® După încheierea se
cerișului — toate for
țele mecanice și uma
ne să fie concentrate 
la eliberarea terenuri
lor de paie și la exe
cutarea arăturilor a-

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI A ÎNCHEIAT RECOLTAREA GRIULUI
Printr-o telegramă adresată Comi

tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Biroul Comitetului jude
țean Călărași al P.C.R. anunță că la 
30 iulie s-a încheiat recoltarea griu
lui în unitățile agricole din județ.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, se spune in 
telegramă, că au fost îndeplinite 
sarcinile ce revin județului privind 
livrările de griu Ia fondul de stat.

Acum, la Încheierea campaniei, 
analizind cu exigentă și răspundere 
modul cum am muncit, apare lim
pede că, dacă am fi înfăptuit mai 
prompt și mai cu grijă indicațiile pe 
care ni le-ați dat, rezultatele ar fi 
fost net superioare, recolta mult mai 
îmbelșugată. Defecțiunile în organi
zarea campaniei, în coordonarea ac
tivității tuturor unităților agricole au 
prelungit perioada recoltării, accen-

tuind. astfel, consecințele negative 
ale ploilor care, în tot cursul lunii 
iulie, au afectat județul nostru. Din 
această situație vom trage învă
țămintele necesare pentru organi
zarea muncii în campaniile urmă
toare.

Este de maximă importanță și 
pentru județul Călărași că orientă
rile și indicațiile pe care le-ați dat 
la recenta consfătuire de lucru cu 
cadre de conducere din agricultura 
județului Constanța să fie aplicate 
întocmai de către toate unitățile 
noastre agricole, să devină progra
mul de acțiune al fiecărui specialist, 
pentru a putea asigura în anii ur
mători recolte de cereale, de legume 
și fructe, precum și produse anima
liere pe măsura dotării, a potenția
lului real al cooperativelor agricole 
și întreprinderilor agricole de stat 
călărășene.

dînci de vară pe toa
te suprafețele prevă
zute
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Stadiul recoltării griului, Io data de 29 iulie. Cifrele înscrise pe hartă re
prezintă, în procente, suprafețele de pe care a fost strinsă recolta. Ieri, 
30 iulie, unitățile agricole din județul Călărași au raportat încheierea 

recoltării, in județele notate cu o linie nu a început secerișul

Marile recolte din lanuri se pregătesc și aici, în retortele modernului 
Combinat de îngrășăminte chimice - Bacău

Anii noștri, de mari înfăptuiri socialis
te, iși arată roadele lor bogate și in ju
dețul Bacău, locuri străbătute de ape 
intrate in baladă — Bistrița, Șiret, Tro- 
tuș. Oamenii din această străveche va
tră de țară românească confirmă și ei, 
prin dezvoltarea multilaterală a județu
lui lor in perioada de după Congresul 
al IX-lea, adevărul potrivit căruia poli
tica de industrializare socialistă promo
vată de Partidul Comunist Român era 
singura opțiune istorică în măsură să 

pună capăt înapoierii moștenite. Necesare ca oxigenul 
existenței noastre sînt și opțiunile istorice pentru transfor
marea socialistă a agriculturii, pentru înflorirea tuturor sa
telor și orașelor, pentru ridicarea nivelului de civilizație al 
intregii țări și făurirea unui om nou.

Secvențe din această uriașă epopee, scrisă și la Bacău
IN PAGINA A III-A A ZIARULUI

Bogată in fapte și 
in evenimente, mar
cată de pecetea unor 
mari personalități \nu 
numai pe plan națio
nal, istoria națiunii 
noastre se constituie 
ca o inepuizabilă sur
să, ca un izvor nesecat 
de inspirație pentru 
toate domeniile artei.

Filmul, prin pute
rea sa de penetrație 
in rindul maselor, are 
datoria de a folosi din 
plin aceste surse și de 
a‘ oferi spectatorilor 
opere cinematografice 
de înaltă ținută artis
tică, pătrunse de pa
triotismul care a ca
racterizat întotdeauna 
cultura românească. 
Fără îndoială, arta de 
inspirație istorică este 
un instrument impor
tant, eficace, deopo
trivă prin larga-i au
diență, profunzimea și 
durata ecourilor — in 
atingerea țelurilor e- 
ducative majore, for
mulate in documente
le Plenarei lărgite a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie a.c. Filmul poa
te contribui, prin con
ținutul său expresiv, 
prin forța mesajului 
său estetic, la dezvol
tarea „dragostei față 
de țară, față de popor, 
față de cauza socia
lismului, la dezvolta
rea patriotismului re
voluționar".

Dar filmul istoric nu 
se adresează numai 
poporului, națiunii 
despre care vorbește. 
El are un limbaj uni
versal și, cu ajutorul 
lui, putem arăta lumii 
întregi pagini adevă
rate din istoria nea
mului nostru. Filmul 
devine astfel un va
loros mijloc de propa
gandă pentru luptele 
și împlinirile, pentru 
suferințele și mai ales 
pentru năzuințele care 
au marcat istoria noas
tră din cele mai vechi 
timpuri și pină azi.

Desigur, filmul is
toric ridică anumite, 
„probleme" ; confec
ționarea costumelor, 
construcția sau ame
najarea decorurilor 
pentru o transpunere 
cit mai exactă a epocii 
cer eforturi creatoare 
mari de muncă, de in
teligență și poate mai 
ales (comparativ cu 
filmul de actualitate), 
cer mai mari investiții

financiare. Funcția e- 
ducativă a acestui gen 
de artă, contribuția 
lui la modelarea in 
spiritul patriotismu
lui a milioane de oa
meni și cu deosebi
re a tinerilor justifică 
împlinirea unor atari 
exigențe. In plus, și în 
acest domeniu pot a- 
părea inițiative saluta
re. Aș vrea, in ceea 
ce mă privește, să 
atrag atenția asu
pra faptului că fil
mul istoric nu presu
pune numaidecît mari 
desfășurări de forțe 
armate și lupte. Desi
gur, marii noștri eroi

Opinii 
de Mircea 

MOLDOVAN

au fost nevoiți să 
scoată și sabia pentru 
a-și apăra glia șt is
toria noastră a înre
gistrat și mari încleș
tări pe timpurile de 
luptă — a căror resti
tuire-presupune ample 
scene de gen, o amplă 
figurație. Dar am a- 
vut și mari personali
tăți, eroi care au folo
sit cu același succes, 
tind vremurile au per
mis, arma minții, 
conducători care au 
făcut mari demersuri 
diplomatice pentru 
menținerea păcii, a u- 
nui climat de priete
nie. Și ideile izvorite 
atunci ne-au ținut și 
purtat mai departe, 
lată o substanță gene
roasă pentru atitea 
viitoare filme istorice 
și pentru atitea alte 
modalități pe care ci
neastul român nu le-a 
incercat încă. Diversi
ficarea stilistică in 
filmele noastre isto
rice ar aduce un plu3 
de calitate, ar duce la 
o și mai variată rela
ție dintre arta filmu
lui și spectatori. Este 
un aspect de care 
m-am convins urmă
rind cum au fost pri
mite filmul-baladă 
„Pintea" și filmele- 
frescă despre revolu
ția de la 1848 : „La 
răscrucea marilor fur
tuni" și „Munți in 
flăcări" — pe care

le-am realizat. Pagină 
de istorie a scris și 
Pintea, pagini de is
torie au scris și Băl- 
cescu, Avram Iancu. 
Prin actele lor, ei 
s-au alăturat icoanelor 
nemuritoare din gale
ria marilor martiri ai 
neamului. Și transfi
gurarea vieții și mai 
ales a operei lor, în
chinată patriei, nu re
prezintă altceva decît 
o datorie de cinste 
pentru cinematografie, 
pentru orice cineast 
in procesul făuririi e- 
popeii noastre cine
matografice. Pagini de 
istorie au scris și co
muniștii din „Convo
iul", ultima mea reali
zare, in care mă bucur 
că spectatorii au pu
tut vedea ceea ce 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
sublinia in expunerea 
rostită la plenara din 
iunie : că națiunea 
noastră are o singură 
istorie, că istoria par
tidului face corp co
mun cu istoria țării.

Președintele țării 
ne-a amintit, de ase
menea, de marile noas
tre personalități din 
domeniul culturii. Știm 
că și Gheorghe Lazăr, 
și Gheorghe Șincai, și 
acel peregrin transil
van, Badea Cîrțan — 
și cite alte personali
tăți de seamă — aș
teaptă să fie din nou 
proiectați, in sufletele 
noastre, prin interme
diul aparatului de 
filmat. Sint personali
tăți care ar ferici 
orice altă nație să-l 
poată numi ai ei. Și 
datoria noastră este 
să-i readucem în me
morie cu mijloacele 
de care dispunem 
(folosind șl autorita
tea docufnentelor mai 
vechi și mai noi de 
care dispunem). Nu 
trebuie să îi actuali
zăm cu orice preț (este 
o hibă a filmului 
nostru istoric — ac
tualizarea forțată), 
pentr.u că ei sint ac
tuali și pentru că ac
tualitatea noastră n-ar
fi așa de n-ar fi fost 
ei — eroii neamului — 
de n-ar fi fost lupta 
eroică a poporului ro
mân pentru dreptate 
socială și națională,
pentru progres.
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r LA COMBINATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ :
Noi tehnologii care permit reducerea importului

Pentru evitarea pierderilor de recoltă

SECERIȘUL GRÎULUI 
să fie încheiat cit mai grabnic!

BACAU:

Unde nu pătrund 
combinele, 

intră seceră tor ii
în pofida ploilor care continuă să 

cadă aproape zilnic, oamenii mun
cii din agricultura județului Bacău, 
dovedind răspundere pentru recol
tă, acționează fără preget folosind 
fiecare „fereastră" dintre ploi pen
tru a încheia secerișul griului în 
timp cit mai scurt. La indicația bi
roului comitetului județean de 
partid, în toate unitățile agricole au 
fost organizate echipe de seceră- 
tori care string griul din lanurile 
culcate de vînt și ploi și de pe su
prafețele cu exces de umiditate, 
unde nu pot intra combinele.

Inginerul Gheorghe Antochi, di
rectorul general al direcției agrico
le, ne spune că, in ultimele zile, 
au sosit în ajutor peste 250 de com
bine din județele situate în sudul 
țării care au terminat secerișul. 
Acestea au fost repartizate pe uni
tăți și, acolo unde a fost posibil, 
au și intrat in lanuri. Ca urmare a 
eforturilor depuse, întreprinderile 
agricole de stat Traian, Sascut, Ba
cău, ca și multe cooperative agri
cole din consiliile agroindustriale 
Răcăciuni și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au încheiat sau sînt pe termi
nate cu secerișul.

în consiliul agroindustrial Heme- 
iuși stăm de vorbă cu Vasile Ara
mă, președintele consiliului : „în cel 
puțin două zile bune de lucru am 
putea încheia ■ recoltarea pe întrea
ga suprafață. Forțe avem suficiente. 
Am primit in ajutor 30 de combine. 
La cooperativele agricole Mărgineni 
și Luizi-Călugăra, secerătorii lu
crează aproape fără întrerupere, iar 
la Hemeiuși și Gîrleni am mobilizat 
toți sătenii, care, organizați pe 
echipe, lucrează la secerat, la încăr
carea paielor, la transportul recoltei, 
la treierat în staționar".

Munca este bine organizată și în . 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Parincea. La Horgești, 
bunăoară, se aflau în brazdă toate 
cele 10 combine și 8 prese de balo
tat paie. Lucrările sint executate în 
flux : se seceră, se. adună paiele, se - 
eliberează terenul și, in urmă, trac
toarele intră la arat. Recolta este 
transportată în aceeași zi la baza de 
recepție. Pe solele unde nu pot lu
cra combinele intră cele două echi
pe de secerători.

Și în consiliile agroindustriale; 
'Sascut, Filipești, Traian, TJodu. Tpt;r; ;,# 
cului, Helegiu se acționează cu toa
te forțele pentru încheierea'grabni
că a secerișului.

Exemplele bune trebuie 
nu numai lăudate, ci mai 
ales urmate.In judetul OIt a fost 
un an bun pentru cerealele păioase. 
A fost anul in care s-a obținut nu 
numai cea mai mare producție din 
istoria acestor meleaguri, ci și cea 
mai sănătoasă recoltă. Potrivit ulti
mei balanțe, producția totală de griu 
a județului Olt a atins cifra record de 
aproape 340 000 tone, din care circa 
250 000 tone reprezintă producția li
vrată la fondul de stat. Un număr 
mare de unități au înțeles să răspun
dă sprijinului material și financiar 
primit din partea statului prin livra
rea la fondul de stat a unor cantități 
suplimentare de griu și orz față de 
cele contractate, pe măsura recoltelor 
mari realizate. Dintre acestea se re
marcă, în mod deosebit, cele din Si- 
nești, Colonești, Valea Mare, Milcov, 
Pîrscoveni, Corabia, Ștefan cel Mare, 
Traianu, Fărcașele, Grojdibodu, Sla
tina, Bîrza, Optași, Potcoava și Spi- 
neni.

Ar fi multe lucruri bune de spus 
despre activitatea și rezultatele ob
ținute de agricultorii din județul Olt 
în actuala campanie de seceriș, des
pre inițiativele colectivelor fruntașe 
care au făcut tot posibilul pentru a 
scurta durata secerișului. în rîndurile 

'ce urmează ne propunem să ne ocu
păm însă, în exclusivitate, de proble
mele legate de livrarea la fondul de 
stat a cantităților de grîu prevăzute, 
mai precis să încercăm a lămuri, în 
măsura datelor furnizate de organele 
agricole județene, cauzele datorită 
cărora, după mai bine de o săptă- 
mină de la încheierea recoltării (și în 
condițiile în care pe ansamblul agri
culturii județului Olt s-a obținut o 
producție de grîu cel puțin la nive
lul sarcinilor de plan stabilite), un 
șir de cooperative agricole nu și-au 
onorat obligațiile contractuale, înre- 
gistrind laolaltă un minus de circa 
18 000 tone față de cantitatea pre
văzută.

Cum lâ organele agricole județene 
nu am putut găsi interlocutori dispuși 
să descifreze cauzele care au gene- 

, rat aceste restanțe; am fost (nevoiți 
su ne bazăm ț---”-- «-*«■ -■ ■■— ■

■tele din' cele.

tate agricolă) și a întreprinderii de 
valorificare a cerealelor (in care sînt 
nominalizate cantitățile de griu livra
te la fondul de stat), dar mai ales pe 
constatările proprii de pe teren. To

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scinteil"

IN TOATE JUDEȚELE

Cantitățile de gria stabilite
integral livrate la fondai de stat!

varășul Gheorghe'Dirică, directorul 
tehnic al întreprinderii de valorifica
re a cerealelor, cel care a avut sar
cina de a ne însoți pe teren, a încer
cat — și într-o oarecare măsură a 
reușit — să ne abată de la calea spre 
aflarea adevăratei stări de lucruri. Ca 
și cum noi — și nu dumnealui — 
avea interesul ca întreprinderea pe 
care o reprezintă să poată raporta cit 
mai repede posibil îndeplinirea sar
cinilor ce îi revin. Cite ceva am reu
șit totuși să aflăm.

Operativa de la județ, 
operativa de la cooperativa 
agricolă și realitatea care le 
contrazice pe amîndouă. Spra 
documentare ni s-a oferit un itinerar 
care, în mod obligatoriu, trebuia să 
treacă prin Drăgănești-Olt, Mihăilești 
și Văleni, în așa fel ca însoțitorii noș-

Csteva constatări 
desprinse dintr-un itinerar 

prin cîteva unități 
din județul Olt

tri — patru specialiști de la între
prinderea județeană de valorificare 
a cerealelor, în frunte cu directorul 
tehnic al unității — să poată ajunge 
în jurul amiezii la bazele de recep
ție din această zonă, unde aveau a- 
numite treburi. Am fixat deci, îm
preună, un număr de opt cooperative 
agricole rămase în urmă cu livrările 
de grîu la fondul de stat, spre a ne 
convinge de măsurile ce se între
prind aici pentru lichidarea grabnică 
a restanțelor.

Chiar dacă cooperativa agricolă din 
Seaca a fost ultimul punct al docu
mentării noastre, ne referim mai in- 
tîi la ea întrucît era singura unitate 
de unde se mai transportă grîu la 

, ■ baza "de recepție. Livrările se făceau 
depozitată pe o p&t* ' ua<pp.eigta.y:p r - formă betonată. Factorii cl£formă- betonata, ractoriî de' raspun-’-.recției agricole .{cate, refl^zta nivelul g^re motivează că depozitarea griului ’ ln ■ L 

producțiilor realizate de fiecare uni- sub cerul liber se datorează recol- f°n’a
tării lui cu prea mare umiditate. In
tenția lor era să-l usuce prin topătări 
repetate, dar, după o săptămînă de 
■la recoltare, griul era dus la bază cu 
o umiditate chiar mai mare decit 
cea avută în lan. Livrările decurgeau 
anevoios, doar așa ca să nu zică ni
meni că au fost oprite. Potrivit sar
cinilor stabilite prin plan și cantită
ților prevăzute în contractele înche
iate, cooperativa din Seaca ar trebui 
să livreze în acest an la fondul de 
stat 3 120 tone griu. Producția totală 
de grîu obținută a fost însă mai mică 
decit s-a stabilit : după operativa di
recției agricole — de 3 020 țone, iar 
după aceea a unității — de 2 859 tone. 
Dealtminteri, ar mai putea fi adusă 
în discuție și o altă situație statistică, 
ultima de fapt, intocmită in vederea 
definitivării balanței griului. Dar a- 
ceasta este atit de încîlcită incit nu 
merită să fie luată in seamă. Ceea 
ce ne-a surprins este faptul că joi, 
29 iulie, președintele și inginerul-șef 
al cooperativei nu știau, sau. mai 
exact spus, se făceau că nu știu, cit 
griu au in magazie și cit ar trebui 
să mai livreze la fondul de stat. La 
Începutul discuției ne-au vorbit de 

un stoc de 640 tone, dar după ce 
făcut calculele și s-au convins 
producția nu „bate", au ajuns la 
stoc de 818 tone. Și cine știe unde ar 
fi ajuns cu „rotunjirea" dacă nu re
nunțam la socoteli 1

am
că
un

Dacă spicele de grîu din 
lanuri. <"u Președintele coopera
tivei agricole din Drăgănești-Olt, in
ginerul Stan Macafei, aveam de lă
murit discrepanța mare dintre pro
ducția totală de grîu cu care figurea
ză unitatea in operativa județului și 
cantitatea efectiv livrată la fondul de 
stat : o diferență de peste 1 100 tone. 
Aflăm că și aici operativele statistice 
se bat cap în cap : față de producția 
totală de grîu din situația statistică a 
direcției agricole, în evaluările uni
tății se estimează o cantitate cu a- 
proape 400 tone mai puțin. Spunem 
„în evaluări", întrucît, analizînd în 
amănunt modul în care a fost defal
cată pe destinatari producția de griu, 
am ajuns la un minus de peste 200 
tone, „minus" pe care pină la urmă 
l-am găsit... In cimp, în lan, nere
coltat 1

La cooperativa agricolă din Dănea- 
sa. stăruințele însoțitorului nostru, 
directorul tehnic al întreprinderii de 
valorificare a cerealelor, de a esca
mota adevărul au fost zădărnicite de 
sinceritatea și corectitudinea unei ti
nere contabile. Din capul locului, ea 
ne-a spus să nu ne pierdem timpul 
dacă vrem să aflăm unde sînt cele 700 
tone de griu nelivrate la fondul de 
stat, pentru că, de fapt, producția 
există, dar se găsește în lan... nere
coltată. Este vorba de 160 hectare cu 
griu situate în două zone din hotarul 
cooperativei. Dar întrucît .însoțitorul 
nostru ne-a îndemnat să nu dăm cre
zare celor spuse de o funcționară, am 
consultat operativa unității (datată joi, 
29 iulie), în care era scris, negru pe 
alb, că în cooperativa agricolă din 
Dăneasa au fost recoltate doar 2 406 
tone de grîu, față de 3 367 tone cît 
figura' în situația direcției agricole. 
Insistăm să lămurim lucrurile cu 
președintele cooperativei, dar nî se 
spune că este într-o ședință la con- 

. .riliul agroindustrial din Drăgăneștl, 
• 'tipurile, se ,fape o nouă a-,

t a .balanței griului. Dăm tele- 
la' consiliul din Drăgănești, dar 

de Ia celălalt capăt al firului sîntem 
informați că „toți tovarășii se află 
prin unitățile agricole pentru balan
ța griului" (? !). Adevărul este că 
am fost induși în eroare, întrucît, 
practic, în cele trei unități în care 
am fost nu se afla nici un tovarăș 
de Ia consiliul agroindustrial res
pectiv.

De bună seamă, n-am vrea să se 
înțeleagă că sintem împotriva unor 
analize aprofundate, serioase, prin 
care să se clarifice adevărata situa
ție în ce privește producția de griu 
în țjecare unitate, cîtă vreme agri
cultura județului Olt a raportat în 
această vară realizarea celei mai 
mari producții de cereale păioase. 
Dar aceste analize nu pot să con
stituie un scop în sine, ci trebuie să 
se soldeze, pornind de la evaluarea 
realistă a producției obținute, cu mă
suri care să impulsioneze livrările de 
griu la fondul de stat, astfel ca toa
te unitățile agricole din județ să-și 
onoreze integral obligațiile asu
mate.

Iosif POP 
Gheorghe IQNIȚA

Pentru executarea echipamente
lor tehnologice care funcționează 
în medii corozive, la temperaturi și 
presiuni ridicate, se utilizează mii 
de tone de table din oțel inoxida
bil. cupru, titan, aluminiu etc., care, 
pină de curind, se' importau cu 
prețul unui mare efort valutar. 
Pornind de la cerința- reducerii im
portului, un colectiv de cadre ingi
nerești, format din Teodor Șuteu, 
Aurel Simonetti, Ladislau Scherer 
și Vasile Sl'irlea de la Combinatul 
chimic din Făgăraș, după lungi și 
stăruitoare eforturi, a reușit să ela
boreze și să pună la punct tehno
logia de placare prin explozie a 
tablelor din metalele amintite. Ca 
atare, se creează posibilitatea de a 
se renunța la import și de a uti
liza table de grosimi de 4—5 ori 
mai reduse.

Acum, in preajma marii sărbă
tori naționale de la 23 August, ulti
mul obiectiv important al lucrări
lor de investiții pentru aplicarea a- 
cestei tehnologii — poligonul de 
placare — a fost dat in exploatare. 
Astfel, s-au creat condiții ca, in

O schimbare pozitivă de optică
în problema pieselor de schimb

Așa cum rezultă din anchetele pu
blicate în ziarul nostru din 20 mai 
și 13 iunie, îmbunătățirea aprovizio
nării cu piese de schimb auto este 
nu numai necesară, ci și posibilă. Pe 
scurt, lucrurile se prezintă astfel. Cu 
prilejul unei consfătuiri care a avut 
loc la Piatra Neamț, din inițiativa 
Comitetului județean Neamț al 
P.C.R., unitățile specializate de 
transporturi au solicitat și au de
monstrat cu exemple și calcule con
crete cît de avantajos este ca pe 
lingă subansambluri auto întregi să 
poată primi și o serie de repere mai 
mici, care se uzează in timpul 
exploatării autovehiculelor. Apoi, 
din sondajul făcut de redacția 
noastră s-a văzut că aplicarea 
propunerilor formulate de spe
cialiștii din unitățile de trans
porturi în consfătuirea de Ia Piatra 
Neamț este avantajoasă și pentru 
întreprinderile producătoare de pie
se de schimb. în ce privește aspec
tul practic al problemei, conclu
zia așadar este limpede : atit pen
tru unitățile producătoare, cît și pen
tru cele beneficiare este avantajos 
ca aprovizionarea cu piese de schimb 
auto să se facă nu numai cu- sub- 
ansamble întregi, ci și cu repere mai 
mici, așa cum dealtfel o impune în
săși activitatea de întreținere și re
parare a autovehiculelor. Rămînea de 
rezolvat însă aspectul formal al’ pro
blemei, adică înscrierea în nomen
clatoarele de piese de schimb auto 
și în contractele încheiate cu între
prinderile industriale a reperelor 
solicitate’ de unitățile de transpor-.; 
furi, perfecționarea modului de. în-.' 
tocmire a planurilor de aproviziona
re . cu piese de schimb ș.a. Iată;- 
de ce ■ i-am- solicitat - tovarășului- 
DUMITRU SIMIONESCU, direc
tor general adjunct al Direcției 
generale de aprovizionare și des
facere (coordonatorul de balanță) 
din Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, să se refere la mă
surile luate pentru a veni în întîm- 
pinarea propunerilor făcute in ve
derea unei aprovizionări mai bune, 
mai eficiente, cu piese de" schimb 
auto.

— Am participat la consfătuirea 
de la Piatra Neamț — a precizat in
terlocutorul — și așa cum am afir
mat și atunci consider această ini
țiativă ca deosebit de valoroasă, ea 
înscriindu-se în ansamblul eforturi
lor pe .care conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat că trebuie făcute pentru 
recuperarea și recondiționarea ma
terialelor refolosibile, pentru redu
cerea cheltuielilor materiale și eco
nomisirea materiilor prime în toate 
sectoarele de activitate. Desigur, 
abordarea acestei teme de stringentă 
actualitate pentru economia națio
nală de ziarul „Scînteia" reprezintă 
un real sprijin pentru noi. în uni
tățile ministerului nostru există o 
preocupare statornică pentru recu

prezent, la Combinatul chimic din 
Făgăraș să se poată placa table din 
oțel inoxidabil, cupru, titan, alamă, 
aluminiu, cu grosimi pină la 32 mm, 
lățimi de 2.5 m și lungimi de 12 m. 
Eficiența acestei soluții tehnice este 
cu totul deosebită. Bunăoară, o tonă 

perarea și recondiționarea pieselor 
refolosibile. La unele repere, prin 
însăși concepția lor constructivă, se 
prevăd 2—3 reparații capitale. Alte 
repere, cum ar fi seamentii, cuzi
neții, pistoanele, trebuie înlocuite cu 
prilejul reparațiilor capitale. Prin 
prisma timpului de exploatare exis
tă deci diferente apreciabile de la 
un reper la altul. De aici si nece
sitatea ca unitățile de transporturi 
si reparații auto să dispună de toa
tă gama reperelor care se uzează in 
procesul de exploatare a autovehi
culelor. în vechiul nomenclator de 
piese de schimb existau. într-ade- 
văr. unele omisiuni. Au fost însă 
din păcate și situații cind Specia
liștii din unitățile de transporturi nu 
au analizat atent nomenclatoarele 
pentru piese de schimb si au recla-

Răspuns concret 
însoțit de măsuri practice 
ale ministerului de resort

mat lipsa unor repere care de fapt 
erau incluse in aceste liste.

Dar, repet, problemele ridicate în 
consfătuirea de la Piatra Neamț sînt 
juste și utile pentru îmbunătățirea 
activității de reparații. Dovadă că 
am trecut la elaborarea unui nou 
nomenclator al pieselor de schimb 
auto, ediția 1982, care se găsește in 
faza de finalizare și în scurt; timp va 
ajunge în unitățile do transporturi și 
reparații, auto. ■ Noul nomenclator-.a 
fost complet reactualizat și avizat de 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. La realizarea lui au 
participat specialiști din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerul Indus
triei de Mașini-Unelte, Electronicii 
și Electrotehnicii, Centrala Indus
trială de Autovehicule de Transport 
din Brașov. Totodată, au fost consul
tați și specialiști din unitățile con
sumatoare de piese de schimb, fi
nind seama de toate modificările 
constructive ale autovehiculelor, în 
noul nomenclator au fost incluse 
încă 107 repere.

— Nu putem decit să salutăm ope
rativitatea cu care s-a acționat. 
Apreciați că noul nomenclator va 
răspunde pe deplin cerințelor unită
ților cte transporturi ?

— Cu îmbunătățirile aduse consi
derăm că noul nomenclator cuprin
de toate reperele deficitare și recla
mate de unitățile de transporturi, in
clusiv cele amintite în consfătuirea 
de la Piatra Neamț. Totuși, dacă 
unele repere nu au fost cuprinse în 
noul nomenclator, ele pot fi solici
tate prin cele 6 baze de aprovizio
nare specializate în piese de schimb 

de tablă din oțel inoxidabil fără su
port costă 70 000 lei, iar o tonă de 
tablă placată din același metal — 
numai 12 560.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteil" 

auto. Nu trebuie să existe nici o 
reținere în acest sens. Noul nomen
clator poate fi îmbunătățit „din 
mers" pe baza cererilor beneficia
rilor.

— Totuși înseamnă că planul de 
aprovizionare cu piese de schimb pe 
anul 1983 a fost întocmit pe baza 
vechiului nomenclator. Ce se poate 
face ca îmbunătățirile aduse să de
vină operabile încă din acest an ?

— într-adevăr, in această perioadă 
urmează să predăm la organele de 
sinteză planul de stat de aprovizio
nare cu piese de schimb și să emi
tem reparațiile. Am să răspund insă 
prin precizările pe care le voi face 
și la problemele ridicate in consfă
tuirea de la Piatra Neamț în.: legătu
ră cu faptul că planul de^provizio- 
nare cu piese de schimb ' h întoc
mește cu mult înainte de începerea 
anului. Conform legii, avem posibili
tatea și chiar obligația să reactuali
zăm planul de aprovizionare, in ca
drul unor termene și proceduri ex
pres prevăzute, astfel îneît să se 
evite unele „goluri" în aproviziona
re sau formarea de stocuri supra- 
normatlve, fără mișcare. Deci, uni
tățile de transporturi și de reparații 
auto au posibilitatea să solicite chiar 
începînd din această perioadă repe
rele .care eventual nu le-au cuprins 
în planul inițial de aprovizionare, 
urmind ca ele să fie contractate cu 
unitățile industriale de îndată ce se 
va face prima reactualizare a pla
nului.

— Putem trage de aici concluzia 
că neajunsurile, semnalate pină acum 
iii aprovizionarea cu piese de schimb 
antă vor fi definitiv eliminate ?

în mod categoric există posibi
litatea satisfacerii în totalitate a ce
rințelor de piese de schimb auto pe 
ansamblul economiei. Iar ca urmare 
a măsurilor luate se poate afirma că 
piesele de schimb vor ajunge mai 
operativ la beneficiari și in structu
ra solicitată de aceștia. Desigur, pro
blemele nu se vor rezolva de la 
sine. Spun aceasta deoarece, din 
păcate, specialiștii din unele u- 
nități de trgnsporturi din minis
terul nostru și chiar din econo
mie nu au solicitat întotdeauna la 
timp piesele de schimb necesare. Pe 
de altă parte, unele unități industri
ale, cum ar fi întreprinderea de pie
se auto din Colibași, întreprinderea 
mecanică pentru agregate și suban- 
samble din Sfîntu Gheorghe sau 
„Electroprecizia" Săcele, nu livrează, 
totuși, toate părțile componente ale 
anumitor subansamble. Considerăm 
însă că dezbaterea susținută de zia
rul „Scînteia" va fi un imbold pen
tru beneficiarii și producătorii de 
piese de schimb, care vor acționa in 
așa fel încit întreținerea și repara
rea autovehiculelor să se facă in 
toate unitățile de transporturi in 
cele mai bune condiții, cu eficiență 
economică superioară.

Convorbire cons* •’”~atâ de 
Ion TEODOR

ecuperarea"
©condiționarea

MATERIALELOR
— obiectiv prioritar în economie

„Să colectăm hîrtia pentru a ocroti 
pădurea" — sub acest generic „Scin- 
teia" a publicat o suită, de anchete 
care vizau modul în care este orga
nizată și eficiența acțiunii de recupe
rare a maculaturii. De această dată 
problema pe care o analizăm este : 
cum poate fi valorificată superior 
maculatura 1

Ce soluții oferă cerceta
rea ? Cum s_a racorclat ea i® Pre_ 
ocupările tot mai intense pe plan 
mondial de reciclare a hirtiei ?

în anul 1980 a fost inițiat de către 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie „Programul de cercetaro 
și dezvoltare tehnologică pentru va
lorificarea cartoanelor și hîrtiilor u- 
zate“. Principalele coordonate ale 
acestui program ? Stabilirea de teh
nologii noi, proiectarea de instalații 
adecvate, crearea de noi capacități 
care să permită valorificarea masivă 
de. către industria de profil a aces
tor resurse.

Care sînt rezultatele concrete obți
nute pină acum la Institutul de cer
cetări și proiectări pentru celuloză și 
hirtie din Brăila? Au fost elaborate o 
serie de tehnologii și instalații per
fecționate, atit pentru producerea de 
mucava, cartoane triplex și duplex, 
cartoane dure, cit și de diferite sorti
mente de hirtie. Ele permit înlocuirea 
celulozei intr-o proporție de 50 pină 
la. 100 Ia sută în funcție de tipul de 
produs. De menționat că maculatura a 
fost introdusă eu succes chiar in unele 

sorturi — cum ar fi cartonul duplex, 
pentru care in străinătate se foloseș
te in principal pastă mecanică și 
celuloză. Iar cea mai bună dovadă că 
„afirmarea" maculaturii nu s-a făcut 
în detrimentul calității produselor 
noi : acest tip de carton produs la 
C.C.H. Brăila, cu o proporție de ma
culatură de 60—70 la sută, se bucu
ră deja de o deosebită apreciere din 
partea beneficiarilor.

Și alte rețete noi alb cercetării își 
dovedesc deja eficiența în diferite 
unități ale Centralei de celuloză . si 
hirtie. Astfel, instalații complexe de 
la Scăieni, Zărnești, Drobeta-Turnu 
Severin au fost făcute apte să „di
gere" fiecare peste 100 de tone de 
maculatură pe zi.

Este mult sau puțin ce oferă cer
cetarea producției în vederea valo
rificării superioare a maculaturii'?

Această întrebare și-a pus-o și 
I.C.P.C.H. Brăila cind a hotărît rea
lizarea, pe bază de proiect propriu, 
a unei instalații-pilot modulate de 
tratare complexă a maculaturii, care 
să permită stabilirea tehnologiilor de 
epurare a acesteia, în corelație cu 
destinațiile de utilizare a pastei ob
ținute. Așa cum a ținut să precizeze 
ing. Gheorghe Borhan, directorul in
stitutului, este necesar ca Grupul de 
șantiere al Trustului de construcții 
industriale Brăila să urgenteze lu
crările restante la această instalație, 
astfel incit să poată fi pusă in func
țiune în cursul lunii august.

Este intr-adevăr cazul ca stația- 
pilot să-și demonstreze neîntîrziat

Să colectăm hîrtia 
pentru a ocroti pădurea! m 
Valorificare superioară — prin contribuția 

sporită a cercetării și producției
utilitatea, întrucît tehnologiile practi
cate la instalațiile industriale din 
țară sînt in general tradiționale, pla- 
fonind utilizarea maculaturii numai 
Ia fabricarea de cartoane și de hîrtii 
socotite ca inferioare. Dar, și in aces
te condiții, după cum ne-a informat 
ing. Borhan, capacitatea instalațiilor 
existente pentru prelucrarea macula
turii este cu 20 la sută mai mare de- 
ci.t resursa oferită prin pianul de co
lectare.

De consemnat că într-o serie de 
țări ale lumii cercetarea a oferit deja 
demult soluții co permit folosirea pe 
scară largă a maculaturii la fabrica
rea unor produse superioare, în prin
cipal hirtie de tipar și de scris. Ast
fel, în Japonia, de pildă,' țară situată 
pe primul loc in lume în ce privește 
reciclarea deșeurilor de hirtie. aces
tea asigură 30 la sută din producția 
de, hirtie .de ziar. în R.D.G. proce
deul de realizare a hirtiei de scris și 
tipar numai din maculatură, pus la 
punct de Institutul de cercetări pen
tru materiale refolosibile, este apli
cat deja în practică, peste 70 la sută 
din hîrtia de ziare și periodice fiind 
reintrodusă in circuitul economic. Iar 
enumerarea țărilor care dau macula
turii întrebuințări diversificate, su
perioare, cu eficiență economică spo
rită poate continua cu Suedia, R.F.G., 
Canada și altele.

Este suficientă o simplă comparație 
cu ce s-a obținut deja în acest dome
niu in lume pentru a desprinde sar
cinile care mai stau în fața cercetă
rii și proiectării de profil din țara 
noastră. Desigur că pentru a rentabi
liza folosirea maculaturii in- fabrica
rea produselor inferioare de hirtie se 
impune, in primul rind, adaptarea 
tehnologiilor în funcție de calitatea 
maculaturii și de cerințele de utili
zare, in condițiile unor consumuri 

energetice și a unor pierderi de fi
bră minime. De o atenție deosebită 
trebuie să se bucure însă și problema 
obținerii unor hîrtii cu caracteristici 
de rezistență sporită. întrucît inten
sificarea folosirii hîrtiilor reciclate 
cu formă de maculatură înseamnă 
acceptarea unui procent mai ridicat 
de fibră scurtă degradată prin „îm- 
bătrînire", este necesar ca cercetarea 
să antreneze și folosirea de auxiliari 
chimici care să asigure menținerea 
sau creșterea caracteristicilor de ca
litate ale produselor finite. Totodată, 
pentru a reduce necesarul de forță 
de muncă la sortarea maculaturii, se 
simte nevoia unor tehnologii mai efi
ciente de prelucrare a maculaturii 
amestecate.

Cu alte cuvinte, misiunea cercetă
rii este încă departe de a fi încheia
tă. Iar eforturile sale vizind înnobi
larea maculaturii trebuie să se in
tensifice deoarece cu cît întîrzie so
luțiile tehnologice noi, cu atit întîrzie 
și finalizarea, aplicarea lor in pro
ducție.

Problema problemelor - 
sortarea maculaturii, Abordind 
problema calității tehnologiilor ofe
rite de cercetare pentru valorificarea 
maculaturii, a modului in care se a- 
plică in producție, specialiștii din in
dustria de profil aduc invariabil in 
discuție o problemă esențială : cali
tatea deșeurilor de hirtie. într-ade
văr, fără o calitate ridicată a deșeu
rilor nu poate fi vorba nici de valo
rificarea lor superioară. Iar calitatea 
maculaturii presupune, înainte de 
toate, separarea ei de Impuritățile 
conținute. La fel de importantă este, 
apoi, sortarea pe clase a hîrtiilor și 
cartoanelor uzate după domeniile de 
proveniență și posibilitățile de folo
sire.

Or, ce se întîmplă în realitate ?
Sub eticheta de maculatură, fabri

cile se pomenesc cu un serios balast 
de alte materiale reciclabile, ce-i 
drept șl ele, dar care și-au greșit 
destinatarul... Este vorba de tot felul 
de materiale refolosibile din fier, 
plastic, cauciuc care, amestecate cu 
maculatura, lac ca o bună parte din 
masa livrată să se piardă la prelu
crare.

Să urmărim însă pe fluxul tehno
logic la ce implicații pot da naștere 
aceste impurități deseori antrenate 
în fabricarea hirtiei. Iată o secvență 
de la Combinatul de celuloză și hir
tie Brăila surprinsă în dreptul unui 
hidrapulper — primul utilaj din 
fluxul tehnologic al reciclării macu
laturii. Ce iese din măruntaiele a- 
cestei mașini, a cărei menire este să 
destrame cu ajutorul apei hîrtia u- 
zată ? Fiare vechi, sîrme și șuruburi 
de tot felul, saci și pungi de plastic. 
Iar adevăratele halde alcătuite din ce 
scoate mașina dovedesc că „garnitu
ra" cu care îi e servită maculatura se 
compune și din cărămizi, pietre, bu
căți de sfoară și de lemn. Ba chiar 
din rulmenți și curele de transmisie. 
Din păcate, hidrapulperul nu poate 
îndepărta toate corpurile străine. 
Particulele mai mici de impurități 
reușesc să-1 păcălească și iși conti
nuă drumul prin complexa instalație.

Grăitoare pentru ce se intimplă 
mai departe este o altă secvență, de 
data aceasta de la C.C.H. Zărnești. 
surprinsă in dreptul ultimului utilaj 
din fluxul tehnologic al fabricării 
hirtiei. O precizare : este vorba de 
noua instalație, cu o capacitate de 
40 000 tone pe an, ce produce, după 
o tehnologie elaborată la institutul 
din Brăila, hirtie miez și capac — cu 
50 pină la 75 la sr‘ă maculatură — 
pentru confecții da carton ondulat.

Este ora 15. Deodată, angrenajul de 
cilindri al mașinii se oprește. O sfi- 
șiere zgomotoasă și imensul val de 
hirtie ce ieșea din strinsoarea valțu- 
rilor ca să intre in cel al bobinei re
ceptoare s'e sfîrșește. Aflăm că este 
a treia oprire din ziua respectivă, 
toate trei din aceeași cauză : s-au în
fundat din nou sitele utilajelor care 
fac o ultimă sortare a pastei de hir
tie. Trei opriri deci, a jumătate de 
oră fiecare, la această mașină cu un 
randament de 5 tone de hirtie pe oră. 
Un calcul la îndemina oricui arată ce 
înseamnă aceste „toalete" repetate 
ale sitelor ; cum se răsfrîng aceste 
întreruperi asupra producției de la 
ultramoderna instalație.

Sintetizind neajunsurile provocate 
de corpurile străine, de acești „mu
safiri nepoftiți", constatăm că pre
zența lor constituie o importantă pie
dică în aplicarea corespunzătoare a 
tehnologiilor oferite de cercetare.

O altă piedică, la fel de însemnată, 
o reprezintă și nivelul nesatisfăcător 
al sortării pe clase a maculaturii 
primite de industrie. Deși există nor
mative precise pentru 5 categorii 
distincte de maculatură, fiecare cu 
un anumit tip de fibră de celuloză 
și cu destinație pentru o anumită 
categorie de produse, acestea nu se 
respectă. Hîrtii.le foarte bune din ti
pografii, in general, din locurile cu
rate, vin de-a valma, amestecate cu 
hîrtii și cartoane de categorii infe
rioare. Care sint consecințele ?

Ce înseamnă, de pildă, pentru in
stalația din Zărnești maculatura fină 
de la fabricile de țigări care sosește 
amestecată cu cartoane, saci, cu 
tot felul de hîrtii uzate de calitate 
inferioară ? O resursă practic arun
cată, întrucît fibra de celuloză fiind 
foarte măruntă, nu e reținută decit 
în proporție de 2—3 la sută. Dar 
hîrtia bituminată ? O cauză în plus 
de colmatare. a sitelor. Sau hîrtia 
înnălbită, de care nu e nevoie pen
tru fabricarea cartonului ondulat ? O 
resursă care ar putea găsi o între
buințare superioară, sporind valoa
rea produselor obținute dintr-o tonă 
de maculatură.

„Dispunem de tehnologii, de ca
pacități de prelucrare ; maculatura 
ne dă insă de furcă". Această afir
mație revine ca un laitmotiv la toți 
specialiștii din Brăila, din Zărnești, 
din celelalte unități ale industriei de 

profil cu care am avut prilejul să 
discutăm.

Așadar, pentru a spori gradul de 
participare al maculaturii la fabrica
rea hirtiei e absolut necesar să 
crească și grija gospodărească pen
tru colectarea, sortarea și livrarea 
maculaturii.

Cîteva sugestii pentru o 
nouă „strategie" a colectă
rii. Ce trebuie să se întreprindă, 
fără întirziere, pentru îmbunătățirea 
sistemului de colectare și sortare a 
maculaturii ? Iată eiteva sugestii cu
lese cu ocazia prezentei anchete :

® Revistele, ziarele, hirtiile de 
scris să nu mai fie amestecate cu 
sacii, pungile, hirtiile cretate, bitu
minate sau cu ambalajele din car
ton. Ele să fie predate separat.

® Sectorul de cercetare-proiectare 
să conceapă instalații mai eficiente 
de sortare și pregătire a maculatu
rii pentru procesul tehnologic al re
ciclării, pentru a o face aptă de o 
valorificare superioară.

® Fiecare centru de colectare a 
materialelor refolosibile, marii fur
nizori din unitățile industriale și 
comerciale socialiste să fie dotați cu 
prese de preferință mici, ușor de 
manevrat în spații reslrinse, astfel 
incit, maculatura să sosească balotată 
in industrie. Economia s-ar înregis
tra nu numai la nivelul spațiului și 
timpului de depozitare la I.J.R.V.M.R 
și respectiv fabricile de hirtie, dar 
și in domeniul transportului, al efor
tului de manevrare.

O Deținătorii de maculatură din 
centrele urbane și rurale aflați in 
apropierea combinatelor de celuloză 
și hirtie trebuie s-o furnizeze aces
tora direct, nu după un prealabil 
voiaj la întreprinderile județene de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile.

© Din diverse deșeuri metalice re
cuperate, întreprinderi industriale 
anume desemnate să fabrice contei- 
nere special concepute pentru co
lectarea de maculatură. Amplasate la 
distanțe rezonabile între ele. atit in 
zona urbană, cit și in cea rurală, a- 
ceste conteinere să fie ușor accesi
bile pentru orice deținător de macu
latură, pentru noi toți.

Ioana DABU
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Azi, ÎNFĂPTUIT ÎN „EPOCA CEAUSESCU"
8 septembrie 1966:

Aflat la prima sa vizită în calita
te de secretar general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
consemna în Cartea de onoare 
a Combinatului chimic Borzești, 
pe atunci în plină construcție: 
„Cetatea chimiei, ridicată pe locu
rile unde a copilărit Ștefan cel 
Mare, este o mărturie a cinstirii 
gloriei străbune prin fapte demne 
de epoca noastră socialistă”.

1982:
Combinatul din Borzești reali

zează azi o producție anuală de 
peste 11 miliarde lei. In retortele 
acestei uriașe cetăți a chimiei 
se obțin peste 60 de produse, 
marca Borzeștiului fiind cunoscută 
în peste 30 de țări ale lumii. Unul 
din succesele de prestigiu: fabri
carea cauciucului românesc aici, 
la Borzești.

ARC PESTE PREZENT
ȘI VIITOR

Ion Bogdan BÂLUfA
prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

Se spune curent : viitorul pu poate fi desprins nici de trecut, 
nici de prezent. Trecut, aici, la Bacău, înseamnă înscrisurile can
celariei lui Alexandru cel Bun. Și, mai adine în timp, pe coloana 
existenței noastre, dovezile materiale care ne poartă în mileniile 
trecute, spre geto-daci, și mai departe Prezent înseamnă și aici, 
la Bacău, ctitoriile esențiale ale României de azi, zidite în epoca 
de glorie a construcției socialiste, sub conducerea Partidului Comu
nist Român. înseamnă prezent, cu deosebire, anii de descătușate 
energii puse în operă după Congresul al IX-lea, de cind în fruntea 
partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceoușescu, omul care 
a dat mai multă densitate istoriei noastre contemporane.

Pe meleagurile aflate în curbura Carpaților răsăriteni muncesc 
uniți de încrederea neclintită în justețea drumului croit de partid, 
muncesc cu dăruire, urmînd uniți gîndirea cutezătoare a secreta- 

'rului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, muncitorii, țăranii și intelectualii, creatorii civilizației so
cialiste. Acești făuritori de istorie nouă au convertit în adevărate 
monumente ale muncii, menite să dăinuie, cele peste 72 miliarde 
de lei, reprezentînd investițiile alocate dezvoltării economico-sociale 
a județului Bacău numai in răstimpul dintre anii 1965-1980. Ei au 
pus, cu munca lor avîntată, eroică, bazele unor ramuri de vîrf ale 
industriei. Un exemplu concludent îl reprezintă petrochimia, care in 
ansamblul industriei județului deține 30 la sută, reușitele din ulti
mii ani în acest domeniu fiind strîns legate de contribuția tovarășei 
academician dr. ing. Elena Ceaușescu.

Producția industrială a județului anului 1938 este realizată azi 
în mai puțin de șapte zile ; județul exportă din produsele sale în 
circa 50 de țări ale lumii. Producția globală agricolă o crescut în 
1981, față de 1965, de 2,3 ori. 60 la sută din populația județului 
locuiește în apartamente și case noi, zidite după 1950.

Zidim prezentul gîndind la viitor, hotărîți să dăm întreaga mă
sură a vocației noastre de a construi, hotărîți să înfringem orice 
greutăți care se ivesc inerent în edificarea orînduirii socialiste. Iar 
viitor înseamnă, pentru toți cei ce muncesc in județul nostru, ima
ginea pe care o prefigura, prin înflăcăratul său îndemn, secretarul 
general al partidului, îndemn adresat la vizita din septembrie 1980, 
de a pune mai deplin în valoare resursele de țiței, de gaze natu
rale, de cărbune, de inteligență, de a ridica întreoga activitate din 
industrie, agricultură, cultură la parametri superiori de eficiență, de 
a consacra toate eforturile țelului suprem al partidului - bună
starea tuturor celor care muncesc pentru înflorirea României.

Pe coloana infinită a împlinirilor socialiste, trecutul se leagă fi
resc cu prezentul, pentru împlinirea viitorului comunist al patriei.

27 mai 1970:
Fiind oaspete de onoare al co

lectivului I.A.S. „Avicola"-Bacău, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază că aici există toate condițiile 
pentru creșterea producțiilor, reco- 
mandind, totodată, automatizarea 
în întregime a proceselor de pro
ducție, modernizarea tehnologiilor.

1982:
îndemnul secretarului general al 

partidului a fost urmât întocmai. 
La I.A.S. „Avicola”-Bacău s-au con
struit noi și moderne capacități de 
producție, ferme la Brad, Buhuși, 
Racova. Pentru producțiile mari ob
ținute, după tehnologii moderne, 
unitatea a fost distinsă cu înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste”.

4-5 mai 1973:
Secretarul general al partidului 

dă indicații prețioase privind acti
vitatea celui mai modern obiectiv 
industrial al Bacăului - întreprin
derea de mașini-unelte, insistă a- 
supra diversificării gamei de tipo- 
dimensiuni.

1982:
I.M.U. Bacău a introdus, pină în 

prezent, în producția de serie, 5 
tipuri de mașini-unelte în 13 tipo- 
dimensiuni. Printre beneficiari se 
numără și clienți din 14 țări ale 
lumii, unii cu tradiție în domeniu.

18 iulie 1975:
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 

află din nou in mijlocul muncitori
lor care înalță în zona industrială 
Bacău sud - Izvoare un mare com
binat chimic. Dialogul, ca de fie
care dată, cuprinde atit problemele 
legate de construcție, cit și tehno
logiile ce se vor folosi aici.

1982:
Cantitatea anuală de îngrășă

minte chimice produsă azi ța Com
binatul din Bacău este de aproxi
mativ 150 000 tone. Unitățile agri
cole din țară și numeroși parteneri 
de peste hotare solicită tot mai 
mult îngrășămintele chimice cu 
marca Bacău.

24—25 septembrie 1980:
Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală a noii ra

finării de la Borzești (24 septembrie 1980). O zi mai tîrziu, taie panglica 
inaugurală la Combinatul de îngrășăminte chimice Bacău. Noile obiec
tive industriale, inaugurate în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, ridică ponderea producției petrochimice la 
30 la sută in ansamblul producției industriale a județului.

O epocă vrednică de memorie își capătă dreptul de prețuire a contem
poranilor și urmașilor prin faptele oamenilor săi. „Epoca Ceaușescu", prin den
sitatea marilor sale înfăptuiri, se înscrie în istoria noastră ca una din cele 
mai luminoase pagini.

Mai bogați în certitudini

Un destin
din milioane de destine...

VladBiografia lui 
Ghiță n-are nimic sen
zațional in ea. Sudori 
ca el sint mii in 
dustria județului 
cău. Că face 
dintr-o familie 
muncitori? Nu-i 
gurul. Intre anii

in- 
Ba- 

parte 
de 

sin- 
1950- 

1981, numărul munci
torilor a sporit in a- 
ceastă parte a țării, 

lată de apele Trotu- 
șalul, Bistriței șl Șire
tului, cu aproape 
125 000. Nu puțini din- 
tte ei continuă ștafeta 
muncii, a spiritului re
voluționar.

Vlad Ghiță lucrează 
intr-o întreprindere 
nouă, creație a ultimi
lor 17 ani. Nici aceas
ta n-ar fi, cum se 
zice, o premieră abso
lută. In acest răstimp 
au fost semnate nu
meroase certificate de 
naștere a atîtor între
prinderi care au îm
bogățit zestrea indus
trială a județului. Su
dorul despre care este 
vorba a fost primit în 
partidul comuniștilor 
de către tovarășii săi 
de muncă. E clar 
nici acesta nu-i 
fapt inedit. Destinul a 
mii de oameni se re-

că 
un

cunoaște și în această 
opțiune fundamentală.

be ce ne-am oprit 
totuși la această bio
grafie? Pur șl simplii 
pentru că reprezintă 
picătura firească in 
care se concentrează 
datele esențiale ale 
fluviului. Un fluviu 
muncitoresc puternic, 
pe măsura dezvol
tării industriale a 
Bacăului. Citim in co
loana unui ziar local 
de acum mai 
jumătate de 
„Să avem în 
rind grijă de 
trie, că progresul in
dustriei e progresul 
țării și numai ea des
coperă, făurește și 
scoate la iveală bogă
țiile țării, dindu-ne 
posibilitatea de a avea 
producție, export și 
deci valută în nume- 

vre-
Ba- 
mai 

i a 
Moldovei". Avea jude
țul, în urmă cu mai 
bine de patru decenii, 
aproape 25 000 de. oa
meni ocupați in indus
trie. Mai mult de ju
mătate — necalificați. 
Imensa majoritate a

bine de 
secol: 

primul 
indus-

deci valută in 
rar". Statisticile 
mii înfățișează 
căul drept „cea 
dezvoltată regiune

întreprinderilor? Ate
liere de tip manufac
turier. In industria de 
azi a județului, numai 
sporul clasei munci
toare de la Congresul 
al IX-lea și pină in 
1981 este de peste 
74 000, iar amplasarea, 
structura ți tehnolo
giile noilor platforme 
industriale reprezintă 
un avans nu de dece
nii, ci de secole față 
de producția manufac
turieră de odinioară. 
Alături de profesii so
cotite tradiționale, pre
cum cele de strungar, 
frezor, șofer, mecanic 
de locomotivă, lăcătuș, 
nomenclatorul acestor 
ani cuprinde meserii 
ale industriei de virf : 
electronist, operator 
chimist, programator, 
analist etc.

Judecată prin optica 
omului acestui timp, 
nu-i nimic senzațional 
in biografia evocată. 
Decit doar adevărul pe 
care îl exprimă pentru 
mii și milioane de bio
grafii muncitorești, de 
destine muncitorești, 
cu identitate precisă in 
această epocă de pre
faceri structurale, so
cialiste.

i

Oamenli acestor locuri 
știu să facă din hărnicia și 
priceperea lor un rost mai 
bun pentru țară și pentru ei.

Zile de 
drum, în 
ceva in __ _________
aici, la Bacăii : vizitele de 
lucru ale secretarului ge
neral al' partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Momente de sărbătoare a 
muncii, prilejuri inedite și 
fericite de a îmbogăți har
ta patriei cu noi și noi edi
ficii ale prezentului socia
list. ,

Trăim un timp cind me
tafora este exprimată cel 
mai bine de fapta hărăzită 
să dăinuie. Fapte și in ace
lași timp metafore de be
ton și sticlă, ale acestor 
ani, in județul nostru : hi
drocentralele de la Racova, 
Girleni și Bacău (I și II), 
întreprinderile de mașini- 
unelte și panouri electro- 
pneumatice din Bacău, Uzi
na de utilaj chimic _ Bor
zești, Combinatul de îngră
șăminte chimice Bacău,

neuitat in acest 
care am lăsat 

urma noastră și

obiectivele de pe platfor
ma chimică Borzești, hi
drocentralele de pe Șiret, 
acum in plină construc
ție. Cuprinderea muncii 
noastre în durată, pentru 
viața mai bună a tuturor, 
are, o știm bine cu toții, 
drept clipă de start gindul 
cutezător al secretarului 
general al partidului. 
Atitea platforme indus
triale, atitea orașe și sate 
noi, nenumărate 
ale 
nit 
tă unică clipă 
numim, curent, 
dată, istorie. Și de fli 
dată am devenit astfel 
bogați in certitudini și nă
zuințe împlinite.

Cine trăiește și mun
cește in județul Bacău în
țelege mai bine sensul po
liticii
rostul acesteia pentru oa
meni, consecvența și tena
citatea revoluționară cu 
care acționează in această 
direcție tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.' Numai pe a-

aspirații 
noastre și-au 

devenirea din
pe care o 
de fiecare 
de flecare 

l mai

hră~
aceas-

de ' industrializare,

fost posibil 
oamenii au 

r.....  _ _ îndeletniciri
care le-au stimulat inteli
gența și creativitatea, i-au 
obișnuit cu rigoarea șl dis
ciplina muncii, cu respon
sabilitatea și respectul 

. pentru valoare, cu demo
crația socialistă. Platforma 
industrială a devenit, pre
tutindeni, o școală a deve
nirii umane, un loc unde 
făurim civilizația socia
listă, in care omul epocii 
învață norme noi de viață 
și de muncă. Laolaltă, oa
menii devin mai puternici, 
reușind să învingă greu
tăți și dificultăți inerente 
unui drain nou în istorie. 
Anii aceștia, pe care-i nu
mim ai noștri, au turnat 
în ființa noastră puterea 
și adevărul unei epoci glo
rioase pe care o iubim și o 
cintăm cu nemărginită dă
ruire și dragoste.

ceasta cale a 
progresul țării, 
putut deprinde

George GENOIU 
scriitor

Orice 
siunile 
să le I., 
Cum se

călătorie

întrebarea nu
cizie | 
de edificii 
î
I
An cînd : 
la 36,4 cil* 
diționale 1 
r'

în viitor

CZlCONSTRUCTII DE LOCUINȚE

Călătorie
în viitor începe din prezent. Dimen- 

I, aici, in județul Bacău, am căutat 
i în numai cîteva date esențiale.

_ j viitorul pe aceste meleaguri ? 
i-a aflat nepregătiți pe oamenii de de- 
economică, pe statisticieni, constructori

J__ și, in egală măsură, de frumos —
: pe oamenii faptelor. Șl am călătorit ast- 
oameni, prin ținutul Bacăului anului 1985. 
Valoarea producției industriale va crește 

..Jo lei - (pe lingă ramurile devenite tra- 
fi creată in acest cincinal o ramură nouă, 
1. • Ritmul mediu anual de creștere a

In perioada 1050-1981 s-au dat in folosință 
 peste 64000 apartamente

r<

ț

v i
L

Peste casa țării
E o fereastră acolo, pururi 

deschisă 
Si-un bărbat de seamă

care ne veghează 
Fiecare clipă — iiacără ce arde 
Si ne ține timpla peste gîndari 

trează.

E o fereastră acolo, ochi care
privesc 

Ciocîrlii de aur limpezi cum răsar 
Peste casa tării, unde gazdă este 
Cel dinții ai țării vrednic gospodar.

Nicolae MIMAI 
mecanic,
Trustul de construcții - Bacău

-1

î
î

*

producției agricole va fi de 13,8 la sută ® Pentru dez
voltarea economico-socială a județului se investesc in 
acest cincinal 37 miliarde lei. © Pină in 1985 se 
prevăd a fi construite încă 21 000 apartamente. O Nu
mărul mediu al personalului muncitor se va ridica în 
1985, in județul Bacău, la peste 200 000. 0 Volumul 
desfacerilor de mărfuri către populație va crește cu 
circa 1,3 miliarde lei. © Noi orașe și edificii social- 
culturale vor apărea pe harta județului...

Aceste realități, care se vor naște prin muncă te
nace, sint și pentru locuitorii județului Bacău tot atitea 
rădăcini puternice coborîte adine în pămintul patriei - 
pămîntul statorniciei noastre.

PERSONALUL MUNCITOR

® In 1981, producția Industrială a județului Bacău 
era de 57 ORI mai mare decit cea a anblui 1938 și de 
33 ORI mai mare decit cea a anului 1950.

® Tot în acest răstimp, producția globală agricolă a 
județului a crescut de 2,3 ORI.

© Investițiile alocate dezvoltării economico-sociale a 
județului, în răstimpul dintre anii 1965-1980, se cifrează 
la 72 MILIARDE LEI.

ȘTIAȚI C Ă ?...
.„sondorii din Zemeș atinseseră 

la începutul acestei săptămini cota 
do foraj 6 098 de metri, Ia o son
dă care bate recordul de adincime 
pentru Moldova 7

...constructorii Grupului 3 șan
tiere — Bacău au terminat, zilele 
acestea, făurirea celui mai mare 
cuptor cu vatră rotativă din țară, 
destinat întreprinderii de țevi din 
Roman 7 Execuția acestuia a durat 
doar un an de zile față de doi și 
jumătate cit prevedea proiectul.

.„în vederea trecerii Ia „mineritul 
petrolului", după tehnologii origi
nale, in zona de exploatare a Sche
lei Comănești s-au săpat deja 5 
sonde care au conturat zăcămîntul 
vizat pentru... minerit 7

...Ia naționalizare, lucrau în tină- 
ra industrie socialistă a județului 
Bacău 
Adică 
numai 
zești.

doar 12 000 de muncitori 7 
aproximativ cit numără azi 
Combinatul petrochimic Bor-

...264 milioane mc apă în lacurile 
de acumulare, 34,5 milioane mc te- 
rasamente, aproape 1,9 milioane mc 
beton turnat etc., dimensionează 
volumul de lucrări ce se realizează 
in acest cincinal pentru nașterea 
noilor hidrocentrale băcăuane de la 
Galbeni, Răcăciuni si Bcrești 7

...actualul municipiu Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, care numără circa 45 090 
de locuitori, a primit statutul de 
oraș în 1956 7 Pasul următor — de la 
localitate rurală la așezare urba
nă — îl vor face, in viitorul apro
piat Sascutul, Podu Turcului, Răcă
ciuni, Dărmănești.

...„populația școlară" a județului 
se ridică în 1982 la aproape 150 000 
de elevi 7

...față de 1965, numărul paturilor 
de asistență sanitară in județ a spo
rit cu 1162, al medicilor cu 385, al 
locurilor in crcșe de 6,3 ori, iar ca
pacitatea de cuprindere a copiilor 
în, grădinițe a crescut de 3,4 ori 7

Pagină realizată de :
Ilie TĂNÂSACHE și Mihai BUZNEA 
_____________ ■ 7
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ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC

Un document de o asemenea im
portanță cum este expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. »I P.C.R. din iunie constituie în 
mod firesc obiectul unei ample 
dezbateri desfășurate în întregul 
partid, în întregul popor, învățămîn- 
tul politico-ideologic reprezentînd un 
instrument prețios in gama largă de 
forme și modalități prin intermediul 
cărora sînt însușite ideile și aprecie
rile din acest adevărat program al 
activității teoretico-ideologice și poli
tico-educative. Deatfel, în diferitele 
forme ale învățămîntului politico- 
ideologic, ultimele patru dezbateri au 
fost consacrate aprofundării și însu
șirii ideilor și tezelor din expunere.

Participarea la o serie de dezbateri 
care au avut loc în municipiul Bucu
rești, discuțiile purtate cu propagan
diști, cursanți, factori de răspundere 
îndreptățesc aprecierea că tezele și 
ideile noi formulate de secretarul ge
neral al partidului, exigențele subli
niate privind creșterea răspunderii în 
muncă, realizarea unei noi calități în 
întreaga activitate politico-educativă, 
sporirea capacității sale formative 
au găsit un puternic ecou în conștiin
ța comuniștilor, a celorlalți oameni 
ai muncii, au întrunit adeziunea lor 
deplină, dcterminînd întărirea hotărî- 
rii de a acționa cu fermitate pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii parti
dului de făurire a societății socialisto 
multilateral dezvoltate.

„Substanța teoretică cu totul re
marcabilă a acestui document impu
ne cerințe noi în fața dezbaterilor, 
sublinia tovarășul Dan Cruceru, di
rectorul cabinetului municipal pentru 
activitatea ideologică și politico-edu
cativă. Pentru a avea garanția că 
ideile și aprecierile formulate in ex
punere sint temeinic însușite, că 
semnificațiile lor sînt cît mai bine 
înțelese, ne-am concentrat forțele 
mai mult decit altădată pentru pre
gătirea atentă a dezbaterilor, pen
tru înarmarea temeinică a propagan
diștilor cu tezele conținute în acest 
document".

Așa cum aveam să constatăm. Ia 
nivelul sectoarelor au fost organizate 
o serie de simpozioane cu partici
parea specialiștilor, a propagandiști
lor pe teme centrale ale expunerii, 
cum ar fi „Concepția P.C.R., a secre
tarului său general, cu privire Ia sta
diul actual al construcției socialiste 
în țara noastră" (sector 6), „Probleme 
fundamentale ale organizării și con-

ducerii științifice a societății" (sec
toarele 3, 6), „Aspecte actuale ale 
creșterii rolului conducător al parti
dului" (sectoarele 4 și 5) ; „România 
în conștiința lumii" (sector 1). Ase
menea acțiuni și-au găsit un cores
pondent fericit la nivelul întreprinde
rilor, în inițiativele organizațiilor de 
partid, menite să sprijine procesul de 
însușire a tezelor și aprecierilor din 
expunere. Iată, de pildă, la întreprin
derea „Republica", așa cum ne spu
nea tovarășul Mircea Ghenici, secre
tarul adjunct cu problemele de pro
pagandă al comitetului de partid, 
pentru fiecare din cele patru teme 
s-a elaborat cite un documentar. în 
plus, în toată această perioadă, la 
punctele de documentare au avut 
loc consultații, preseminarii cu pro
pagandiștii, răspunsuri la întrebări, 
întîlniri cu factorii de conducere etc.

— Tovarășe Petre Voradi, sînteți, 
din cite ni s-a spus aici, in întreprin
derea de calculatoare electronice, un 
propagandist cu experiență. Ce pro
bleme deosebite ridică dezbaterea 
celor patru teme pe marginea expu
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu ? 
• —- De obicei, în învățămîntul de 
partid se discută o teză, o apreciere 
și apoi analiza vizează în principal 
modul în care teza respectivă este 
aplicată în viață. Cu alte cuvinte, 
centrul de greutate al dezbaterilor 
privea înfăptuirea practică a tezei 
respectivă. De data aceasta, accentul 
se pune pe înțelegerea tezelor și 
ideilor noi cuprinse in expunere, pe 
aprofundarea semnificației lor teo
retice și ideologice. Ceea ce impune 
o serie de cerințe metodologice 
specifice.,

— Mai concret ?
— în primul rînd, în toate dezba

terile am apelat frecvent la demon
strație ca metodă de lucru. Existau 
unele neînțelegeri. De ce, de pildă, 
m-au întrebat unii cursanți, este ne
cesar să avem în continuare o rată 
înaltă a acumulării ? Am arătat pe 
larg că menținerea unei rate înalte, 
rațional dimensionate, a acumulării 
are o profundă motivație economică. 
Complexul de măsuri adoptat pentru 
lărgirea sectorului extractiv și ener
getic, creșterea susținută a produc
ției agricole, accelerarea procesului de 
restructurare a industriei prelucră
toare, toate acestea necesită mari in
vestiții și deci eforturi financiare.

Unii voiau o argumentare mal , 
amplă a necesității obiective ca is-

toria și învățămintele sale majore să 
stea la baza întregii activități teore- 
tico-ideologice. Le-am explicat că is
toria este în fond istoria devenirii 
noastre ca popor, ca națiune, că idea- . 
lurile care ne-au călăuzit în lupta și 
activitatea noastră de pînă acum sînt 
cele care ne vor asigura progresul în 
continuare, că a așeza la baza între
gii activități educative aceste prin
cipii înseamnă a-i conferi noi di
mensiuni formative, a-i spori capaci
tatea de a influența, de a mobiliza. 
Și așa am procedat la toate temele 
pentru că, subliniez, toate au prilejuit 
întrebări, clarificarea unor nelămu- 
-riri, dezbateri aprinse. Aș dori să re
lev faptul că oamenii s-au arătat in
teresați de cunoașterea și înțelegerea 
unor asemenea teze cum sînt impor
tanța dezvoltării conștiinței socialis
te pentru progresul de ansamblu al 
societății noastre, necesitatea crește
rii rolului conducător al partidului, 
relația dialectică dintre rolul parti
dului și cel al statului în perioada 
actuală etc., că multe din aspectele 
importante ale' acestor probleme au 
fost activ însușite de cursanți.

— Toate cele patru teme dezbătute 
în ultimele două luni au avut un ca
racter esențial teoretic, dar aceasta 
nu a însemnat că ne-am menținut 
numai in acest plan, că nu ne-am ra
portat acolo unde a fost cazul și la 
realitățile din unitatea noastră, pre
ciza semnificativ tpvarășul Radu 
Alexandru, propagandist la organiza
ția 8 montaj a întreprinderii de ma
șini electrice București. De pildă, 
vorbind despre creșterea răspunderii 
în muncă ’sau despre intensificarea 
activității de educație patriotică, am 
insistat asupra calității producției ca 
problemă majoră a răspunderii, ca 
măsură dacă vreți a convingerilor 
patriotice. Se poate oare vorbi despre 
răspundere în cazul celor ce lucrea
ză cu superficialitate produse, mai 
ales din cele destinate exportului ?

— Sînteți confruntați cu asemenea 
probleme ?

— Nu aș putea spune că sintem 
confruntați în mod acut, in sensul că 
am avea greutăți. Planul la export, 
de pildă, l-am realizat în proporție de 
109 la sută în condițiile în care 60 la 
sută din producția noastră merge la 
export. Dar poate cineva afirma, ori- 
cît de avansat ar fi, că nu este con
fruntat cu probleme de calitate ? Bă
tălia pentru progres este o bătălie 
pentru perfecționarea calității ; în 
acest sens noi am discutat aprins

despre diversificarea producției, 
pre economisirea cuprului și a 
terialelor electroizolante, despre 
întimpinarea rebuturilor etc.

Martor la discuția noastră, tovară
șul Ion Andrei, secretarul adjunct cu 
problemele de propagandă al comi
tetului de partid, făcea o precizare 
demnă de toată atenția : „uneori le
gătura cu viața este înțeleasă în mod 
simplist ca realizîndu-se printr-o tri
mitere la o situație concretă, cîte- 
odată măruntă, existentă la un loc 
de muncă. De pildă, discutîndu-se 
despre răspunderea în muncă, la 
multe cercuri la care am asistat s-au 
făcut asemenea trimiteri, dar s-a 
analizat in mai mică măsură rolul 
muncii politice în cultivarea răspun
derii, în formarea a ceea ce am pu
tea numi conștiința răspunderii, con
știința implicațiilor pe care le are 
fiecare atitudine de superficialitate. 
Or, un asemenea aspect mi se pare 
esențial, cel puțin în acest caz, pen
tru realizarea unei temeinice legături 
cu viața".

Desigur, cele patru dezbateri, avînd 
în vedere amploarea și bogăția de 
idei a expunerii, nu au putut asigura 
elucidarea și aprofundarea tuturor 
aspectelor. Așa cum se știe, acest do
cument de mare importanță pentru 
întreaga activitate ideologică va fi 
dezbătut pe tot parcursul anului vii
tor. Esențial este să se prevină o se
rie de deficiențe evidențiate de re
centele dezbateri, cum ar fi tendința 
unor cursanți și chiar -a unor propa
gandiști de a repeta o serie de teze, 
fără a descifra pe deplin conținutul 
și semnificația lor ; practica de a în
țelege simplist legătura cu realitatea, 
de a nu analiza cauzele de ordin 
uman ale unor deficiențe de la locu
rile de muncă ; mentalitatea că e su
ficient să dezbați o idee, să faci chiar 
o trimitere la o situație concretă, fără 
a te implica în lichidarea ei, în per
fecționarea generală a activității. In 
acest context, ni s-a părut demnă 
inițiativa cabinetului municipal de 
partid de a centraliza întrebările și 
propunerile cursanților, pentru ca în 
anul viitor de învățămint să elabore
ze, pe baza lor, o serie de materiale 
documentare, să organizeze răspun
suri la întrebări etc., intr-un cuvînt, 
să asigure premisele unor dezbateri 
cit mai fructuoase și eficiente.

Programul
stagiunii estivale

BALȘ: O nouă casă de cultură 
a tineretului [FAPTUL1
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La Balș a fost inaugurată casa de 
cultură a tineretului, amplasată in 
zona centrală a orașului. Noul 
locaș îmbogățește zestrea edilitară 
a orașului de pe Olteț, înscriin- 
du-se armonios în ansamblul con
strucțiilor înălțate în ultimii ani. 
Prin darea în folosință a acestui 
edificiu se creează condiții dintre 
cele mai bune pentru desfășurarea 
unei bogate activități politico-edu
cative și, cultural-artistice. înălțată

pe trei niveluri, noua casă de cul
tură dispune de o sală de specta
cole cu 300 de locuri, de o altă sală 
cu 100 de locuri, de bibliotecă și de 
alte numeroase spații destinate acti
vităților de club, jocurilor distracti
ve, manifestărilor expoziționale, ci- 
neclubului și studioului foto etc. Cu 
prilejul inaugurării, formații artis
tice de tineret au prezentat 
un reușit spectacol cultural-edu- 
cativ. (Emilian Rouă, coresponden
tul „Scinteii").

„COPIII LUMII DORESC PACEA“
Festival cultural-artistic internațional

Vineri, la Năvodari s-a încheiat 
Festivalul cultural-artistic interna
țional „Copiii lumii doresc pacea“, 
organizat de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor di:i România.

Timp de 10 zile, membrii celor 35 
de delegații ale copiilor din 29 de 
țări ale lumii, alături de colegii lor 
din ansamblurile artistice ale pionie
rilor români, și-au unit glasurile in
tr-un emoționant și răsunător imn 
închinat păcii și prieteniei, colaboră
rii și înțelegerii intre popoare, ex- 
primind prin mijloacele specifice

artei voința fermă a celei mai tinere 
generații a lumii contemporane de a 
milita pentru stingerea tuturor foca
relor de război de pe planeta noastră, 

în același context, in Tabăra de la 
Năvodari s-a desfășurat și un con
curs internațional de desene, avind 
ca temă dominantă pacea și priete
nia. Cele mai izbutite lucrări, distinse 
cu premii și diplome de juriul con
cursului, au fost realizate, în ordi
nea premiilor, de copii din România, 
Ungaria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Angola și Mongolia. (Agerpres)

TABĂRA DE CREAȚIE DE LA TÎRGLI LĂPUȘ

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

Balconul apartamentului 
care locuiește Alinuța D., elevă in 
clasa a VlI-a de la Școala nr. 10 
din Satu.Mare, este înfrumusețat 
cu citeva ghivece aninate de ta
van, in care cresc splendide plan
te de asparagus. Intr-o zi. in
tr-unui din ghivece o porumbiță 
și-a depus un ou, apoi altul și incă 
unul, pe care a inceput să le clo
cească. Bine, bine — și-a zis fe
tița cu bucurie — dar cum rămî
ne cu grija pentru plantă, cum 
s-o ude, cind acolo sint depuse 
ouăle? Tot ea, Alinuța, a găsit 
soluția. A atașat sub ghiveci, 
care are un orificiu, o tăviță cu 
apă, din care asparagusul se 
adapă cit „poftește". Porumbița 
e liniștită.

„Dumbrava" 
din Tg. Frumos

Unul dintre corespondenții 
cei mai harnici ți mai prezenți 
ai „Faptului divers" este Dumi
tru Păpuțolu din Tîrgu Frumos. 
In cea mal recentă scrisoare pe 
care ne-a trimis-o (primită la 
redacție chiar ieri) ne informea
ză despre acțiunea de stringere 
a plantelor medicinale dătătoa
re de sănătate. La centrul de 
depozitare, și prelucrare din fru
mosul său tlrg (de fapt, ofaț) 
te îmbată parfumul florilor ți 
frunzelor de mușețel, mentă, pe
lin, potbal și altele, incit parcă 
te-ai afla în „Dumbrava minu
nată" din poveștile copilăriei. 
Conducătorul unității, loan Giur- 
giuveanu, a precizat corespon
dentului nostru că, pînă in pre
zent, au fost colectate aici peste 

. Iii 000 kg de plante medicinale. 
Printre cei care au depui cțle 
mai mari cantități se nun. iră 
oamenii muncii din Pașcani' și 
elevii din Tirgu Frumos. Evi
dent, acțiunea nu s-a încheiat...
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Au trecut mal bine de două luni 
de cind a răsunat gongul deschiderii 
stagiunii estivale bucureștene și, fără 
îndoială, putem spune că agenda 
manifestărilor a fost plină de eve
nimente de tot felul. Să ne aducem 
aminte că la cele 145 de acțiuni ale 
„Primăverii culturale bucureștene" au 
fost 45 000 de participanți-artiști a- 
matori și profesioniști, că Trofeul 
„Arenele romane" a inclus spectacole
le populare ale artiștilor amatori 
din cele 6 sectoare ale Capitalei, 
că a propus concerte corale, progra
me de muzică ușoară, de dans te
matic, brigăzi artistice... Nu putem 
să nu notăm „Festivalul tineretului 
bucureștean" — acțiune împlinită de 
către organizațiile U.T.C. din Capita
lă, apoi serbările cîmpenești de care 
s-au preocupat nu numai sectoarele 
Capitalei, dar și I.T.B. și centrala 
de construcții, de fapt spectacolele 
populare (la Satul de vacanță Bra- 
gadiru, pădurea Băneasa, bazele 
sportive Metalul, I.M.F., Auto- 
mecanica, Pantelimon), închinate 
unor colectivități muncitorești. Tot 
în această perioadă (respectiv în 
luna iunie), la „Arenele roma
ne" a avut Ioc o întîlnire a ab
solvenților de liceu cu tineri ac
tori ai teatrelor 
buc reștene, o 
reuniune de suc
ces, la care au 
fost prezenți Ion 
Caramitru, Hora- 
țiu Mălăele, Ste
la Popescu, Vir
gil Ogășanu, or
chestra Teatrului 
Parcul Herăstrău, 
Parcul I.O.R. s-a putut asculta nu o 
dată muzică de promenadă interpre
tată de către fanfare ale Ministeru
lui Apărării Naționale. Dacă în luna 
mal s-au desfășurat 19 spectacole la 
grădini, în iunie, numărul lor a cres
cut la 48 și nu trebuie să uităm că 
nu a existat obiectiv (teatre de vară, 
estrade, stadioane, cinematografe, 
săli de teatru, case de cultură, clu
buri, baze sportive etc., din cele 130 
cite numără Capitala, plus 29. în 
Sectorul agricol Ilfov), care să nu 
fi fost cuprins în programul acestei 
stagiuni ; fie că a fost vorba de un 
program de brigadă (așa cum a fost 
etapa finală a concursului pentru 
brigăzi artistice intitulat „Opinia 
noastră") sau muzică ușoară (amin
tim tot de o etapă finală, anume cea 
a concursului de muzică ușoară 
„București ’82", destinat artiștilor a- 
matorl) sau teatrul de amatori („Zi
lele teatrului de amatori") sau spec
tacolul de sunet și lumină — 
„Pămint de pace și iubire", pe 
care actorii Teatrului Mic îl sus
țin cu succes la Rotonda scriito
rilor din Cișmigiu... „Intr-adevăr, • 
agenda noastră este bogată în mani
festări — ne spune Eugenia Măndița, 
vicepreședinte al Comitetului de 
cultură și educație socialistă al mu
nicipiului București — și semnificativ 
este faptul că în ziua manifestării 
finale a „Primăverii culturale bucu
reștene" a avut loc debutul Trofeu
lui „Arenele romane", că la acțiuni
le noastre sint angrenate importante 
forțe artistice și din rîndul amatori
lor și din rîndul profesioniști
lor. Și, o dată mai mult, fiind 
convinși că majoritatea acțiunilor 
noastre au succes la marele public, 
ne gîndim că încă există numeroase 
rezerve artistice nefolosite, că insti
tuțiile artistice din București, din 
întreaga țară ar putea să-și aducă o 
contribuție mai substanțială la îm
plinirea acestui program estival".

La grădina „Boema", seară de 
seară, este prezentat spectacolul Tea
trului „C. Tănase". La „Rapsodia Ro
mână" se poate urmări, de asemenea, 
un program estival bine alcătuit. Fi
larmonica „George Enescu" va lansa 
in curind la Ateneul Român monta
jul „Haydn-250". Sînt prevăzute 
spectacole la Teatrul de vară He
răstrău, la sala „Majestic", la Teatrul 
de vară „23 August"... Există în a- 
tenția consiliilor de cultură și edu-

Ce interpreți se afirmă 
pe estradele Capitalei ?

„C. Tănase" ; în 
în Cișmigiu, în

cație socialistă, consiliilor sindicate
lor, comitetelor U.T.C. și consiliilor 
pentru educație fizică și sport ale 
Capitalei organizarea la sfirșit de 
șăptămînă a unor seri cultural-dis- 
tractive, carnavaluri ș.a., programul 
conturîndu-se a fi, și în următoarea 
perioadă, destul de interesant.

Și totuși, citindu-1 atent, nu pu
tem să nu observăm că, așa cum re
marca și tovarășa Eugenia Măndi
ța, există încă importante rezerve 
nefolosite. Mai mult, s-ar putea re
flecta la o mai accentuată varietate 
de stiluri, de forme, de programe. 
Astfel, nu știm de ce A.R.I.A. nu 
poate împlini în București cît mai 
multe turnee ale cunoscutelor an
sambluri folclorice de pe întreg cu
prinsul țării (și din Transilvania, și 
din Banat, și din Moldova...), nu nu
mai de prin împrejurimile Bucu- 
reștiului ; de ce nu are în atenție 
concertele formațiilor studențești de 
rock, folk, jaz sau ale formațiilor 
de la casele de cultură ale tineretu
lui ? Chiar dacă stagiunea corală a 
fost aproape inexistentă în cursul 
anului, oare la sala „Majestic", lunar, 
într-un program de „ora 17", nu s-ar 
putea lansa concerte susținute de 

coruri celebre (și 
cite ansambluri 
de gen n-ar putea 
fi interesate I) ? 
Oare la Ateneu, 
orchestrele simfo
nice din țară nu 
ar putea veni să 
susțină concerte 

populare, concerte de divertisment, 
la care să-și dea concursul și so
liști de la operele din Cluj-Napo
ca, Timișoara, Iași, Craiova, Ga
lați... ? Ca să nu ne mai întrebăm 
de cînd nu am mai ascultat un fru
mos concert de romanțe... Fără în
doială insă, aici trebuie să intervină 
și cuvintul comitetelor județene de 
cultură și educație socialistă, al 
centrelor de îndrumare a mișcării 
artistice de amatori, după cum în
seși instituțiile artistice bucureștene 
ar putea fi mai active, pentru că, de 
fapt, în afara Teatrului Mic, a 
Teatrului „C. Tănase", a Filarmonicii 
„George Enescu", a Ansamblului 
„Rapsodia Română", nici una dintre 
acestea nu și-a gîndit un program 
estival special I Nu mai vorbim că 
cei care răspund de cunoscute podiu
muri bucureștene (amintim de Pala
tul sporturilor și culturii, ce colabo
rează cu „Arenele romane", de Tea
trul „C. Tănase", care răspunde de 
scena parcului Herăstrău, de I.C.E.D., 
care supraveghează scena parcu
lui „Nicolae Bălcescu", de secto
rul 2 al Capitalei, care are în 
vedere programele din parcul „23 
August"), cu sprijinul forurilor de 
resort ar putea îmbunătăți condiții
le tehnice, ar putea lua legătura cu 
I.T.B.-ul, cu I.D.E.B.-ul pentru re
zolvarea problemelor de transport, 
de iluminat, ar putea aplica mai ac
tiv principiul rentabilității în favoa
rea calității ! Pentru că, oricîtă bu
năvoință ar exista, la „Arenele ro
mane" (unde, în treacăt fie spus, în
treprinderea „Decorativa" încă nu 
și-a onorat obligațiile), în momentul 
de față, cu greu se poate închipui, 
în condiții corespunzătoare de cali
tate, un spectacol de operă sau ope
retă...

„Sîntem fn plină stagiune 
— ne spune vicepreședinta 
tului de cultură și educație 
tă al municipiului București 
pe acum ne preocupăm de 
rea manifestărilor politico-educative 
în întimpinarea zilei de 23 August, 
a acțiunilor cultural-artistice din zi
lele de 23 și 24 august, iar din luna 
august de acțiuni politico-educative 
și artistice în întimpinarea Conferin
ței Naționale a P.C.R. Cum vedeți, 
agenda de lucru rămîne în continua
re plină de evenimente, care vor a- 
duce o îmbunătățire cantitativă, dar 
mai ales calitativă a activităților 
noastre".

estîvală 
Comlte- 
socialis- 
— și de 
pregăti-

Smaranda OȚEANU

Pani DOBRESCU 
Dumitru TÎRCOB

- o prezența agreabila in sălile de concert
Foto : Gh. Cucu

Concurs de pictură și grafică „Voronețiana"
La Suceava s-a încheiat vineri, 

prin festivitatea de premiere a lau- 
reaților, cea de-a șaptea ediție a 
festivalului-concurs de pictură și gra
fică „Voronețiana", desfășurat sub 
egida Uniunii artiștilor plastici in 
colaborare cu Comitetul județean 
pentru cultură și educație socialistă. 
La actuala ediție, destinată, ca și

celelalte, promovării celor mai valo
roase talente din rindurile tinerilor 
artiști plastici^ au participat 49 de 
creatori din întreaga țară cu un 
număr de 100 de lucrări. Marele 
premiu a revenit Elenei Greculesi 
din București. Au mai fost atribuite 
trei premii și premiul opiniei publice.

(Agerpres)

Literatura petrolului și a 
lumii generată de acesta, 
extrem de bogată si de va
riată la 
tradiție 
cestei 
gat. de_ 
nul ___
„Franck and Smith com
pany". o nouă pagină. Ti
pologic, romanul este o 
frescă realistă a acestei 
lumi la începutul veacului 
nostru, într-o epocă cînd a- 
ceastă avuție a pămîntului 
nostru atrage halucinant 
fauna întreprinzătorilor ca
pitaliști nu numai autoh
toni, ci și de aiurea, aven
turieri ratați pe alte meri
diane, sosiți pe valea Pra
hovei să se îmbogățească 
rapid, prin orice mijloace.

La antipodul reportaje
lor incendiare ale lui Geo 
Bogza. „Franck and Smith 
company" reprezintă, deo
potrivă. o continuare a ro
manelor pe această temă 
ale lui Cezar Petrescu, dar 
și o antiteză la acestea. 
Continuitatea o aflăm în 
redescoperirea mediului 
țărănesc ca fundal al ma
nifestărilor penetrației ca
pitalurilor ; în toate situa
țiile. viata satului, indife
rent dacă este văzută idi- 
lic-patriarhal. ca în „Aurul 
negru", sau în determinan
tele realist-obiective ca în 
cartea de fată, este pro
fund și pentru totdeauna 
tulburată, bulversată în 
înseși rosturile și menirea 
ei. Antiteza rezultă din vi
ziunea actuală, modernă a 
autoarei, capabilă să dis- 
cearnă, sub aparențe ase
mănătoare. realități, sco
puri și mijloace diferite, 
în esență, romanul captea
ză. cu mijloacele epicii, 
procesuj formării primitive

noi. tară cu veche 
în exploatarea a- 
bogății. și-a adău- 
curind. prin roma- 

Ioanei Postelnicu,

a capitalului și penetrația 
imperialismului străin sure 
marile bogății ale tării 
noastre.

Se spune că mirosul 
petrolului răzbate peste 
oceane. Ei bine. în această 
carte personajul nevăzut 
insă atotprezent este toc
mai acest miros al petro
lului care plutește cînd 
agresiv si dezagreabil în 
bălțile prahovene sau în 
gropile rudimentare, săpa
te de țărani pentru extra
gerea lui. cînd na un halou

•) Ioana Postelnicu : 
„Franck and Smith com
pany" — Editura „Cartea 
românească".

Un atelier pentru artiștii

artiștii 
amatori la Igcul lor de 
muncă ? l-am reintîl- 
nit pe unii dintre el la 
tabăra de creație or
ganizată de astă-dată 
în orașul Tg. Lăpuș de 
către centrul județean 
de îndrumare a crea
ției populare ți a miș
cării artistice de masă.

N-am fost surprinși 
să găsim pe șevaletul 
lui loan Drăghici, de 
exemplu, mărturia ți
nui efort consistent 
pentru că știam că pe 
masa lui de lucru, ca 
inginer proiectant, are 
o altă operă ce pre
supune imaginație ți e- 
fort de gindire — pro
iectele pentru micro- 
hidrocentralele de la 
Chiuzbaia, Izvoare și 
Talna-Vama, la care' 
este coautor. Sub ace
lași semn distinctiv al 
lucrului finit stau pei
sajele și compozițiile 
lui Mircea Oșianu, care 
de 21 de ani semnează 
ștatul de plată la a- 
ceeați întreprindere ca 
tehnician energetic.

Atracția minerilor 
spre arta plastică este 
in Maramureș și moti
vată, și tradițională : 
cei ce lucrează în sub- 

^teran privesc cu alțl

gățiilor pămîntului se mo
difică fundamental odată 
cu apariția și fixarea capi
talului străin. El imprimă 
fenomenului alte dimen
siuni, îl plasează exploziv 
în contextul raporturilor 
sociale și politice.

Cu o remarcabilă capaci
tate de a capta epic fapte 
și întimplări disparate, de 
a pune in lumină acele la
turi și semnificații defini
torii pentru devenirea unui 
proces. Ioana Postelnicu 
situează narațiunea la con»

amatori
ochi tulburătoarele ar
monii ale luminii de la 
suprafață. Acest a— 
devăr se desprinde și 
din lucrările realizate 
in tabăra de creație de 
la Tg. Lăpuș de mi
nerii Simian Cimpan 
și Vasile ................
Șuior, 
ța ori 
S-ar 
intre 
Vasile 
creații 
te și 
Belgia , , .
urcat din orizonturile 
subterane ale minei ca 
să așeze pe pinză un 
crimpei de viață sub 
un unghi de înțelegere 
proprie („Peisaj din 
Rogoz"), că Iosif Zu- 
zan, după ce a isprăvit 
de pus o armătură și 
un macaz de cale fera
tă la orizontul nr. 14 
de la mina din Baia 
Sprie, s-a așezat pen
tru citeva clipe in 
iarba dintr-o grădină 
lăpușană ca să poves
tească in culori o „Zi 
de odihnă".

In ultimii 32 de ani, 
maistrul Iosif Bencsik 
construiește utilaj mi
nier in aceeași uzină 
in care a montat cu 
trei decenii în urmă

Filip de la 
Alexandru Per- 

Iosif Zuzan. 
putea spune că 
două schimburi 
Filip, ale cărui 
au fost prezen- 
in expoziții din 

și Elveția, a

primul strung, Secția 
lui execută astăzi o 
comandă specială pen
tru o nouă uzină de 
preparare ce se con
struiește la exploatarea 
minieră Moldova Nouă. 
In fiecare lună de aici 
pleacă utilaje in va
loare de aproape 30 
milioane lei. Și-a luat 
acum 10 zile din con
cediul de odihnă ca să 
vină in tabără. A optat 
pentru „Un portret de 
țăran din Lăpuș", 
„Construcții de locuin
țe", precum ți citeva 
peisaje din Suciu de 
Sus, Groșii fibleșului, 
„Drum forestier" etc.

Timp de 10 zile, să
lile de clasă și curtea 
liceului din Tg. Lăpuș 
au devenit ateliere de 
creație pentru artiștii 
amatori maramureșeni. 
Peste 60 de oameni ai 
muncii de diverse pro
fesii și virste au adu
nat in peste 500 de lu
crări de pictură șl 
sculptură gîndurile și 
talentul lor artistic in 
semn de cinstire a pa
triei și omului creator 
de valori.
Gheorqhe SUSA 
corespondentul 
„Scînteii"
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O scrisoare
„Mi numesc Imre Florin, am 

virsta de 9 ani și locuiesc în co
muna Rapoltu Mare, județul Hu
nedoara. De mic copil am rămas 
orfan de mamă, dar acesta e un 
fel de a spune, fiindcă mama 
mea trăiește, insă nu vrea ță 
știe de mine”, tn continuare, pe 
citeva pagini caligrafiate îngri
jit, școlărește, micul Florin ne 
povestește cum mama l-a pără
sit încă de pe cind era in lea
găn, cum tata — care nu s-a mai 
recăsătorit — l-a ingrijit și l-a 
crescut cu dragoste și căldură. 
Apoi încheie : „Am de toate, 
rtu-mi lipsește nimic din punct 
de vedere material. Numai 
mama îmi lipsește. Și mă apucă 
deseori dorul și plinsul. 
De aceea vă rog pe dumnea
voastră să publicați la «Faptul 
divers* rugămintea mea ca 
mama — de pe unde o fi —- 
să-mi dea un semn, să-mi scrie 
ca unui fiu. Nu vreau altceva 
nimic decit să am șl eu o mă
mică, fie și numai prin cores
pondență !“

Auzi, mamă ?

Cei trei...
Se mai găsesc huligani care 

cred că pot scăpa de brațul 
lung al justiției. Așa au cre
zut probabil, după consumarea 
unor pahare de „tărie" in plus, 
și trei băieți veseli porniți 
din cartierul Gării din Sf. 
Gheorghe spre centru, cind au 
oprit un trecător, l-au imobili
zat și au smuls de la el un ceas 
de mină ți un inel dintr-un me
tal comun. Puțin mai încolo 
l-au acostat pe G. Gh. Cu q- 
celeași metode l-au imobiliz' 
luind de la el... 20 de lei. re '~ 
G. Gh. a reușit să scape fbp^de 
țmmma ?or', & a. TeiWt să ți 

Acum, 
Român 

regretă.

anunțe patrula miliției, 
cei trei (Dima Vilmos, 
Sândor, Român Tibor)
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ce promitea să 11 restituie 
înzecit. în această opera
țiune pe care azi am cata
loga-o la capitolul schim
buri neechivalente, adu
cătoare de ciștiguri one
roase. există un interme
diar, Smith, și „rotițe" lo
cale. un Arghir sau un 
Moruzi, interesați să cîști- 
ge cit mai mult din aceste 
investiții. Activitatea lor 
începe printr-o clasică 
operație de înșelare a po
sesorilor terenurilor și. 
apoi, prin cumpărarea la

O fresca realista*)
situat în mitologie, inves
tind mari averi și puteri. 
Acesta îi ațită pe toți. Cei 
ce au avut norocul să gă
sească pe peticul lor de 
pămint acest lichid s-au 
înhămat la o muncă de 
ocnaș fără beneficii deose
bite. Alții, tot de prin păr
țile locurilor, ceva mai în
stăriți obțin mai cu 6por, 
folosind munca plătită cu 
nimic a țăranilor, venituri 
ce-i ridică treptat în ierar
hia socială și economică. 
Cu ochiul exersat al socio
logului, prozatoarea fixea
ză cîteva asemenea mo
mente emblematice, adu- 
cînd în prim-planul nara
țiunii personaje care ex
primă faza primară a pre
zenței petrolului în exis
tența sătească. Ceea ce în 
„Comoara regelui. Dromi- 
chet" părea o revărsare 
obscură a forțelor telurice, 
devine in paginile de fată 
un diagnostic lucid socio
economic cu toate implica
țiile morale, psihologice, 
sociale și politice. Esența 
primitivă a exploatării bo-

vergența intereselor bur
gheziei autohtone cu capi
talul străin : ..Franck and 
Smith company" radiogra
fiază exact, convingător 
artistic simbioza celor 
două elemente atrase de 
mirosul 
nesc pe 
pasiune 
la rînd.
te. cunoscute în amănunt 
din numeroase cercetări 
economice, sociologice si 
politice, îmbracă. în roman, 
forme specifice și se rezol
vă prin personaje. Deși nu 
lipsesc considerentele ge
nerale. comentariul autoa
rei. adesea folosit ca suc
cint prolog al unor scene 
cu specific epic, narațiu
nea captează și convinge 
prin felul 
a-și scrie 
legată de 
gru și 
Franck a 
lonială prin junglele ume
de ale sudului pentru a-și 
valorifica o moștenire se
rios amputată, investind 
puținii bani într-o afacere

petrolului româ- 
care l-au supt cu 
și perfidie decenii 
Procedeele folosi-

personalelor de 
propria existentă 
acest lichid ne
urit mirositor, 

lăsat o cască co-

unor 
com- 
unor 
inte- 
acest

prețuri derizorii a 
întinse suprafețe. Cu 
plicitatea firească a 
politicieni autohtoni 
resați. se naște. în 
fel, o companie.

Neîndoielnic, aceste per
sonaje cumulînd abilitate 
și ferocitate, inventivitate 
și opacitate, maleabilita- 
te față de cei puternici, 
rigizi, aroganți, autoritari 
cu cei mai slabi, definesc 
deopotrivă pe aventurierii 
inventivi și pe exploratorii 
lumii noi. Ceea ce aduce 
însă cu totul nou proza
toarea și o distanțează de 
o întreagă literatură scrisă 
pe această temă este pro
pulsarea in centrul nara
țiunii a oamenilor locului, 
țărani sau orășeni, deve- 
niti muncitori ai petrolu
lui. în aceștia prozatoarea 
descoperă adevăratele sim
țăminte ale oamenilor pă
mîntului fată de acapara
rea bogățiilor sale. Reac
țiile sînt diverse și urmea
ză o intensitate crescîndă. 
de, la refuzul înstrăinării 
pămîntului pînă la revolta

personală a lui Tudor, son
dorul tenace însă anarhic 
în acțiunile sale. Mai im
portantă însă apare subli
nierea începuturilor orga
nizării mișcării sindicale a 
muncitorilor petroliști. 
Muncitorul Dumitrache este 
un asemenea militant, care 
încearcă să adune în jurul 
unor idei promovate de 
mișcarea socialistă a în
ceputului de secol, prin 
glasul și scrisul lui Ștefan 
Gheorghiu, energiile lucră
torilor petroliști. Asistăm 
astfel nu numai la naște
rea industriei noastre pe
troliere. ci și la apariția 
muncitorimii din domeniu. 
Intr-un proces dialectic, 
surprins cu finețe.

Un roman frescă, cu re
marcabile virtuți realiste. 
..Franck and Smith com
pany" pune în lumină, din 
perspectiva și cu mijloa
cele scriitorului contem
poran. un moment al isto
riei noastre, care, deși în 
aparență lipsit de con
flicte dramatice sau eroice, 
merită a fi cunoscut. Ori
entarea către așa-zisele 
epoci de stabilitate și pro
gres. cînd totul pare nor
mal. lipsit de contradicții 
puternice, probează capa
citatea prozatorului au
tentic de a vedea, dincolo 
de suprafețele liniștite ale 
realului, curentii subte
rani, forțele ce se înfruntă 
și care vestesc schimbă
rile. Prin felul în care a 
captat mesajul acestei rea
lități. Ioana Postelnicu do
vedește încă o dată capa
citatea sa de a pune in 
ecuație artistică momente 
lipsite de spectaculos, re
marcabile însă prin impli
cațiile lor profunde în is
toria noastră.

Emil VASILESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

Noto zero 
la purtare

Teodor Boboc, Petrea Floroiu, 
Dumitru Milațcu și „colega" lor 
Sofia Vasilică erau pînă de cu
rind lucrători la Combinatul si
derurgic din Galați. Au de
venit insă infractori in clipa 
cind le-a venit ideea năstrușni
că de a încerca să deturneze un 
tramvai de la traseul său obiș
nuit pentru a-l obliga să circule 
spre combinatul siderurgic. Și 
cum vătmănița Angela Dănilă 
n-a ascultat de amenințările lor 
repetate, au lovit-o bestial in 
văzul celorlalți călători. Victima 
se află internată in spital pentru 
cităva vreme, iar cei patru 
se află și ei internați, dar după 
gratii, ți pentru o perioadă mult 
mai lungă : între 2 ți 4 ani. Pen
tru cei prezenți pasiv la locul 
faptei s-a acordat... nota zero la 
purtare.

Fața nevăzută 
a Dumitrei

Mulți din locuitorii comunei 
Mindra — Brașov, care o cunoș
teau pe secretara consiliului 
popular comunal, Dumitra Do- 
brea, doar din vedere, aveau o 
părere bună despre ea. Iată insă 
că, de curind, D. D. a fost ares
tată pentru luare de mită. Căci 
fosta secretară iți făcuse un obi
cei ca să condiționeze îndepli
nirea anumitor obligații ae ser
viciu (eliberarea unui act, obți
nerea unei aprobări pentru lem
ne sau altceva) de primirea unei 
sume de bani.

In fața instanței de judecată, 
țața nevăzută a Dumitrei va 
pusă in adevărata... lumină.

Rubrică realizată de 
Gheorqhe MTTROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Excelenței Sale Domnului NINIAN STEPHEN
Guvernatorul general al Australiei

CANBERRA
Instalarea dumneavoastră In înalta funcție de guvernator general al 

Australiei imi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite sincere felicitări, pre
cum și cele mai bune urări de succes in activitatea dumneavoastră, de 
prosperitate pentru poporul australian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc cu vie recunoștință Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 
de felicitări pe care l-am primit cu ocazia aniversării independenței țării mele.

Cu cele mai bune salutări,
ARISTIDES PERREIRA

Președintele 
Republicii Capului Verde

Lucrările sesiunii comune a Comisiei mixte politice 
și Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică

româno-sudaneze
Vineri dimineața 

București, lucrările 
a Comisiei mixte 
misiei mixte de cooperare economică 
și tehnică româno-sudaneze.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., iar delegația suda- 
neză — de Ibrahim Moneim Mansour, 
membru al Comitetului Central Pre
gătitor al Uniunii Socialiste Suda
neze, ministrul finanțelor, economiei 
și planificării al Republicii Democra
tice Sudan.

Președinții celor două părți în co
misie au exprimat satisfacția lor 
deosebită față de bunele raporturi 
statornicite intre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Suda- 
neză, intre Republica Socialistă 
România și Republica Democratică 
Sudan, care, în spiritul înțelegerilor 
și orientărilor stabilite cu prilejul 
convorbirilor la cel mai înalt nivel, 
au cunoscut o evoluție continuu as
cendență.,

Ei u exprimat ferma lor convin
gere că apropiata întilnire la nivel

au început, Ia 
sesiunii comune 
politice și Co-

da un nouînalt româno-sudaneză va 
și puternic impuls relațiilor dintre 
cele două partide, țări și popoare.

Cele două delegații analizează sta
diul infăptuirii hotărîrilor convenite 
la București și Khartum de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Gaafar Mohamed 
Nimeiri, președintele Uniunii Socia
liste Sudaneze, președintele Repu
blicii Democratice Sudan, precum și 
al măsurilor adoptate Ia precedenta 
sesiune a comisiilor mixte.

în cadrul lucrărilor sesiunii sînt 
examinate căile și modalitățile de a- 
profundare a colaborării politice, de 
dezvoltare și adîncire a cooperării e- 
conomice reciproc avantajoase ro
mâno-sudaneze, in domeniile explo
rării, rafinării și transportului ți
țeiului, electrificării, prelucrării bum
bacului, zootehniei, industriei ali
mentare, construcțiilor, transportului 
și telecomunicațiilor.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Recepție la Ambasada Elveției
Cu prilejul Zilei naționale a 

veției, ambasadorul acestei țări 
București, Francis Pianca, a oferit, 
vineri, o recepție.

Au participat Alexandrina Găinușe, 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Teoreanu, ministrul educației și în- 
vățămintului, Constantin Oancea, ad-

El
la

junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați 
membri ai corpului

în țara noastră, 
diplomatic.

(Agerpres)

Dialectica edificării
socialiste

(Urmare din pag. I)
tante din venitul național pentru 
acumulare. Realizarea unei noi cali
tăți in întreaga activitate economică 
îmbracă în cazul agriculturii expre
sia infăptuirii unei noi revoluții in 
agricultură, revoluție concepută ca 
un proces profund de perfecționare 
a bazei tehnico-materiale, a organi
zării muncii, a dezvoltării unei ati
tudini înaintate față de muncă a tu
turor celor ce lucrează în agricultură, 
toate acestea urmind să asigure creș
terea considerabilă a producției agri
cole, ■ sporirea contribuției agriculturii 
la dezvoltarea generală a patriei.

Concepția secretarului general al 
partidului privind edificarea- societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
marchează o îmbunătățire substan
țială a dialecticii relației obieetiv- 
subiectiv în construcția socialistă. 
Lectura textelor incluse in volum, la 
care se adaugă în mod firesc tezele 
de mare valoare cuprinse în expune
rea la plenara lărgită ‘ a C.C. al 
P.C.R., de la începutul lunii iunie, 
oferă imaginea unei concepții pro
funde și dinamice privind dialectica 
obiectiv-subiectiv în dezvoltarea so
cială, din care sînt eliminate inter
pretările mecanice, de subapreciere a 
rolului elementelor pe care îndeobște 
le cuprindem sub denumirea de rela
ții sociale în dezvoltarea de ansam
blu a societății. Secretarul general al 
partidului gindește realitatea așa cum 
este ea, complexă și contradictorie, 
proiectează o lumină veridică asupra 
posibilităților într-adevăr mari pe 
care factorul subiectiv le are, le poa
te avea, în accelerarea progresului 
social. Dacă natura socialului este 
contradictorie, dacă societatea socia
listă cunoaște, ce orice organism viu, 
aflat în plină dezvoltare, contradicții, 
atunci activitatea conștientă de. per-

e JL v J.* ®societății
multilateral

fecționare a relațiilor de producție, 
de soluționare a contradicțiilor, pen
tru a preveni agravarea lor, tre
buie să aibă statutul pe care îl 
merită — acela de factor esențial în 
făurirea noii societăți.

In lumina acestui adevăr, partidul 
nostru a acționat consecvent pentru 
perfecționarea continuă si atotcu
prinzătoare a relațiilor sociale, a 
ansamblului raporturilor de produc
ție și relațiilor de proprietate. S-a 
instituit în acești ani un nou meca
nism economico-financiar care cre
ează condiții superioare pentru so
luționarea unei probleme imperioa
se cu care este confruntată lumea 
contemporană : armonizarea opti
mului micro cu cel macroeconomic, 
a optimului economic cu cel social ; 
s-au creat structuri organizatorice 
noi, menite să asigure condiții pen
tru valorificarea cit mai deplină a 
avantajelor relațiilor socialiste.

Pornind de la faptul 
continuă a democrației 
un factor esențial

©

că lărgirea 
reprezintă 

și o necesitate 
obiectivă a progresului multilateral 
al țării, partidul nostru, la inițiati
va secretarului 6ău general, s-a 
preocupat îndeaproape de perfecțio
narea activității organelor centrale 
și locale ale puterii de stat, a di
feritelor organizații de masă și 
obștești, concomitent cu instituirea 
dialogului partidului cu masele prin 
cele mai diferite forme organizato
rice. Coroborind aceste aspecte cu 
proinovarea consecventă a conduce
rii și muncii colective, ca principiu 
suprem de conducere pe toate trep
tele și in toate sferele vieții sociale, 
cu creșterea rolului consiliilor oa
menilor muncii, al adunărilor gene
rale din unități economico-sociale 
avem imaginea unei concepții 
profund originale, clar definite și 
consecvent aplicate, despre demo
crația socialistă, ca factor de valori-

dezvoltate

X

ficare a inițiativei maselor în pro
cesul construcției socialiste, de asi
gurare a participării cetățenilor la 
procesul conducerii sociale.

într-o epocă în care se poartă 
dezbateri aprinse în legătură cu ro
lul statului in societatea contempo
rană. secretarul general al parti
dului înscrie contribuții de seamă 
la dezvoltarea teoriei revoluționare 
despre stat și funcțiile sale actuale. 
Răspunderile tot mai mari ce revin 
statului în conducerea și organizarea 
vieții economice nu trebuie să ali
menteze o tendință de etatizare, ci 
impune o perfecționare multilaterală 
a activității sale, valorificarea susți
nută a mijloacelor pe care le furni
zează tehnica și știința contemporană 
în gestiunea economică, conlucra
rea strinsă cu masele în în
treaga sa activitate, ca direcție e- 
6entială in perspectiva trecerii trep
tate spre autoguvernarea liberă 
a poporului. Asemenea aprecieri sînt 
considerabil îmbogățite prin tezele 
formulate în expunerea la plenara 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie, privind 
raporturile dialectice dintre partid și 
stat, ca factori de cea mai mare im
portanță în edificarea noii societăți, 
a căror judicioasă conlucrare este 
de natură să asigure succesul de an
samblu al construcției socialiste.

La capătul lecturii acestui volum 
dens în idei novatoare, cititorul 
ajunge la îndreptățită convingere câ 
lucrarea constituie o ilustrare grăi
toare a caracterului profund creator 
al gindirii secretarului general al 
partidului, o contribuție de seamă la 
analiza unei problematici de cel mai 
acut interes 
reprezentînd 
care jalonează intr-un s-irit științi
fic, cu deosebită claritate, direcțiile 
de acțiune pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

pentru etapa actuală, 
un amplu program,
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Azi și mîine, în Capitală
I în cîteva. rînduri

Campionatele naționale de atletism
Stadionul ,,23 August'1 din Capitală 

va găzdui azi și miine Campionate
le naționale pentru seniori ale 
României la atletism, competiție ce 
se constituie, totodată, intr-un cri
teriu de selecție în vederea partici
pării la Balcaniadă (București, 13—15 
august, tot pe stadionul „23 August") 
și la Campionatele europene, ce vor 
avea loc la Atena, în perioada 2—9 
septembrie.

Concursul pentru decernarea titlu
rilor de campioni republicani va 
prilejui interesante dueluri, cum 
sint cele dintre săritoarele in lun
gime Vali Ionescu și Anișoara Cuș- 
mir, precum și cel al semifondiste- 
lor Maricica Puică, Doina Melinte și 
Fița Lovin. în probele masculine, 
printre protagoniști se numără Iosif 
Ngghi (aruncarea discului), Bedros 
Bedrosian (triplu salt), Gheorghe 
Cojocaru (săritura in lungime).

Șahiști români în turnee internaționale

Cronica
-. .jir-. — Jr-,

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"

Cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a Armatei populare chineze' de. 
eliberare, atașatul militar, ■’ aei'o și 
naval al Republicii Populare Chine
ze la București, Wang Zhenxi, a ofe
rit, vineri după-amiază, un cocteil.

Au participat general-colonel Va- 
sile Milea, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al

Oancea, adjunctArmatei, Constantin C____ _
al ministrului afacerilor externe, Ion 
PopeScu-Puțuri, președintele Asocia
ției de prietenie româno-chineză, ac
tiviști de partid și de stat, generali 
și ofițeri.

Au luat parte, de asemenea, Chen 
Shuliang, ambasadorul R. P. Chine
ze la București, șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari, membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Consimțâmîntul scris — forma operativă de plată 
a primelor de asigurare

Administrâția Asigurărilor de 
Stat recomandă asiguratilor să 
folosească ca formă de plată a 
primelor de asigurare „consim- 
țămintul scris". Acesta constă 
în împuternicirea ce se dă de 
către asigurați plătitorilor de 
retribuții de a achita Adminis
trației Asigurărilor de Stat, din

drepturile lor. primele, atît pen
tru asigurările in cuns. cit si 
pentru cele pe care le vor în
cheia sau reînnoi. In acest mod. 
prin plata la termen a' primelor, 
asiguratii beneficiază neîntre
rupt de drepturile ce decurg din 
asigurare.

S-a încheiat turneul interzonal 
masculin de șah de la Las Palmas 
(Insulele Canare), unul din cele trei 
contînd pentru campionatul mondial. 
Printre cei 14 participanți s-a numă
rat Și marele maestru român Mihai 
Șubă, care a avut o coniportare no- 
tabilă situîndu-se pe locul trei, la nu
mai o jumătate de punct de cel 
de-al doilea clasat, fostul campion 
mondial, Vasili Smîslov, calificat in 
extremis pentru turneul candidaților. 
Dovedind o bună pregătire teoretică 
și o remarcabilă forță de joc, Mihai 
Șubă a realizat 8 puncte din 13 po
sibile, care-i confirmă titlul de mare 
maestru.

Pentru Turneul candidaților s-au 
calificat Zoltan Ribli (Ungaria), care 
a totalizat 9 puncte, și Vasili Smîslov 
(U.R.S.S.) cu 8,5 p, situați in ordine 
pe primele două locuri.

în ultima rundă, Șubă l-a învins 
in 27 de mutări pe Larsen, Mestel a 
ciștigat la Pinter, iar în partidele 
Ribli—Psahis, Smîslov—Bouaziz și 
Petrosian—Karlsson a fost consem
nată remiză.

Germania), cu cite 10 puncte, urmate 
de Marina Pogorevici (România), Ta
tiana Lemaciko (Bulgaria) — 9 
puncte (1), Eliska Klimova (Ceho
slovacia) — 9 puncte, Marta Litin- 
skaia (U.IUS.S.)— 7,5- i 
etc.

în runda a 13-a, Gaprindașvili a în
vins-o pe Crotto, Hund a ciștigat la 
Maximovici,. iar Semenova a între
cut-o pe Klimova. Marina Pogorevici, 
avînd piesele negre, a jucat împotri
va marii maestre Tatiana Lemaciko. 
Partida s-a întrerupt, specialiștii a- 
preciind că avantajul este de partea 
șahistei bulgare.

© Pe Iacul „Ada Ciganlija" din 
apropiere de Belgrad au continuat 
vineri dimineața întrecerile Campio
natelor mondiale de caiac-canoe. 
Pentru semifinalele întrecerilor care 
sint programate astăzi s-au calificat 
și echipajele României : N. Eșanu— 
I. Lețcaie (caiac dublu 500 m). T. 
Gurei—D. Bețiu (canoe dublu 500 m) 
și C. Olaru (canoe simplu 500 m).

După-amiază, in recalificări I. Bîr- 
lădeanu a obținut dreptul de a parti
cipa la semifinalele probei de caiac 
simplu — 500 m. De asemenea, au 
obținut calificare echipajele de 4 
băieți și fete în probele de 500 m. 
Pînă în prezent toate cele 13 echi
paje românești înscrise în competiție 
vor participa la cursele semifinale.

Astăzi dimineață au loc semifina
lele, iar după-amiază finalele în 
probele pe distanța de 1 000 m. Du
minică sînt programate semifinalele 
și finalele în cursele de 500 m, pre
cum și in cele de fond.

puncte - (!> ' ^Echipa'de fotbal Corvinul Hune- 
dbata, aflată în turneu în Iugoslavia,
a suținut un meci amical Ia Zenica 
in compania formației locale Celik. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (1—0) în favoarea gazdelor.

® In prima zi a turneului inter
national de polo pe apă de la Bra
tislava, echipa Voința Cluj-Napoca a 
învins cu scorul de 14—8 (4—2, .4—1, 
3—1, 3—4) formația locală Malita.

t
PROGRAMUL 1

Cu două runde înainte de încheie
rea turneului interzonal feminin de 
șah de la Bad Kissingen (R.F.G.), în 
clasament conduc Nona Gaprin- 
dașvili, Lidia Semenova (ambele 
U.R.S.S.) și Barbara Hund (R. F.

B Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda scri
itorilor din Cișmigiu) ; Pămînt de 
pace și iubire — 21.
B Teatrul de operetă (13 98 48, la Tea
trul de vară Herăstrău): Farmecul 
Operetei — 20.
B Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, 
stelele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tlștei) : Funcționarul de la Domenii 
— 20.
83 Ansamblul „Rapsodia română'1 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 18,30. >
J3 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Ctatați cu mine un cintec — 18,30.

I

cinema
0 Trandafirul galbeni LIRA (317171) 
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 21,
PACEA (60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30. 
E Un echipaj pentru Singapore : 
BUZEȘTT (50 43 58) — 15; 17; 19.
EJ Soarele alb al pustiului : GRJ- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. n

Ian cu Jianu zapciul ; Ian cu Jianu 
haiducul ; FLACARA (20 33 40) —
15,30; 19.
gj Provocarea dragonului : SALA 
MICA A PALATULUI — 11; 14,30;
17,15; 20.

■ Vasili și Vasilisa : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. >
B Găinușa de aur ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Bobby Deerfield — 9; 11,30; 14;
Intimplare pe muntele Tien Yiun San
— 10,45; 19,15: TIMPURI NOI (15 61 10).
0 Contrabandiștii din Santa Lucia : 
FESTIVAL (15 63 84) — 8,30; 10,30;
12,30; 14,30; 16,30; 13,30; 20,30, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 21.
H Europenii j STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
B Sfinx: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,30; 10,45; 13;
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 83) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARE
NELE ROMANE — 21,15.
0 Piedone in Egipt : Atenție la pana 
de vultur : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 77 20) — 18,30. 
E9 Apașii : GRIVITA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Strada pe care locuim : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
K Mephisto : COTROCENI (49 48 48)
— 15,30; 19.
EJ Madona păgină: VIITORUL (11 48 03)
— 15.30; 17,30; 19.30.
S3 Secretul jurnalului intim : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
El Comoara din lacul de argint: 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
Q Apa vieții ; PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
B Agonic și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Bătălia de pe Neretva : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19.

Ei Bunul meu vecin Sam : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; «19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9,30 ; 12,30 ;
15,30; 19.
B Aventurile ursuleților polari — 
9,15; 11; 12,45; 14,30; Iphigenia —
16,15; 18,45: DOINA (16 35 38).
® Frontiera : FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, GRĂDINA BUZEȘTI (50 43 58) 
— 21.
B O fată fericită : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, CULTURAL <33 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
B Lanțul amintirilor: DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19.
B Nea Mărin
(13 49 04) — 9,30;
18; 20.
H Tora 1 Torn !
(47 46 75) — 8.45; . . . ... ..
B In arșița nopții: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
H Toată lumea este a mea : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 12,30; 16;
H Trei oameni periculoși : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, ARTA (2131 86) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21.
EI Atac împotriva Iui Rommel : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, Ia grădină — 21, GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 21.
0 Campioana mea : GRADINA CA
PITOL (16 29 17) — 21.
E Pilot de formula 1: PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.
B Atenție la pana de vultur ; GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

11,00 Telex
11,05 Film artistic: „Perseverența"
12.30 Ancheta TV: „Dus întors de pe 

drumul amăgirilor"
12,55 Centre rițuzlcale ale țării — Satu 

Mare
13.20 Tragerea de amortizare ADAS
13.30 La sfîrșit de săptămînă
18.30 Iulie — cronica evenimentelor po

litice
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

© Sport
19,25 A patriei cinstire — moment poetic
19,35 Teleenciclopedia
20.20 Ritmuri tinerești

20,35 Film serial: „Filmare In tirgul 
liniștit". Episodul 2

21.20 Intîlnirea de sîmbătă seara (I) 
Spectacol de varietăți umoristice, 
muzicale, coregratice

22.20 Telejurnal
22,30 Intîlnirea de sîmbătă seara (11) 
23,00 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
© Sport

19.25 Cîntarea României
De pe marea scenă a țării pe 
micul ecran. Județul Constanța

20.25 Steluțe pentru constelația ener
giei — reportaj

20,45 Oaspeți pe scenele de concert
Regensburger Solistenensamble 
(R.F.G.) la Festivalul „Timișoara 
muzicală 1982“

22,20 Telejurnal
22,30 Recital de jaz

Garry Mulligan și Oscar Peterson 
23,00 închiderea programului.

miliardar : UNION
11,30; 13,30; 15,45;

Tora ! : GLORIA 
11,15: 14; 16,45: 19,30.

19.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoare 
la tragerea Ia sorți pentru trimes

trul II 1982

Nr. 
cri.

Numărul li
bretului de 
economii

Valoarea 
ciștiguiui

1. 852-1-1273 10 000
2. 865-1-1284 10 000
3. 838-103-857 10 000
4. 824-1-600 10 000

4 cîștiguri în valoare totală de Iei 
40 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite ciștigă- 
toare pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta, in condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde iși au 
locul de muncă, construirea de locu
ințe proprietate personală.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștigurl 
în materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare la tragerea Ia sorți pen

tru trimestrul II 1982

Nr 
cri.

Numărul li
bretului de 

economii
Valoarea 
ciștiguiui

1. 906-133-244 12 000
2. 036-271-78 5 000
3. 932-229-147 5 000
4. 911-266-31 5 000

4 cîștiguri In valoare totală de lei
27 000

Titularii libretelor de economii ieși
te ciștigătoare trebuie să se prezinte 
în cel mult 30 de zile de Ia data tra
gerii la 6orți la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera adeve
rințele necesare procurării materia
lelor de construcție.

• MOTOR ECONO
MICOS. Preocupat de econo-- 
misirea carburanților, un inginer 
din S.U.A. a pus la punct un 
nou tip de motor care valorifică 
gazele de eșapament ale motoa
relor cu combustie internă. în 
acest scop, se adaugă motorului 
respectiv o a doua cameră de 
combustie, unde gazele de eșa
pament aflate la temperaturi și 
presiuni ridicate, suferă un pro
ces de decompresle, ajungînd la 
presiunea atmosferică obișnuită. 
Energia care se degajă în timpul 
acestei faze de expansiune a ga
zelor permite economisirea a 
pină la 50 ia sută din cantitățile 
de carburanți care sint consu
mate de un motor „clasic" cu 
combustie internă.

• „TATUAREA" AU
TOMOBILELOR. Pentru a 
pune capăt furturilor de auto
mobile care s-au inmulțit ne
măsurat în ultimul timp, în Ma
rea Britanie s-a introdus pe sca
ră largă un mijloc inedit și anu
me „tatuarea" tuturor geamuri
lor unui vehicul. Cu ajutorul 
unui șablon și al unui „pistol" cu 
nisip se gravează pe fiecare din 
geamuri numărul de înmatricu
lare al mașinii respective, ope
rația nedurind mai mult de pa
tru minute și jumătate. Pentru 
eventualii hoți, vinzarea unui 
asemenea automobil „tatuat" de
vine mult mai grea pentru că 
nu este de ajuns să se schimbe 
numai placa de înmatriculare, 
ci este nevoie să fie schimbate 
și toate geamurile, operație mult

mai complicată, mai costisitoare 
și care, pe de altă parte, poate 
trezi justificate bănuieli. Dealt
fel, dintr-un număr de 400 000 
de autoturisme care au fost ast
fel „tatuate" în ultimii doi ani 
in Marea Britanie, au fost fu
rate numai nouă. Ca urmare a 
succesului acestui nou mijloc de 
protecție antifurt, urmează să 
fie acum introdus și în Franța, 
unde potrivit datelor oficiale la 
fiecare două minute și jumătate 
dispare cite un automobil.

0 PENTRU REÎNTRE
GIREA PARTHENON- 
ULUI. în intervenția sa la 
Conferința mondială asupra po
liticilor culturale, cunoscuta ar
tistă Melina Mercouri, ministrul 
culturii al Greciei, a anunțat in

tenția țării sale de a întreprinde 
un demers oficial pe lingă auto
ritățile engleze pentru restitui
rea fragmentelor frontonului 
Parthenonului. „Templu unic 
al frumuseții", cum îl numesc 
pe bună dreptate grecii, această 
capodoperă a arhitecturii elene 
din secolul V (î.e.n.), situată pe 
Acropola Atenei, a suferit de
teriorări atit din cauza intempe
riilor naturale, cit și din pricina 
„zelului" excesiv al unor colec
ționari, printre care și lordul 
Elgin, care a transportat frize 
ale Farthenonului la Londra. 
Amintind că Parthenonul a de
venit emblema UNESCO, Melina

Mercouri a apelat la delegațiile 
prezente și la organizația inter
națională însăși să acorde spri
jin moral „cererii profund legi
time a țării sale".

© FAMILIE INTR-ADE
VĂR NUMEROASĂ. Ima‘ 
ginea o înfățișează pe brazili
ancă Marina Coelho de Oliveira, 
în vîrstă de 100 de ani, din ora
șul Virginopolis cu o parte din 
cei circa... 2 000 de membri ai 
familiei sale care au venit să-i 
ureze, cu ocazia „rotundei" ani
versări, „La mulți ani !“.

13 De la întreprinderea de uti
laj greu „Progresul" - Brăila a fost 
expediat recent beneficiarilor ex
terni un nou lot de 10 excavatoa
re P 801. De asemenea, sînt în curs 
de livrare la export circa 750 tone 
utilaje metalurgice. împreună cu 
moara cu bile - utilaj de mare 
capacitate destinat exportului — 
acestea sînt cele mai impor
tante loturi de produse finaliza
te în ultima perioadă pentru ex
port de cunoscuta întreprindere 
brăileană.

S3 Peste 18 000 de captatori so
lari au fost expediați beneficiarilor, 
în perioada ce a trecut din acest 
an, de către întreprinderea de a- 
parataje și accesorii din Alexandria. 
Prin folosirea energiei solare, cu a- 
jutorul unui singur captator de a- 
cest tip se economisesc anual 140 
kg combustibil convențional.

0 Piscicultorii din Delta Dunării 
au recoltat peste plan, de la începu
tul anului și pînă în prezent, pes
te 700 tone de pește, ni se comu
nică din Tulcea. Astfel planul la 
producția fizică pe 7 luni a fost în
deplinit cu 10 zile mai devreme.

H La Piatra Neamț a început con
strucția ansamblului de locuințe 
„Dacia III", al 14-lea ce se reali
zează în ultimele două decenii în 
municipiu. Arhitecții care l-au pro
iectat ne-au comunicat faptul că, 
la fel ca și celelalte ansambluri 
construite anterior, și acesta va a- 
vea o linie arhitectonică proprie, ce 
va contribui la diversitatea și air 
monia urbanistică a frumosului oraș 
de la poalele Pietricicăi.

3 Pe lingă parcul /fe odihnă și 
agrement al ploieștenilor de la Bu- 
cov (în apropierea orașului) a luat 
ființă o crescătorie de iepuri de 
casă. In acest prim an, aici vor 
crește cel puțin 2 500 de urecheați. 
Tot aici se vor crește și 400 nutrii 
pentru carne și pentru scumpa lor 
blană. Crescătoria a și fost popu
lată pină acum cu 70 perechi de 
pensionari, care reprezintă matca 
de înmulțire.

S S-au încheiat probele tehno
logice la cea de-a doua telecabi- 
nă care va lega Poiana Brașov de 
vîrful Cristianu Mare. Lungimea tra
seului noului mijloc de transport pe 
cablu este de 2 800 metri, capaci
tatea cabinei de 60 persoane, iar 
distanța intre cele două stații se

parcurge în aproximativ 5 minute. 
Noua telecabină va fi pusă la dis
poziția publicului pînă la sfîrșitul 
lunii august.

13 In urmă cu un an, în cor^i- 
liul unic agroindustrial Dobrote.ști, 
județul Teleorman, a început con
struirea unui centru de chimizare a 
agriculturii. Termenul de dare în 
folosință — trimestrul I al acestui 
an — a trecut, dar obiectivul nu 
s-a executat decit în proporție de 
50 la sută. Intre timp, utilajele (u- 
nele din' import) au sosit, dar se 
degradează sub cerul liber și se 
descompletează. A uitat oare con
structorul — T.C.I.F. București — că 
răspunde de acest șantier ?

0 Constructorii de la Șantierul 
naval Galați au încheiat execuția 
corpului la o navă de 55 000 tdw 
destinată exportului, precum și lu
crările de introducere a motorului 
principal, apropiind momentul lan
sării și predării către beneficiar. La 
respectiva navă se va obține astfel 
cel mai scurt ciclu de execuție în
registrat în cazul vapoarelor de 
acest tip.

□ La întreprinderea „Țesătura" 
din Iași au intrat recent în fabrica
ția de serie noi articole din tercot 
pentru îmbrăcăminte destinate fa
bricilor de confecții, unităților co
merciale și exportului. Intre acestea 
se află țesăturile „Coral", „Rovine", 
„Mărgărit", „Ileana", „Prut", „Giu
vaer", realizate în aproape 20 de 
desene și în peste. 100 de poziții 
coloristice.

El Gama sortimentală a produ
selor întreprinderii de sticlărie To- 
mești, județul Timiș, s-a îmbogățit 
cu primele articole din cristal înno
bilat cu acid clorhidric, după tra
tamente și procedee elaborate de 
un colectiv condus de inginerul 
Cornel Medrea. Tot aici se va fa
brica și cristal suprapus, în șase 
culori, unele dintre procedeele teh
nologice folosite la realizarea aces
tuia fiind invenții românești.

D Așteptată de mult, o moder
nă și utilă stație de spălare a au
toturismelor a fost pusă la dispo
ziția cetățenilor în cadrul stației 
autoservice din municipiul Vaslui. 
De asemenea, au început lu
crările la două importante obiec
tive: extinderea centralei telefonice 
automate interurbane și construcția 
unei noi centrale la Rediu — plat
forma industrială, care va servi șl 
abonații din noul cartier Gară.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul II 1982

Nr. 
cri.

Nr. libretului 
de economii

Cîștigurile obținute 
(in ordinea valorii) Valoarea oiștigulnI

1. 409-211-109 U.R.S.S. 12 000
2. 438-103-631 12 000
3. 460-209-420 12 000
4. 408-204-72 pp 12 000
5. 460-1-2917 99 12 000
6. 459-207-461 P, 12 0007. 421-1-185 12 000
8. 442-321-17 »» 12 000
9. 403-254-85 R. S. Cehoslovacă 6 600

10. 421-1-169 PP 6 600
11. 416-1-426 pp 6 600
12. 460-204-15 J» 6 600
13. 456-1-207 p» 6 600
14. 423-103-100 pp 6 600
15. ' 452-202-170 pp 6 600
16. 460-201-214 »» 6 600
17. 462-1-284 pp 6 600
18. 434-103-1452 »♦ 6 600
19. 459-1-3136 >» 6 600
20. 460-1-359 s» 6 600
21. 461-205-1473 p» 6 600
22. ■ 403-809-261 R. D. Germană 6 500
23. 408-1-700 PP 6 500
24. 416-1-1176 pp 6 500
25. 418-232-15 pp 6 500
26. 450-1-271 99 6 500
27. 443-1-966 >» 6 500
28. 428-1-151 »» 6 500
29. 460-202-680 »» 6 500
30. 462-1-1243 pp 6 500
31. 434-103-2104 »» 6 500
32. 459-1-3926 pp 6 500
33. 460-1-1616 p» 6 500
34. 431-103-1626 pp 6 500
Total 34 cîștiguri în valoare de lei 266 300

Ciștigătorii au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverința necesară' îndeplinirii for

malităților în legătură cu efectuarea 
excursiei.

în cazul neprezentării in termon 
sau al neefectuării excursiei, cîștigu
rile se plătesc în numerar. ®

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 31 

iulie, ora 21—3 august, ora 21. In țară: 
Vremea se va încălzi ușor începlnd 
din sud-vestul țării. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse 
mai ales în jumătatea de est a țării.

Vint moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinsa între 10 șl 20 de grade, 
cele maxime între 20 și 30 de grade, 
local mai ridicate la sfîrșitul Interva
lului. In București: Vremea se va în
călzi ușor. Cerul va fi temporar no
ros. Vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vint moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 14 și 16 grade, 
cele maxime intre 24 și 27 de grade. 
(Margareta Struții, meteorolog de ser
viciu) .

© CEL MAI VECHI 
OM-MAIMUȚĂ a trăit în 
urmă cu 4,5 milioane de ani în 
Africa. în zona actualului pus
tiu Afar. El este mai „bătrîn" 
cu o jumătate de milion de ani 
decit „pretendentul" anterior Ia 
titlul de primul strămoș al omu
lui. Nu era mai înalt de 135 cm 
și nu avea un creier mai mare 
decit cel al cimpanzeului, dar 
mergea deja pe două picioare, 
iar.mîinile ii serveau la procu
rarea hranei, la apărarea împo
triva dușmanilor și chiar la 
făurirea după cite se pare, a 
unor unelte primitive. Desco
perirea a fost anunțată de către 
D. Klark, antropolog al Univer
sității din California. Ea con
firmă o teză importantă și anu

me că strămoșii noștri primitivi 
au învățat să meargă pe două 
picioare înainte de a li se fi 
dezvoltat creierul.

© AMBARCAȚIUNE 
NESCUFUNDABILĂ. M‘- 
cile ambarcațiuni vor putea de
veni inscufundabile grație unui 
dispozitiv special conceput de o 
firmă franceză. Dispozitivul este 
alcătuit din flotoare gonflabiie 
cu ajutorul unor butelii cu aer 
comprimat. Flotoarele se umflă 
cînd o cantitate mai mare de 
apă pătrunde în navă. Dovada 
eficacității a fost făcută cu o 
ambarcațiune care s-a menținut 
pe linia de plutire în ciuda ce
lor mai dificile probe la care 
a fost supusă.
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Acțiuni și luări de poziție împotriva 

cursei înarmărilor, pentru pace
Perfecționarea armamentelor nucleare sporește 

pericolul de război

Întîlnire Leonid Brejnev—Gustav Husak

WASHINGTON. Intr-o declarație 
dată publicității la Washington, or
ganizația de masă „Coaliția pentru 
o nouă politică externă și militară" 
a exprimat îngrijorarea profundă a 
opiniei publice americane față de 
continuarea, la cote tot mai înalte, 
a cursei înarmărilor nucleare. Mo
dernizarea continuă a arsenalelor 
nucleare sporește pericolul unui 
război nuclear pustiitor. De aceea — 
se arată în declarație — politica 
externă americană trebuie să aibă 
drept scop revizuirea cursului de 
intensificare a cursei înarmărilor.

Să fie continuată politica de destindere !
LONDRA. Unul din liderii sindi

catului muncitorilor din transpor
turi, Ron Todd, a condamnat cu 
asprime politica de înarmare. In 
Europa — a arătat el — continuă 
să se acumuleze cantități din ce în 
ce mai mari de armament nuclear. 
Or, mijlocul cel mai sigur de prein- 
fîmpinare a războiului îl constituie 
renunțarea la producerea și ampla
sarea acestor arme, distrugerea fo

0 nouă organizație de luptă pentru pace în Japonia
TOKIO. în Japonia a fost creată 

o nouă organizație antirăzboinică — 
„Femeile pentru pace și dezar
mare nucleară !“. La adunarea con
stitutivă a luat parte un mare nu
măr de femei, printre care mem
bre ale parlamentului, reprezen
tante ale diferitelor partide poli
tice și sindicate.
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AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

NICARAGUA A ADRESAT PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE SECU
RITATE O SCRISOARE în care afirmă că Statele Unite contribuie, direct 
sau indirect, la provocarea unor incidente periculoase și a unor atacuri 
care pot duce la declanșarea unei conflagrații mai ample în America 
Centrală — relatează agenția Reuter.

PRIMUL MINISTRU AL INDIEI, 
I Indira Gandhi, a conferit la 

Washington cu președintele ameri- 
I can, Ronald Reagan. Purtătorii de 

cuvint indian și american au anun
țat că, in cursul convorbirilor, s-a 

I convenit ca părțile să rezolve pro
blema aprovizionării cu uraniu a 
centralei atomoeieeirice Tarapur, 
pentru care S.U.A. au sistat livră- 

I rile in 1978. !n baza acordului, India 
va cumpăra uraniul necesar din 
Franța. Aceasta este prima vizită a 

I premierului indian la Washington 
din ultimii 11 ani.

CIOCNIRI VIOLENTE între citeva 
sute de tineri manifestanți și po- 

I liție au avut loc în cartierul Tox- 
teth din Liverpool (Marea Britanie). 

I Incidentele au izbucnit cînd se co
memora un an de la omorîrea de 
către poliție a unui tînăr, cu pri
lejul manifestațiilor și ciocnirilor din 

I vara anului trecut din acest car- 
, tier.

In același sens s-a pronunțat 
B. Frank, membru al Camerei Re
prezentanților, cate, luînd cuvîntul 
in Congres, a cerut să fie luate 
măsuri practice în domeniul contro
lului asupra înarmărilor. In prezent, 
a spus el, in S.U.A. se extinde miș
carea oamenilor simpli, care se 
pronunță pentru înghețarea arma
mentelor nucleare. Aceasta ar con
stitui un bun început pentru a se 
întreprinde, în continuare, pași coh- 
creți în vederea reducerii arsena
lelor nucleare.

coaselor nucleare acumulate pînă in 
prezent. Noi — a arătat liderul sin
dical — ne pronunțăm pentru opri
rea cursei înarmărilor și continua
rea procesului de destindere, ale 
cărui baze au fost puse la Helsinki, 
pentru încheierea cu rezultate po
zitive a tratativelor americano-so- 
vietice privind limitarea armelor 
strategice ofensive.

Tot din Tokio se anunță că adu
narea municipală a orașului Zama, 
din prefectura Kanagawa, unde se 
află cartierul general al comanda
mentului trupelor americane din 
Japonia, a adoptat un document
prin care acest oraș este declarat 
zonă denuclearizată.____________ ]

PROVOCARE NEOFASCISTA. 
La numai o zi după ce la Salzburg 
a explodat o bombă și au fost difu- 
zate foi volante cuprinzind propa
gandă neofascistă, la Viena a avut 
Ioc o nouă provocare cu caracter 
neonazist Monumentul victimelor 
fascismului, din piața Reumann, 
din capitală, a fost vopsit in negru, 
iar pe soclu a fost desenată o zvas
tică. Poliția austriacă a lansat o 
amplă acțiune pentru depistarea vi- 
novaților.

PLOI TORENȚIALE. După cum 
anunță agenția Taniug, in ultime
le zile, regiuni din R.S. Serbia și
R.S. Macedonia au fost lovite de 
puternice furtuni, însoțite de ploi 
torențiale și grindină. Circa 4 000 
hectare cu livezi de pomi fructi
feri, viță de vie și alte culturi a- 
gricole au fost distruse. Un număr 
de patru persoane au fost ucise ca 
urmare a puternicelor descărcări 
electrice.

Evoluția situației din Liban
• Noi bombardamente israeliene asupra Beirutului • întrevedere a președintelui Sarkis cu 
trimisul special al S.V.A. în Orientul Mijlociu 9 Declarație a agenției W.A.F.A. © Adoptarea 

de către Consiliul de Securitate al O.N.U. a rezoluției prezentate de Spania
BEIRUT 30 (Agerpres). — Agen

ția palestiniană W.A.F.A. infor
mează că,, vineri după-amiază, for
țele israeliene au încălcat acordul 
de încetare a focului, atacînd mai 
multe cartiere ale Beirutului. Avia
ția israeliană a bombardat zona 
unde se află stadionul, precum și 
cartierele Fakhani, Sabra, Shatila, 
Bir Hassan și Qasqas, în timp ce 
artileria terestră și navală a tras 
asupra mai multor zone reziden
țiale. Agenția menționează că nu
meroși civili au fost surprinși de 
declanșarea bruscă a focului, pier
derile de vieți omenești fiind mart

BEIRUT 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, l-a 
primit, joi, pe trimisul special al
S.U.A. in Orientul Mijlociu, Philip 
Habib, care a revenit la Beirut după 
un turneu prin mai multe țări arabe, 
Israel și unele state vest-europene — 
relatează agenția France Presse. în
trevederea s-a referit la accentuarea 
de către Israel a blocadei împotriva 
sectorului de vest al Beirutului, pre
cum și la mijloacele de rezolvare a 
crizei libaneze — precizează agenția 
franceză.

Philip Habib a avut, în aceeași zi, 
întrevederi cu fostul prim-ministru 
libanez, Saeb Salam, și cu conducă
torul Mișcării Naționale (Stingă li
baneză), Walid Jumblatt.

BEIRUT — Referindu-se la cere
rile unor oficialități ale S.U.A. și ale 
presei americane adresate Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei „de 
a recunoaște dreptul Israelului la 
existență*', precum și de a accepta re
zoluția 242 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., agenția de presă pa
lestiniană W.A.F.A. menționează :

„Palestinienii și O.E.P. nu asediază 
nici un oraș israelian. Israelul ase
diază Beirutul, iar întreruperea apro
vizionării cu alimente, apă, curent 
electric și medicamente este menținu
tă cu strictețe de mai multe săptă- 
mini. Palestinienii și O.E.P. nu bom
bardează zonele rezidențiale israelie
ne, de pe mare sau prin atacuri ae
riene (și nici nu au făcut vreodată 
acest lucru in ultimii șapte ani. cu 
excepția cazurilor in care au răspuns 
atacurilor israeliene). Armata „de 
apărare" israeliană a distrus aproape 
complet trei orașe libaneze, numeroa
se localități, sate și tabere de refu- 
giați. De la invazia lor, declanșată la 
4 iunie, israelienii au bombardat 
Beirutul aproape în permanență. 
Pierderile zilnice in oameni (civili) 
ale palestinienilor și libanezilor au 
fost de zeci, iar uneori de sute. Drep

La Tel Aviv a avut loc zilele trecute o demonstrație împotriva acțiuni
lor militare purtate de Israel în Liban. Pe pancarte se puteau citi lozinci 

ca : „Nu mai vrem război I", „Pace — da, război - nu I"

tul la viață al sutelor și miilor de ci
vili este pus în pericol de aceste 
atacuri israeliene zilnice.

O.E.P. a reafirmat oficial că accep
tă toate rezoluțiile O.N.U. referitoare 
la problema palestiniană. Israelul nu 
a făcut și nu face acest lucru. Tocmai 
în aceste zile, el continuă să sfideze 
însăși rezoluția care se cere să fie 
recunoscută de O.E.P., respectiv Re
zoluția 242. Rezoluția subliniază in 
mod explicit „neadmiterea dobindirii 
de teritorii pe calea războiului** (vezi 
Golanul și Ierusalimul) și a cerut, 
încă in urmă cu 15 ani, retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate in 
cursul războiului din iunie (1967).

Problema imediată este dreptul 
popoarelor libanez și palestinian de a 
exista și de a trăi libere in propriile 
lor state suverane. A pune intr-un 
alt mod această chestiune nu numai 
că distorsionează faptele, dar ar în
semna să se dea satisfacție agresoru
lui și să fie pedepsite victimele agre
siunii".

NAȚIUNILE UNITE — După o 
scurtă ședință de consultări cu ușile 
închise, Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit, joi, în două se
siuni în cursul după amiezii, pentru 
a analiza situația creată in Liban in 
urma agresiunii forțelor israeliene și 
a continua discuțiile pe marginea re
zoluției comune înaintate de Franța 
și Egipt in această chestiune.

Dezbaterile' asupra acestui docu
ment au fost întrerupte temporar 
pentru a se supune la vot textul unei 
rezoluții de urgență prezentate de 
Spania. Potrivit agenției E.F.E., rezo
luția cere „încetarea imediată a blo
cadei împotriva orașului Beirut, pen
tru a face posibilă transportarea ali
mentelor în yederea satisfacerii ne
voilor urgente ale populației civile și

Importante decizii ale sesiunii Comitetului restrins însărcinat 
de Consiliul ministerial al Ligii Arabe cu examinarea situației 

din Liban
RIAD — In orașul Jeddah, din 

Arabia Saudită, s-au încheiat lucră
rile celei de-a doua sesiuni a Comi
tetului restrins însărcinat de Consi
liul ministerial al Ligii Arabe cu 
examinarea situației din Liban — re
latează agenția palestiniană de presă 
W.A.F.A.

Au participat miniștrii afacerilor 
externe ai Arabiei Sâudite, Kuweitu
lui, Siriei, Algeriei și Libanului, șeful 
Departamentului Politic al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei și 
secretarul general al Ligii Arabe. 

pentru a permite distribuirea altor 
ajutoare oferite de O.N.U. și de or
ganizații de asistență**. Documentul a 
fost adoptat cu 14 voturi favorabile 
din cele 15, delegația Statelor Unite 
neparticipînd la vot.

Pe marginea documentului comun 
franco-egiptean au luat cuvîntul, în
tre alții, reprezentanții O.E.P., Ligii 
Arabe, Libanului, Egiptului, Israelu
lui, Marii Britanii, Franței.

Lucrările Consiliului de Securitate 
au fost întrerupte in cursul nopții de 
joi spre vineri, urmînd să fie reluate 
la o dată ce se va conveni.

KHARTUM. Boutros Ghali, minis
tru de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Egiptului, aflat în vizită Ia 
Khartum, a transmis președintelui 
Sudanului, Gaafar El Nimeiri, un 
mesaj din partea șefului statului e- 
giptean, Hosni Mubarak. Mesajul, 
precizează agenția SUNA, se referă la 
ultimele evoluții ale situației din Li
ban și la eforturile care se fac pen
tru depășirea crizei.

NAȚIUNILE UNITE — într-o de
clarație făcută Ia sediul din New 
York al Națiunilor Unite, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a calificat actuala situație 
din Beirut drept o „tragedie majoră 
și continuă" și a cerut să se respec
te drepturile populației civile, infor
mează agenția France Presse.

„Este absolut esențial să fie găsite 
mijloacele pașnice pentru a se pune 
capăt suferințelor populației din re
giune și, înainte de orice, pentru a 
se evita o nouă escaladare a violen
ței, care a atins deja un nivel into
lerabil în ce privește pierderile de 
vieți omenești, mizeria și distruge
rea** — a spus secretarul general al 
O.N.U.

în declarația dată publicității la în
cheierea lucrărilor sesiunii, anunța
tă presei de secretarul general al Li
gii Arabe, Chadli Klibi — arată 
W.A.F.A. — se subliniază necesitatea 
adoptării unor măsuri urgente pen
tru respectarea încetării focului in 
Liban. Documentul menționează : 
„O.E.P. și-a anunțat hotărîrea de 
a-și transfera forțele armate din Bei
rut, garantarea securității lor și cea 
a taberelor de refugiați palestinieni 
urmind să fie stabilite de comun 
acord între O.E.P. și guvernul liba- 
nez“. Se subliniază, de asemenea, 
„necesitatea retragerii forțelor is
raeliene din Liban și a ridicării blo
cadei impuse Beirutului și suburbiilor 
sale ; necesitatea luării, de către gu
vernul libanez, a tuturor măsurilor 
necesare pentru asigurarea securită
ții locuitorilor capitalei libaneze și a 
suburbiilor acesteia, precum și a ta
berelor de refugiați palestinieni ; 
participarea unor forțe internaționale 
la acțiunile de asigurare a securității 
Beirutului și suburbiilor sale ; între
prinderea unei acțiuni concrete a ță
rilor arabe pentru a sprijini Libanul 
în eforturile de îndeplinire integrală 
a rezoluțiilor 508 și 509 ale Consiliului 
de Securitate al O.N.U. in problema 
libaneză**.

WASHINGTON — Ministrul aface
rilor externe al Egiptului, Kamal 
Hassan Aii, aflat într-o vizită oficială 
la Washington, a fost primit vineri 
la Casa Albă de președintele S.U.A., 
Ronald Reagan. în cadrul unei de
clarații făcute presei după întreve
dere, ministrul de externe egiptean a 
cerut Statelor Unite și Israelului „să 
acorde o atenție deosebită" propu
nerilor de soluționare a crizei liba
neze formulate de Comitetul restrins 
însărcinat de Consiliul ministerial 
al Ligii Arabe cu examinarea situa
ției din Liban, care s-a întrunit 
recent la Jeddah.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Vineri 
a avut loc, în Crimeea, o intîlnire in
tre Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.RS.S., 
și Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R.S. Cehoslovace, care 
se află la odihnă in Uniunea

Lucrările Congresului P. C. Japonez
Cuvîntarea președintelui Prezidiului C.C. al partidului, 

Kenji, Miyamoto
TOKIO 30 (Agerpres). — După cum 

informează agenția Japan Press Ser
vice, in cuvintarea rostită Ia deschi
derea Congresului al 16-lea al Parti
dului Comunist Japonez, ale cărui lu
crări se desfășoară la Atârni, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Kenji Miyamoto, â evidențiat sem
nificația acestui forum al comuniști
lor niponi, care are Ioc la scurt timp 
după sărbătorirea a 60 de ani de la 
crearea partidului.

Acest congres, a spus el, are Ioc 
într-un moment in care activitatea 
partidului înregistrează noi progrese 
in numeroase domenii. în ultimele 
trei luni au intrat în partid 24 000 de 
persoane, iar circa 600 000 s-au abo
nat la organul de presă al P.C.J. 
Sarcina principală a congresului este 
de a prezenta clar realizările și învă
țămintele pe care partidul le-a dobin- 
dit pînă acum și de a promova mai 
departe cauza revoluției, în spiritul 
tradiției revoluționare a partidului. 
Partidul a făurit o organizație cu 
sute de mii de membri — a spus 
Miyamoto, subliniind că P.C.J. va tre
bui să-și consolideze caracterul său 
de avangardă și de masă, să elaboreze 
o politică și o poziție proprii pen
tru a duce lupta in diferite domenii, 
inclusiv in diferitele alegeri ce vor 
avea loc anul viitor. Vorbitorul a 
subliniat că P.C.J. trebuie să mobili
zeze adecvat energiile zecilor de mi
lioane de japonezi care se pronunță 
pentru interzicerea totală a armelor 
nucleare, pentru ca Japonia să nu fie 
transformată intr-un teatru de război

coreea de sud: Opoziție crescîndă fai' 
de măsurile represive ale regimului de la Seul
SEUL 30 (Agerpres). — Politica de 

represiune dusă de autoritățile sud- 
coreene este întîmpinată cu proteste 
și condamnată de cercuri tot mai 
largi ale populației, care-și exprimă 
in diferite forme dezaprobarea față 
de arestările arbitrare și înscenările 
judiciare organizate de regimul dic
tatorial la Seul și in alte localități.

După cum relatează agenția 
A.C.T.C,, recent, Comitetul catolic 
pentru justiție și pace s-a alăturat

„Saliut-7“: Două ore și jumătate de activitate 
a cosmonauțiior în afara stației orbitale

MOSCOVA 30 (Agerpres) — 
După cum relatează agenția
T.A.S.S., echipajul stației orbitale 
„Saliut—7“, format din Anatoli 
Berezovoi și Valentin Lebedev, care 
se află in spațiu de 78 de zile, a 
realizat o ieșire in cosmosul li
ber, in vederea demontării și into1- 
cuini parțiale a unor aparate in
stalate pe suprafața exterioară a 
stației, precum și pentru studierea 
posibilităților de realizare a unor 
lucrări tehnologice in afara com
partimentului stației.

Cosmonauții au demontat și adus 
in interiorul stației aparatul pentru 
înregistrarea micrometeorlților, pa

Sovietică. După cum transmite a- 
genția T.A.S.S., cei doi conducători 
de partid și de stat au examinat sta
diul realizării acordurilor și înțele
gerilor in diverse domenii încheiate 
in ultima vreme intre cele două țări, 
inclusiv in sfera economică, și au 
procedat la un schimb de( păreri asu
pra unor probleme ale. situației in
ternaționale actuale.

nuclear, pentru stoparea actualei 
curse a înarmărilor, pentru garan
tarea dreptului de a trăi in secu
ritate.

Miyamoto a relevat că P.C.J. a dus 
o luptă susținută pentru apărarea 
independenței sale și a elaborat — 
„ceea ce are o importanță epocală" — 
o linie proprie independentă, institui
tă după cel de-al VII-lea Congres, 
pornind de la premisa justă că el 
este singurul partid care poartă răs
punderea pentru revoluția japbneză. 
Ocupindu-se apoi de unele probleme 
ale mișcărilor de masă, ale campa
niei electorale, Miyamoto a apreciat 
că instituirea unui guvern de coali
ție democratică in viitor este inevi
tabilă.

în raportul Comitetului Central al 
P.C.J. prezentat congresului, șeful 
Secretariatului C.C. al P.C.J., Tetsuzo 
Fuwa, a făcut o amplă analiză a si
tuației interne și internaționale, evi
dențiind intensificarea, in Japonia și 
in lume, a luptei împotriva războiului 
nuclear, pentru apărarea dreptului Ia 
autodeterminare și pentru progres so
cial al națiunilor, pentru o Japonie 
lipsită de arme nucleare, nealiniată, 
pentru progres și democrație. El a 
prezentat sarcinile comuniștilor ni
poni, în condițiile politice actuale in
terne și internaționale, pentru avan
sarea cauzei progresului in Japonia, 
pentru întărirea P.C.J. și creșterea 
sprijinului acordat partidului în ve
derea alegerilor din 1983 pentru Ca
mera Consilierilor — Camera supe
rioară a Dietei.

poziției exprimate de alte organiza
ții progresiste și religioase, adresind 
autorităților sud-coreene o scrisoare 
deschisă, în care cere eliberarea ime
diată a tuturor deținuților politici, 
subliniind că aceștia nu au făcut alt
ceva decît să-și manifeste pașnic 
idealul politic și conștiința lor pa
triotică. Comitetul cere eliberarea cu 
prioritate a lui Kim Dae Jung, cu
noscut militant democrat sud-co- 
reean.

nouri cu biopollmeri și cu alte ma
teriale care s-au aflat în cosmos 
de la 19 aprilie, cînd a fost lansat 
„Saliut—7“. în locul elementelor 
demontate au fost montate altele 
similare.

Cu prilejul ieșirii In spațiu, au 
fost verificate noile modele semi- 
rigide de costum spațial, precum 
și noi instrumente. în total, cei doi 
cosmonauți s-au aflat in spațiul 
liber timp de 2 ore și 33 de mi
nute.

Cei doi cosmonauți se simt bine 
după ieșirea in cosmos, precizează 
agenția.

0

Șapte ani de la Conferința pentru securitate și cooperare general-europeană de Ia Helsinki
au

Pentru o Europă unită, fără arme nucleare, a
„România se pronunță cu fermitate pentru înfăp

tuirea securității și cooperării în Europa, pentru o Eu
ropă unită, bazată pe diversitate, pe respectarea orînduirii 
sociale din fiecare țară. Considerăm necesar să facem 
totul ca, la reluare, reuniunea de la Madrid consacrată 
cooperării și securității europene să ducă la convocarea 
unei conferințe speciale pentru dezarmare și încredere 
în Europa, să asigure continuitatea reuniunilor și con
ferințelor începute la Helsinki".

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Se împlinesc în aceste zile șapte 

ani de cînd a avut loc Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, care, deschisă Ia 30 iulie 
1975, s-a încheiat două zile mai tîr- 
ziu, la 1 august, prin semnarea Actu
lui final de la Helsinki, de către șefii 
de stat și de guvern ai celor 35 de 
state participante. Desfășurarea con
ferinței, ca și semnarea Actului fi
nal au constituit evenimente de im
portanță istorică în viața continen
tului nostru și a întregii lumi, de- 
monstrînd, încă o dată, că atunci 
cînd se manifestă voința politică ne
cesară și cînd se acționează pe bază 
de deplină egalitate și respect reci
proc este pe deplin posibil să se 
ajungă la acorduri și înțelegeri co
respunzătoare intereselor fiecărei 
țări. Marcind un spirit nou în rela
țiile internaționale, prin cristalizarea 
unui ansamblu de principii și măsuri 
practice menite să asigure tuturor 
popoarelor europene garanția că se 
pot dezvolta in liniște, la adănost de 
orice agresiune și amenințări din 
afară. Conferința de la Helsinki a 
deschis perspectiva întăririi în con
tinuare a păcii, dezvoltării unei co
laborări rodnice între toate țările din 
această zonă a globului.

Așa cum este bine cunoscut.. 
România socialistă, care a făcut din 
edificarea securității europene una 
din orientările statornice ale întregii 
sale politici externe, a adus o contri
buție substanțială la evoluțiile și mu

tațiile pozitive de pe continent. Ia 
pregătirea și desfășurarea cu succes 
a marelui forum european. Rolul 
hotărîtor în această privință revine 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, ale cărui merite 
și activitate neobosită pentru trium
ful idealurilor păcii și colaborării pe 
continent s-au bucurat și se bucură 
de o largă recunoaștere internațio
nală. Nu există stat european care, 
dînd dovadă de obiectivitate, să nu 
recunoască că marele (el al edificării 
securității europene a avut și are in 
România, in președintele ei, susțină
tori dintre cei mai fervenți.

România marchează acest eveni
ment cu sentimentul deplinei anga
jări în realizarea prevederilor Actu
lui final de la Helsinki, pentru în
făptuirea unei securități reale șl 
trainice pe cohtinentul nostru, atit 
de încercat în acest secol de cele 
două conflagrații mondiale. Țara 
noastră a făcut tot ce i-a stat in pu
tință pentru a-și aduce contribuția 
la materializarea principiilor și nor
melor convenite, și-a multiplicat 
contactele la nivelul cel mai înalt, 
la alte niveluri și a continuat să-și 
dezvolte larg relațiile cu toate cele
lalte țări europene in domeniile vie
ții politice, economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale, a participat ac
tiv și în spirit constructiv Ia reuniu
nile organizate în baza Actului final 
în vederea materializării perspecti

velor noi deschise de conferință. Ca 
dovadă a însemnătății hotărîtoare 
pe care România o atribuie acestui 
mare deziderat, forurile supreme ale 
puterii de stat din țara noastră au 
propus cu prilejul aniversării a cinci 
ani de la semnarea Actului final de la 
Helsinki ca ziua de 1 august să fie 
aniversată în fiecare an ca Zi a so
lidarității și luptei popoarelor euro
pene pentru edificarea securității și 
păcii pe continentul nostru.

Analiza evoluțiilor petrecute In pe
rioada care a trecut de la încheierea 
Conferinței de la Helsinki arată — 
pe lingă o serie de efecte pozitive 
pe care documentele adoptate le-au 
avut asupra situației de pe continent 
— că. din păcate, speranțele pe care 
și le-au pus popoarele in hotăririle 
convenite nu și-au găsit pe deplin 
materializarea, că mai sint încă 
multe de făcut pentru traducerea în 
viață a angajamentelor asumate. 
Fără îndoială, această situație s-a 
datorat îndeosebi faptului că după 
semnarea Actului final de la Hel
sinki s-a făcut simțită o anumită 
stare de euforie și automulțumire, 
neacționîndu-se cu destulă fermitate 
pentru realizarea obiectivelor stabi
lite. pentru înlăturarea obstacolelor 
existente în calea procesului de fău
rire a securității.

Faptul cel mai grav este că In 
acești șapte ani cursa înarmărilor nu 
numai că nu s-a diminuat, ci, dim
potrivă, s-a accelerat continuu, ceea 

ce a dus la acumularea pe continent 
a unui arsenal de arme ultraperfec- 
ționate, inclusiv atomice, de o am
ploare fără precedent in istorie, ceea 
ce reprezintă o mare primejdie pen
tru pacea și securitatea popoarelor. 
Și aceasta în condițiile in care pro
blemele esențiale ale dezangajării 
militare și dezarmării pe continent 
nu s-au urnit încă din loc, însuși 
Actul final conținînd. dealtfel, așa 
cum este știut, prevederi foarte mo
deste in acest domeniu. Este de aceea 
cum nu se poate mai firească îngri
jorarea deosebită a popoarelor de pe 
continent față de planurile de insta
lare în Europa a unor noi arme 
nucleare, hotărîrea lor fermă — 
materializată in impunătoarele ma
nifestații pentru pace și dezarma
re — de a acționa cu toate for
țele pentru oprirea amplasării de 
rachete cu rază medie de ac
țiune și retragerea celor existente, 
pentru trecerea la reducerea arma
mentelor și realizarea unei Europe 
fără arme nucleare. Strălucita ini
țiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, marile mitinguri și mar
șuri pentru pace care au avut Ioc în 
țara noastră, ca și Apelul poporului 
român adresat sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării și pe care și-au pus 
semnătura 18 milioane de cetățeni 
atestă, o dată mai mult, că pentru 
poporul nostru nu există sarcină mai 
urgentă decit aceea de a face totul 
pentru înlăturarea primejdiilor care 
planează asupra Europei și a întregii 
omeniri.

Astăzi, la șapte ani de la semnarea 
documentelor de la Helsinki, Româ
nia consideră că în condițiile atit de 
complexe ale vieții internaționale, 
ale ascuțirii unor contradicții pe plan 
mondial, realizarea securității euro
pene reprezintă un obiectiv de vitală 
importanță al vieții internaționale, 
întreaga desfășurare a evenimente
lor demonstrează, astfel, justețea 
aorecierilo- formulate de tova-ăsul 
Nicolae Ceaușeșcu de la tribuna 
marelui forum european în sensul că 
încheierea Actului final de la Hel
sinki nu înseamnă un punct final, ci. 
dimpotrivă. începutul unui drum de 
eforturi laborioase și intense din 
partea tuturor statelor, pentru ma
terializarea principiilor și prevederi
lor adoptate. Pornind de la faptul că 

Europa a avut și are o istorie comu
nă. o dezvoltare economico-socială 
comună. România a militat și mili
tează cu consecvență pentru depăși
rea actualei situații de divizare a 
continentului, pentru făurirea unei 
Europe unite, in care să se respecte 
diversitatea de orînduiri și specificul 
fiecărei națiuni.

Tocmai în acest context, țara noas
tră acordă o atenție deosebită în
cheierii cu succes a reuniunii gene- 
ral-europene de la Madrid. Așa cum 
este știut, lucrările reuniunii, care au 
început la 11 noiembrie 1980, s-au în
trerupt la mijlocul lunii martie a a- 
cestui an, urmînd a fi reluate in 
cursul lunii noiembrie, deși conform 
angajamentului adoptat prin con
sens de reprezentanții celor 35 state 
participante ele trebuiau să se în
cheie in prima decadă a lunii mar
tie. Desigur, asupra lucrărilor, foru
mului general-european și-a pus 
amprenta încordarea deosebit de 
gravă existentă în relațiile interna
ționale. într-o astfel de situație se 
impunea cu atit mai mult să nu se 
precupețească nici un efort pentru 
reușita reuniunii, pentru ca lucrările 
acesteia să se desfășoare în mod con
structiv și să se soldeze cu rezultate 
pozitive.

Din păcate însă, reuniunea nu s-a 
încheiat la termenul stabilit, așa cum 
așteptau popoarele și cum cereau in
teresele păcii, ale întăririi securității 
pe continent. în ciuda apelurilor in
sistente ale unor state mici și mijlocii, 
între care și România, de a nu se 
.aduce în discuție chestiuni care re
prezintă evenimente interne dintr-o 
țară sau alta, dezbaterile au fost 
concentrate, ca urmare a pozițiilor 
unor țări occidentale, tocmai pe ase
menea probleme, ceea ce a contribuit 
la transformarea reuniunii într-un 
centru de confruntare și accentuare 
a divergențelor dintre statele parti
cipante. O asemenea evoluție a stîr- 
nit o firească ingrijorare in rîndul 
majorității statelor, ea fiind de na
tură să aducă prejudicii progreselor 
realizate pină in prezent — și toc
mai de aceea s-a ajuns la decizia de 
aminare a lucrărilor reuniunii.

Iată de ce, prin glasul său cel mai 
autorizat, cel al președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu, România cheamă acum 
din nou statele să manifeste o înaltă 
răspundere față de destinele conti

nentului, să dea dovadă de voința 
politică necesară pentru finalizarea 
cu succes a reuniunii. în acest scop, 
in concepția României perioada de 
timp care a mai rămas pină la re
luarea reuniunii nu trebuie să în
semne o pauză în eforturile comune, 
ci, dimpotrivă, un prilej de intensi
ficare a contactelor și consultărilor 
dintre toate statele participante în 
scopul apropierii pozițiilor, al depă
șirii divergentelor și punerii de acord 
de soluții general acceptabile. De ase
menea. un prilej de intensificare a 
luptei popoarelor, maselor populare 
— ca factor hotărîtor al evoluției is
torice. în acest sens, puternicele 
manifestații pentru pace, împo
triva cursei înarmărilor, amplasării 
rachetelor nucleare iși înscriu în
făptuirea securității pe continent ca 
obiectiv firesc, inseparabil de reali
zarea dezarmării-.

De cea mai mare însemnătate ar fi 
in această privință cristalizarea unui 
acord privind convocarea conferin
ței pentru măsuri de încredere și 
dezarmare în Europa — proble
ma centrală a reuniunii de la Ma
drid — ca cerință vitală a re
alizării unei securități efective și 
trainice, întreaga experiență in
ternațională demonstrind că secu
ritatea se poate întări numai prin 
măsuri concrete în direcția dezarmă
rii. In același timp, în fața reuniunii 
stă sarcina asigurării continuității 
procesului de edificare a securității 
pe continent, prin stabilirea datei și 
locului viitoarei reuniuni — oe care, 
asa cum este știut, țara noastră s-a 
oferit s-o găzduiască. In concepția 
României și a altor țări mici și mij
locii, Eurooa nu dispune de un for 
mai bun de dialog și negocieri, pe 
baze egale și democratice între cele 
35 de state participante, pentru re
zolvarea marilor probleme comune, 
cum sint dezarmarea, criza de ener
gie și materii prime etc. Tocmai de 
aceea, țara noastră a considerat și 
consideră că trebuie făcut totul pen
tru menținerea in continuare a pro
cesului inițiat prin semnarea Actului 
final, periclitarea acestui proces 
fiind în detrimentul tuturor popoare
lor continentului.

Manifestînd același spirit de înaltă 
responsabilitate față de interesele 
popoarelor europene, ale celorlalte 
popoare ale lumii, România, asa cum 
a reafirmat președintele Nicolae 
Ceaușeșcu, este hotărîtă să facă totul 
și în continuare, în strinsă conlucrare 
cu celelalte state participante, pentru 
încheierea cu rezultate pozitive a 
forumului general-euronean, în con
formitate cu cerințele destinderii și 
securității, ale salvgardării păcii și 
înfloririi civilizației pe continent și 
pe întreaga planetă.

Radu BOGDAN

Disputele comerciale 
dintre S.U.A. și țările 

Europei de vest
— în centful convorbirilor 

de Ia Washington 
ale ministrului eni?

de externe
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Ministrul britanic de externe, Francis 
Pym, aflat in vizită la Washington, a 
avut o întrevedere cu secretarul de 
stat al S.U.A., George Shultz, infor
mează agențiile Reuter și U.P.I. în 
cursul conferinței de presă, organiza
tă la încheierea convorbirilor, Francis 
Pym a confirmat că Marea Britanie 
se opune, in continuare, interdicției 
S.U.A. privind livrările de produse 
sub licență americană pentru con
struirea gazoductului Siberia—Europa 
occidentală. De asemenea, el a arătat 
că au fost examinate probleme pri
vind recesiunea mondială și disputele 
comerciale dintre S.U.A. și țările 
vest-europene. Totodată, au fost tre
cute in revistă aspecte actuale ale si
tuației internaționale, inclusiv evolu
țiile din Orientul Mijlociu.

f

„Nu pentru înarmări, 
da pentru salvarea 
copiilor înfometați"

O declarație 
a directorului executiv 

al VNICEF
CIUDAD DE MEXICO 30 (A- 

gerpres). — în anul 1981, peste 
17 milioane de copii au murit in 
lume și tot atiția vor avea 
aceeași soartă anul acesta dato
rită lipsei mijloacelor financiare 
necesare asigurării hra.iei lor — 
a declarat James Grant, direc
tor executiv al Fondului O.N.U. 
pentru copii (UNICEF). El a 
arătat ci statele dezvoltate con
tinuă să aloce miliarde de do
lari pentru cursa înarmărilor, in 
loc să contribuie la salvarea vie
ții copiilor, îndeosebi dim țările 
sărace ale Africii și Asiei, unde 
mortalitatea infantilă reprezintă 
75 Ia sută din cea existentă în 
lume.
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