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AU ÎNDEPLINIT La întreprinderea de mașini-unelte și agregate
PLANUL PE 8 LUNI București, o realizare de prestigiu

Strungul carusel cu diametrul de 8,5 m

6 PAGINI 50 BANI

IN INTIMPINAREA

22 unități economice 

din județul Timiș

dintr-un trice, întreprinderea de construcții 
căi ferate, Trustul de construcții in
dustriale din Timișoara, întreprin
derea de produse ceramice din Jim- 
bolia, întreprinderea de foraje din 
Lovrin. Pină la finele lunii august, 
cele 22 unități economice vor realiza 
și livra suplimentar economiei națio
nale o producție marfă in valoare de

Colectivele muncitorești 
număr de 22 unități economice din 
județul. Tirriiș raportează obținerea 
unui. important succes in întrecerea 
pe,care o desfășoară in cinstea marii 
sărbători de la 23 August : îndepli
nirea înainte- de termen a planului pe 
8 luni Ta indicatorul producție marfă 
industrială. Pe lista fruntașilor figu- .—„ - ,----- --------- - - .-

i, reâză întreprinderea' de rețele elec- peste 421 milioane lei. (Cezar ioana).

MANGALIA : A fost lansat 
un nou mineralier de 

55 000 tdw

)l

în intîmpinarea zilei de 23 Au
gust, constructorii Me la Șantierul 
naval „2 Măi" Mangalia au obținut 
un nou și remarcabil succes : lan
sarea celui de-al . 6-lea mineralier 
de 55 000 țdw destinat exportului. 
Noul mineralier are un înalt grad 

' de saturare cu mașini, instalații și 
aparatură de navigație și un ridicat 
procent de integrare față de na
vele precedente. datorită faptului 
că. este înzestrat cu un motor ro
mânesc de 20 000 CP, construit la 
Reșița. Concomitent, in doc și pe 
platformele de montaj se mai află 
in execuție încă două nave de acest 
tip, iar de la cheiul de armare, 
cargoul nr. 5 din aceeași serie, 

■ „Balș", urmează să plece în curind 
în probe de mare. (George Mihă- 
escu, corespondentul „Scînteii").

BUZĂU : Preocupări 
susținute pentru înnoirea 

produselor
Angajat'cu toate forțele In între

cerea socialistă ce se desfășoară în 
cinstea zilei de. 23 August, colecti
vul întreprinderii de prelucrare a 
maselor plastice Buzău și-a reali
zat peste 98 la sută din planul anual

privind reproiectarea și moderni
zarea produselor. între noile repere 
introduse in fabricația de serie se 
numără 3 tipuri de cărbune activ 
pentru industriile farmaceutică și 
chimică, butoaiele de 80 litri pen
tru clorură de ceanuril și de 200 li
tri pentru pastă de tomate — reali
zate prin sinterizare — reeșaparea 
anvelopelor cu cord metalic, țevi 
mufate cu diametrul de 160 mm, 
care înlocuiesc țevile inox aduse din 
import și altele. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scinteii").

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Njcolae Ceaușescu, se

cretar ^general al Partidului Comu
nist Român. președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in ziua 
de .13 august. Ta Snagov, pe Hedayat

Abdel Nabi, corespondent diploma
tic al ziarului „Mayo", organ al Par
tidului Național Democrat (de gu- 
vernămint.) din R. A. Egipt.

La primire a participat tovarășul

u

Constantin Mitea, consilier al pre
ședintelui Republicii.

. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat, cu acest prilej, un interviu 
pentru publicația „Mayo".
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zilei de 12 au 
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turi
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de vară

destinatețele
culturilor du
ble) pe 1130235 
hectare, ceea 
ce reprezintă 
57 la sută din 

suprafețele 
planificate

. întreprinderea de ma
șini-unelte și agregate 
București își onorează 
cartea de vizită prin 
noi realizări de pres
tigiu, intre care o ma
șină complexă de re
condiționat șine 
cale ferată, mașini de 
alezat și frezat 
portal, strungurile ca
rusel de mare ga
barit.

— Una din realiză
rile cu care • colec
tivul nostru se mîn- 
drește în acest an — ne 
spune tovarășul Ion 
Iordan, inginerul-șaf- 
al întreprinderii — o 
constituie, strungurile 
carusel cu diametrul 
de 8,5 metri, cu co
mandă numerică (SC- 
85-NC), executate in 
întregime din 
fabricate 
noastră. .

Astfel, 
programabil 
cuite integrate, 
ierul mașinii", de 
gabarit de cinci 
mai redus decit 
chile „dulapuri" 
relee, pe care le înlo
cuiește, oferă mai mul
tă siguranță în exploa
tare și operativitate in 
remedierea defecțiuni
lor. Tot o premieră- o 
constituie și echiparea 
acestor strunguri 
comandă 
Numerom-331.

Tâție ....  ................
Fabrica de elemen
te pentru automati- 
'zări'București.

— Cu bune rezulta
te s-a asimilat și e- 
chipamentul hidraulic, 
cu concursul altor ci
teva întreprinderi din 
țară — ne precizează 
inginerul Ion Cio- 
banu, șeful secției 
strunguri carusel. câ’’e 
evidențiază și pe ciți- 
vâ din lăcătușii parti
cipant! ia montajul 
instalației : Ion Popa, 
Mihai Vicaș, Alexan
dru TitirișCă,

Primul strung caru
sel cu diametrul de 8.5 
metri a fost trimis la 
Combinata! de utilaj

în
piese 
țara

Stadiul executării arăturilor de vară la data de 12

bun al tuturor, trebuie sporit 
și apărat prin grija tuturor!

cadrul juridic al apărării, pînă Ia ul
timul bănuț, a avutului obștesc. Dar 
nu întotdeauna cei chemați să ve
gheze la aplicarea lor. cei chemați 
să le aplice efectiv sint la înălțimea 
marii misiuni încredințate lor de 
către popor. Șefii de unități socia
liste. de secții, de ferme, de formații 
de lucru, lucrătorii din aparatul de 
stat trebuie să ilca dovadă de fer
mitate, de intransigență in fiecare 
moment al activității lor. Trebuie, 
să înțelegem că răspundem toți pen
tru tot și orice dovadă de. slăbiciune 
este, de fapt, un act îndreptat împo
triva intereselor colective.

\ Replica dată neajunsurilor, tenta
tivelor de un fel sau'altul de a știrbi 
\ayiitul nostru. nu .este insă întot
deauna promptă, fermă ; atit <Ji.rt 
partea unora din cei chemați să apli
ce legea, cit^i din partea unor co
lective de muncă unde s-au ivit ast
fel de cazuri. Risipirea averii ob
ștești, delapidarea se produc acolo 
unde există dezordine in conducerea 
activității întreprinderii, cooperati
vei sau instituției, unde controlul 
asupra activității celor puși să ges
tioneze. să gospodărească bunurile 
încredințate este necorespunzător, 
unde sesizările privind abaterile de 
la normele legale și morale nu sint 
luate in seamă sau sint cercetate 
superficial. Numai intr-un asemenea 
climat se pot manifesta abuzuri, pot 
fi încălcate legile și normele de 
muncă ; este exact climatul de care

care ziarul nostru le publică in aces
te zile, constituie, și ele. o demon
strație grăitoare) in care avuția tu
turor — centrale electrice, mine, 
uzine, fabrici, ogoare, locuințe, școli, 
spitale, căi ferate, șosele, sisteme de 
irigații — să nu fi sporit intr-un 
ritm care situează țara noastră prin
tre primele din lume din acest punct 
de vedere.

Avem o avuție colectivă imensă, 
care se îmbogățește mereu, cu fiecare 
an, cu fiecare zi, prin munca celor 
care in uzine și pe ogoare, pe șantiere 
și în laboratoarele de cercetare fac 
totul pentru a o spori. Și tot ei. mili
oanele de oameni ai muncii, sint cei 
care o gospodăresc din ce in ce mai 
bine, întrucit, de, cind .lumea- bunul 
muncitor este și. omul care știe să-și 
cbibzuiască' și să-și apere avutul. 
Dar... știm întotdeauna s-o apărăm 2 
Știu întotdeauna toți s-o gospodă
rească așa cuni se cuvine, cu răs
punderea care le incumbă față de 
sarcinile pe care li le-a încredințat 
poporul ? Să ne uităm in jurul nos
tru. Fiecare poate da măcar un 
exemplu, 'din observațiile sale, de 
materiale neasigurate pe un șantier, 
pe o rampă de descărcare, intr-o fa
brică ; de mărfuri depreciate încă 
înainte de a ajunge la destinatar ; 
de oameni care, indiferenți față de 
averea obștii dată in grija lor. in 
loc să o sporească, o împuținează. 
Și — lucru deosebit de grav — exis
tă și exemple de atentate directe la 
avuția noastră, a tuturor : delapi
dări, sustrageri, furturi calificate.

Cum se explică asemenea cazuri ? 
Avem legi bune, clare. Ele asigură

Există adevăruri, adevăruri funda
mentale. care, oricit de des ar fi 
reamintite, își păstrează calitatea de 
a fi mereu mobilizatoare, de a ex
prima realități cardinale, proprii 
vieții noastre de fiecare zi, de fie
care ceas. Printre ele. și acela că 
averea obștească, averea noastră, a 
întregului popor este temelia teme
liilor bunăstării generale și a fiecă
ruia dintre noi in parte. în avuția 
obștească este concentrată munca a 
zeci de milioane de oameni de-a 
lungul a aproape patru decenii, 
muncă avintată, dăruită, pusă in 
slujba binelui națiunii, nu o dată 
încununată de „fapte de eroism. în
totdeauna marcată de nobilul efort 
al tuturor de a da patriei, socialis
mului tot ceea ce este mai bun in 
ființa lor. De la tîrnăcoapele recon
strucției care au început să lovească 
incă in zilele cind tunurile nu amu
țiseră. de la cazmalele astăzi aureo
late de legendă care au lucrat -pă
mîntul la Agnita-Botorca, la Salva- 
Vișeu, la Hunedoara și pînă la mon
tarea, în zilele noastre, a compute
relor la combinatele de utilaj greu 
de la Iași și de la Cluj-Napoca, pînă 
Ia zilele construirii primelor echipa
mente pentru centralele atomoelec- 
trice, un întreg popor, poporul ro
mân condus de gloriosul său partid 
comunist, a depus și depune un 
nobil, efort pentru a transforma pă- 
mintul de la Carpați, Dunăre și 
Marea Neagră intr-un tărîm al pros
perității tuturor. Avuția obștească a 
sporit în proporții nici măcar visate 
odinioară ; nu este colț al patriei 
(paginile dedicate județelor țării, pe

automatul 
cu cir-

BRAȘOV : Reducerea 
cheltuielilor materiale

. Prin utilizarea, judicioasă a ma
teriilor prime, . materialelor, com
bustibilului și energiei electrice, co
lectivul Întreprinderii de utilaj chi
mic din Făgăraș, a reușit să redu
că cheltuielile materiale cu 35 mi
lioane lei. Acest fapt a contribuit 
la o creștere mai rapidă a valorii 
producției nete, indicator a cărui 
valoare .a .fost depășită in același 
interval cu 36,5 milioane, lei. Prin
tre măsurile care au .avut un rol 
botăritor în reducerea cheltuielilor

, materiale . .arpintim. : reproiectarea - 
nnOr produse, îmbunătățirea tehno- ,• 
îogiilor de lucru, recuperarea și va
lorificarea unor materiale refolosi- 
bile și, in mod deosebit, a resturi
lor de metal din oțel inoxidabil. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").

cu 
numerică, 

insta- 
executată la
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de Nicolae Dan FRUNTELATĂ
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(Continuare in pag. a V-a)

naționale de la 23 Au
gust.

în bătaia griului

îna-
de a fi livrat

ȚARA ÎN LUMINA LUI

Iași,

AL

Vedere parțiala a noii zone industriale din Bistrița Foto : E. Dichiseanu

darul 
lui — 
buie.

Am -găsit

■

greu de-al
doilea fiind livrat — 
începind din 11 august 
— aceluiași beneficiar, 
cu citeva zile mai de
vreme față de. ter
menul planificat.

Colectivul de oameni 
'ai muncii de la 
I.M.U.A.B. înscrie noul 
succes tehnic in seria 
realizărilor pe care 
întregul popor le de
dică măreței sărbători

în fotografic : 
înte 
Combinatului de uti
laj greu din 
strungul carusel SC- 
85-NC este verificat 
pentru ultima , oară in 
secția de producție de 
la I.M.U.A.B.

Georcje-Radw CHIROVICI
(Continuare în pag. a V-a)

Azi, județul Bistrița - Nâsâud
Strategia partidului de dezvoltare 

armonioasă și echilibrată a tuturor 
zonelor și localităților țării își gă
sește o strălucită și edificatoare 
ilustrare în ceea ce este astăzi ju
dețul Bistrița-Năsâud. intr-un timp 
scurt, străvechea vatră românească 
a cunoscut asemenea transformări 
fascinante pe care cu greu și le-ar 
fi putut prefigura înaintașii acestor 
locuri atît de iubitori de limbă și 
neam. Temelia transformărilor — in
dustrializarea impetuoasă și diversi-

Mi-au. scris ai mei. din 
Mehedinți și din Dolj, ori 
mi-au trimis vorbă că a 
fost bun griul și că ploaia 
de după secerat a fost pe 
inima porumbului. Și 
m-am bucurat mult, și am 
retrăit verile copilăriei 
mele, cind tot aerul din jur 
stătea in așteptarea și în 
înțelesul unor astfel de cu
vinte. S-a făcut griu, sint 
semne .bune pentru porumb, 
înseamnă că rostul satului 
s-a împlinit încă o dată și 
că anul nou — după calen- 

străvechi ai cimpu- 
incepe așa cum tre-

minată de strălucirea ploii, 
dinspre Sadova livezile 
miroseau a piersică, la 
Ostroveni și la Lișteava 
viile se străvedeau încărca
te de boabele în care urcă 
dulceața pămintului.

In Bechet, fort sudic al

tii o luaseră înaintea ploii 
și potoleau setea pămintu
lui. Sau. cum mi-a zis un 

. bătrîn lingă Afumați, pe un 
ton de emisiune agricolă 
radiodifuzată, „cîmpul se 
prezintă bine, nepoate, a- 
cuma depinde de noi“. Ori-

ficată. Un proces care a racordat meleagurile bistrițene și 
năsăudene la liniile de înaltă tensiune ale prezentului so
cialist al patriei.

ÎN PAGINA A 1I1-A A ZIARULUI

Am -găsit un răgaz de 
citeva zile și m-am dus că
tre Cîmpia Olteniei să văd, 
să simt de aproape aceste 
victorii ale verii. Laturile 
drumului de la Craiova 
către Bechet. locul unde 
Jiul se duce ca un cîntec 
să întilnească Dunărea, 
rau precum un cimp de ___ ___ ___
luptă pe care se încheiase treburile care se cer făcu- 
o bătălie grea. Nu se mai 
vedea nici un fir de griu, 
un gol și o liniște peste la-, 
nurile care se plecaseră 
galben aurit voinței oame
nilor și mașinilor lor. Griul 
se călătorise in rostul pli
nii. Rămăseseră armatele 
de porumb in culoare lu-

pămintului dunărean, cu 
ferestre în neodihna flu
viului. inginerul Mitre Ha- 
rambașa veghează intre oa
menii lui apropierea toam
nei și iși așază fiecare zi 
după măsura luminii intre

cit ar părea de convențio
nale, cuvintele au valoarea 
și greutatea unui jurămint. 
Pentru că ei. țăranii ade- 
Vărați. din tată-n fiu, cei 
din ..dinastiile griului", cum 
îi numește un mare poet, 
știu că nu se cuvine să 
risipești nimic din darul 
pămintului căruia 1 s-a dă
ruit la rindu-i munca și 
speranța unui an întreg. Și 
iar mi-am amintit cuvin
tele unui om care și-a in- 
chinat viața și priceperea

te fără zăbavă și fără gre
șeală.

M-am întors la Craiova 
și am . plecat iar. Ia margi
nea cealaltă cu Dunăre, 
spre Calafat. Porumb fru
mos la Segarcea, la Afu
mați, Ia Băilești, pînzele agriculturii. îmbătrinirid
vii ale sistemului de iriga- frumos și demn intre țăra-

nii ogoarelor de la Jiu și 
Dunăre : „Pămîntul nu 
vorbește decit o dată pe 
an. Atunci cind seceri ori 
culegi. Dacă l-ai muncit 
bine îți spune vorbele lui. 
Dacă nu, rămine mut."

Gindul m-a urmărit pină 
Ia porțile Calafatului, unde 
rodul cimpiei se întâlnește 
cu industria, la fabrica de 
conserve de legume și 
fructe, una dintre cele mai 
mari de acest fel din țară, 
în care directorul, tovară
șul Niculae Păun, mi-a po
vestit despre grijile lor. 
despre ritmul acestor zile 
cind trebuie să preia con
voaiele de camioane încăr
cate cu tomate proaspete 
și să pregătească venirea 
fructelor.

Deci „a vorbit" pămin- 
tul, anul acesta, pentru oa
menii din satele doljene ? 
Semnele supuse vederii 
dar mai ales cifrele, cu în
fățișarea lor rece, dar atit 
de dătătoare de certitudine, 
spun că da. Bilanțul griu
lui, dedus din relatările U- 
nor șefi de fermă pe care 
i-am intllnit in aceste zile 
relatări intr-un limbaj de 
raport exact, însușit de toți 
luptătorii de pe fronturile
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UMANISMUL
trăsătură definitorie

a artei plastice românești
Respectul adevăru

lui, criteriul actuali
tății și al cuprinderii 
umanismului au deve
nit in epoca noastră 
principiile creației în
săși și ale satisfacției 
estetice, principii so
ciale in esența lor. 
înaltul document-pro
gram expus de tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
in cadrul plenarei lăr
gite a Comitetului 
Central a constituit 
un eyeniment de refe
rință și pentru activi
tatea viitoare a artiș
tilor plastici. Ăici se 
reflectă conștiința unei 
epoci. Pe lingă contri
buția sa 'ideologică la 
analiza 
perioade 
existentei 
ționale. a 
cului partidului, statu
lui și națiunii in lupta 
pentru independentă 
și suveranitate, sint 
subliniate rostul artei 
și al artistului in gîn- 
direa și practica uma
nă. Creația 
este stimulată 
a fi dinamică, 
conștientă, 
la o inaită 
emoțională, 
mul militant și preo
cuparea pentru 
voltarea tradiției 
tentice 
au dus la 
unor compoziții ample 
din care au fost elimi
nate aspectul declama
toriu, imitațiile cosmo
polite rupte de tradiția 
artei noastre, lucrări 
pătrunse de sentimen
tul participării, al res
ponsabilității și coniu-

principalelor 
istorice ale 
noastre na

rdului si lo-

a.'t.istică 
pentru 

vie. 
umană și 
tensiune 
Umaniș

dez- 
au- 

și patriotice 
realizarea

nicării active. Fiecare 
artist și-a făurit un 
stil specific de comu
nicare. corespunzător 
talentului și persona
lității sale. Camil Res- 
su. pictor al compozi
țiilor riguros desena
te. inspirate din teme-, 
le țărănimii : Dumitru 
Ghiață, poate cel mai 
sincer și autentic zu- 
grăvitor al satului ro-

Mircea DEAC

mâneșc ; Alexandru 
Ciucurencu. artist com
plex. militant prin 
atitudinea sa deschisă, 
fervent înregistrator al 
pulsului vieții poli
tice și sociale : Corne- 
liu Baba, pe care Tu
dor Vianu l-a definit 
drept „pictorul omu
lui" : Traian Brădean, 
viguros in construcțiile 
sale dedicate tipolo
giei umane : Constan
tin Piliuță. cu o arie 
vastă a motivelor isto
rice si contemporane, 
impunind un stil al 
expresivității spontane 
și incisiv alert : Sabin 
Bălașa. temperamen
tal, inclinat spre sim
bolica sentimentelor 
general umane : Vir
gil Almășan. amplu în 
viziunile epice ale 
mulțimilor revoluțio
nare : Ștefan Câlția. 
iubind metaforele epo
sului si fabulosului 
popular : ca și Ton 
Gheorghiu. Viorel Măr
ginean. Vasile Gri-

gore, Sorin Ilfoveanu. 
Marius Cilievici, Mihai 
Rusu, Val Gheorghiu, 
Mihai Bandac, Spiru 
Chintilă. Elena Gre- 
culesi, Petru Popovici, 
Gheorghe Saru, Ion 
Bitzan. pentru a cita 
doar cițiva dintre pic
tori. se impun prin 
modalități proprii de 
exprimare plastică, ar- 
gumentind prin crea
țiile lor că stilul de co
municare are și o func
ție ' politico-ideologică. 
Geometria variabilă a 
stilurilor artiștilor se 
unifică armonios in 
ansamblul artistic ac
tual. așa cum s-a evi
dențiat. ca o structură 
umanistă monolită, in 
numeroasele expoziții 
tematice, festive sau 
republicane, ca și în 
recentele expoziții de 
la Dalles ..Artiștii și 
pacea" și „Țărănimea 
(n lupta revoluționară 
pentru progresul social 
și edificarea socialis
mului in România".

Limbajul narcisist, 
modelat la unii artiști 
prin improvizația de 
discursuri plastice fes- 
tiviste sau simplifica
te in semne abstracte 
introduse prin mima
re. impune, desigur, o 
atenție sporită in dis
cutarea valorii limba
jului plastic ca mijloc 
al comunicării. Impe
rativul umanismului 
artă autorizează 
in universalitatea 
dreptul 
bucurie, 
pace.

în 
și 
sa 
laomului

satisfacții,

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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INTENSIFICAREA
ARĂTURILOR DE VARĂ

TIMIȘ; Viteza de lucru s-a dublat in 

ultimele zile
Executarea arăturilor de vară a 

intrat în stadiu final în multe uni
tăți agricole din județul Timiș, pînă 
la data de 12 august lucrarea fiind 
executată pe 80 la sută din supra
fața planificată. Totuși, în consiliile 
unice agroindustriale Sinnicolau 
Mare, Lovrin, Jamu Mare și Belinț 
au mai rămas de arat suprafețe mari 
— între 1 200 și 2 000 ha — situație 
datorată neeliberării de paie a tere
nurilor și întreținerii necorespunză
toare a tractoarelor.

Chiar în cadrul aceluiași consiliu 
agroindustrial — ne referim concret 
Ia cel din Cenei — există unități 
rămase în urmă. Bunăoară, la I.A.S. 
Cenei mai erau de arat peste 1000 
ha. E drept, a plouat în această 
zonă, dar tot aici s-au aflat și tere
nurile celor 7 cooperative agricole 
de producție care au încheiat arătu
rile. Cauza rămînerii în urmă este 
alta. Pînă marți, 10 august, n-au lu
crat 6 tractoare A-l 800. Abia la in
tervenția energică a organelor de 
partid s-au luat măsuri pentru repu
nerea în funcțiune a acestei impor
tante forțe mecanice. Totodată, după 
cum ne spune Alexandru Popescu, 
inginerul șef al consiliului unic agro
industrial Cenei, de la secțiile de 
mecanizare Cenei, Bobda și Checea 
au fost trimise să lucreze la I.A.S.

Cenei încă 15 tractoare, astfel ca 
pînă cel tîrziu sîmbătă, 14 august, 
arăturile de vară să fie terminate și 
in această unitate. Această situație, 
ca și alte aspecte de acest fel au fă
cut obiectul unei analize exigente în 
cadrul comandamentului județean 
pentru agricultură, măsurile stabi
lite — între care, organizarea muncii 
în două schimburi și în schimburi 
prelungite — ducînd la intensifica
rea ritmului la arături, chiar la du
blarea lui în ultimele zile.

Este de menționat faptul că in ju
dețul Timiș, așa cum a indicat se
cretarul general al partidului, a în
ceput o amplă acțiune de scarificare 
și afinare adincă a solurilor afec
tate de băltiri și excesul de umidi
tate, fenomene păgubitoare, care au 
diminuat simțitor producția pe întin
se suprafețe. Lucrările respective 
vor fi finalizate pe toate terenuri
le identificate pînă la 1 septembrie, 
astfel ca in această toamnă nici un 
bob de griu sau de orz să nu se mai 
însămînțeze decit în terenuri pe care 
s-au executat lucrări de subsolaj și 
afinare profundă, bine nivelate, 
scoase de sub influența excesului de 
umiditate.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii”

MEHEDINȚI: Inițiativele bune să fie extinse

și în unitățile rămase în urmă
în unitățile agricole din județul Me

hedinți, o mare parte din forțele me
canice și manuale sînt folosite în 
aceste zile la eliberatul de oaie ai 
terenului și executarea arăturilor de 
vară. Cum se desfășoară aceste lu
crări 1 Iată mai întîi cîteva consta
tări din consiliul agroindustrial 

IObîrșia de Cîmp.
Cooperatorii și mecanizatorii din 

Cujmir se aflau încă din zorii zilei 
în cîmp. Solele care urmau să fie 
eliberate au fost repartizate pe for
mații de cooperatori, iar cantitățile 
de paie care se adunau erau trans
portate în cursul aceleiași zile în 
baza furajeră. „Noi am organizat 
eliberarea de paie a terenului numai 
cu forțe manuale — ne spune Ale
xandru Birou, președintele coopera
tivei. Zilnic se află în cîmp peste 
420 de cooperatori, iar la transportul 
paielor folosim toate cele 160 de ate- 

■ Iaje. în felul acesta realizăm o im
portantă economie de carburanți și 
putem folosi la arături un număr 
mai mare de tractoare. Pe mai bine 
de 860 hectare, terenul a și fost eli
berat, urmînd ca pînă la sfirșitul 
săptămînii în curs, șă încheiem lu
crarea pe întreaga-Suprafaffr"-. 4“*' 

ii Și în cooperăKveierji'agricbiBjweci-e 
ne, cum sînt cele din Salcia, Obîrșia 
de Cimp, Gemeni și Dirvari, atît 

, strînsul, cît și transportul paielor se

LIVRĂRILE LA FONDUL DE STAT
TELEORMAN: Venituri suplimentare, din cantitățile de grîu 

furnizate in plus
Deși condițiile climatice nu au fost 

dintre cele mai favorabile, mai ales 
in perioada recoltării, unitățile agri
cole de stat și cooperatiste din jude
țul Teleorman au realizat și depășit 
producția medie planificată pe an
samblul județului, atît la orz, cit și 
la grîu. Elocvent în acest sens este 
faptul că din 130 de unități agricole 
cooperatiste, 72 au realizat și depășit 
planul la producția de grîu. Aceasta 
a permis ca, peste cantitățile stabilite 
inițial, să se livreze la fondul de stat 
11 000 tone de grîu. „Datorită măsu
rilor întreprinse în fiecare unitate 
agrricolă privind urgentarea trans
portului — ne spune tovarășul Ma
rin Nisipașu, secretar al comitetului 
județean de partid — practic. în mo
mentul de față, livrarea cantităților 
de grîu contractate cu statul inițial, 
cît și a celor suplimentare s-a în
cheiat".

La bunele rezultate amintite și-au 
adus contribuția un mare număr de 
cooperative agricole. Dintre acestea 
se evidențiază în mod deosebit coo
perativele agricole Tecuci, unitate 

■care a livrat în plus la fondul de 
stat aproape 700 tone de grîu, Poros- 
chia — 640 tone, „7 Noiembrie" din 
Alexandria — 612 tone, Măldăeni —■ 
600 tone, „30 Decembrie'” din Alexan
dria — 465 tone, Furculești — 453 
tone și altele. Pe consilii unice agro
industriale, primul loc pe județ îl de
ține cel din Conțești, care a realizat 
o producție medie la hectar de 4 817 
kg, față de 4 200 kg planificate, și a 
livrat în plus la fondul de stat 1100 
tone de grîu.

Din calculele făcute acum, Ia puțin 
timp după încheierea secerișului, de 
cooperatori din unitățile agricole

fruntașe, reiese cit de însemnate sînt 
avantajele obținute de cei care au li
vrat la fondul de stat cantități mari 
de cereale. C.A.P. Urluiu a realizat 
cea mai mare producție de griu din 
județ — în medie 5 222 kg la hectar, 
față de 3 900 cit a fost planificat. 
„Acum, cind ne-am făcut socotelile 
finale ale activității noastre — ne 
spune președintele cooperativei agri
cole, Ion Dragomir — cooperatorii au 
hotărit să suplimenteze livrările Ia 
fondul de stat cu 300 tone de grîu". 
Ce înseamnă acest lucru pentru mem
brii cooperatori ? Conform prevede
rilor decretului Consiliului de Stat 
privind contractările și achizițiile de 
produse agricole vegetale, în condi
țiile realizării producției medii de 
griu la hectar și a livrării la fondul 
de stat a cantităților stabilite inițial

sau a depășirii acestora, unitatea be
neficiază in plus, peste prețul de 
contractare, de o primă de producție 
pe tona de produs, pentru întreaga 
cantitate de grîu livrată la fondul de 
stat. Această înseamnă venituri su
plimentare pentru membrii coopera
tori in valoare de 648 000 lei.

Astfel de calcule fac in aceste zile 
mulți gospodari din cooperativele a- 
gricole de producție din județ, care 
își evaluează munca prin cantitățile 
de grîu pe care le livează la fondul 
de stat peste cele prevăzute în con
tractele încheiate. La C.A.P. Moșteni- 
Furculești, unde planul a fost depă
șit atît la orz, cît și la grîu, avan
tajele aplicării prevederilor din de
cretul Consiliului de Stat sînt evi
dente, așa cum rezultă din tabelul 
de mai jos :

Cantitatea livrată Venituri realizate
_ Ia fondul de stat (in lei)Suprafața ___________________________________

Cultura (în hec
tare) Ia hectar 

(în kg)
total 

(în tone)
la pref 
de con
tractare

primă de 
producție

Venit total

griu 550 3 856 2 054 3 122 000 636 000 3 758 000
orz 150 3 940 591 750 570 206 850 957 420

Total : 700 3 872 570 842 850 4 715 420

„Dincolo de veniturile mari reali
zate, datorită livrării unor cantități 
sporite de cereale la fondul de stat 
— ne spune Constantin Cătruna, pre
ședintele cooperativei — lucrătorii 
ogoarelor noastre văd în aceasta o 
înaltă îndatorire patriotică, o datorie 
a lor de conștiință de a răspunde Ia

mările eforturi, pe care statul nostru 
le face pentru dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii, pentru înflorirea 
satelor și creșterea bunăstării țără
nimii".

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

I ADUNĂRILE GEf
ALE OAMENILOR MUNCII

Întărirea ordinii și disciplinei
- principala cerință pentru i 

îndeplinirea sarcinilor de plan
s-a 
mi
ni- 
in- 

mi-

efectuau în ritm susținut. „în unități
le din consiliul nostru — preciza A- 
lexandru Dugăiașu, președintele con
siliului unic Obîrșia de Cîmp — avem 
mobilizați 1 200 de cooperatori la 
strinsul paielor și sînt folosite 320 
de atelaje la transportul lor. Și 
aceasta zilnic. Rezultatul ? Terenul 
a fost eliberat pe mai bine de 3 600 
hectare din cele 4 280 planificate", 

în unitățile agricole din consiliile 
unice Șimian și Gruia, unde s-a fo
losit zi de zi cu un randament sporit 
forța manuală, paiele au fost strinse 
de pe toate suprafețele planificate : 
2 775 hectare și, respectiv, 3 755 hec
tare. Avansate la această lucrare 
sînt și consiliile unice Devesel, Broș- Ș 
teni și Gogoșu. Parcurgînd o mare i 
parte din cuprinsul județului, obser- ' 
văm totuși întinse suprafețe ocupate ' 
cu paie, mai ales în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale Ș 
Bălăcită, Bicleș și Prunișor. Dealt
fel, pînă în 12 august, pe ansamblul 
județului, din cele 66 499 hectare 
s-au eliberat de paie 59100 hectare, 
iar din 37 600 hectare prevăzute a fi 
arate s-au efectuat ogoare de vară 
pe numai 20 000 hectare. Ca atare, 
esterabsolut necesar Ca inițiativele

• bune, șă fie cît. mai repede generali-’/' ‘i 
^ătă in'- toate uhităjile.j

? Virqiliu TăTARU 
corespondentul „Scinteii" Executarea arăturilor de vară la C.A.P. Gh. Doja, județul Ialomița Foto: Gabriel Leancu

AUTOAPROVIZIONAREA: Cum sînt îndeplinite programele locale
Continuînd ciclul anchetelor de revenire pe urmele programelor teritoriale de outoaprovizionare, pro

grame înfățișate la începutul acestui an în convorbiri purtate cu prim-vicepreședinți ai comitetelor executive 
ale consiliilor populare, astăzi ne oprim la județul Mureș.

înainte de a purta noul dialog cu 
tovarășul SZOTYORI ERNEST, prim- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular județean, am 
efectuat un sondaj prin mai multe 
localități și unități de producție., a- 
gricolă din județ, pentru a urmări 
la fața locului modul de traducere 
in viață a angajamentelor anunțate 
în convorbirea publicată în „Scîn- 
teia" din 2 februarie a.c. Precizăm 
că, în cadrul sondajului, ne-am oprit 
la grupele de produse alimentare 
pentru care, in comparație cu anul 
trecut, programul de autoaprovizio- 
nare al județului prevede creșterile 
cele mai mari : legumele și produse
le animaliere.

mai bune roade pînă în prezent în 
județul nostru. Practic, rezultatele au 
depășit pînă și așteptările cele mai 
optimiste.

— Vă rugăm, mai concret. S-a du
blat ori nu producția legumicola, 
așa cum preconizați in convorbirea 
anterioară ?

— Iată datele „la zi" privind livră
rile la fondul de stat în primele 20 
decade ale acestui an, comparativ cu 
aceeași perioadă din 1981 : legume
le — în 1981 s-au livrat 5 804 tone, 
în acest an 10 600 tone ; la fructe, a- 
ceeași dublare a cantităților — de 
la 1 013 tone în 1981 la 2 039 tone în 
1982 ; la cartofi timpurii creșterea 
este de la 146 tone in 1981 la 769

•— Terenurile slab productive din 
jurul cartierelor mărginașe ale ora
șelor au fost parcelate și cultivate de 
cetățeni cu legume (în afara spații
lor dintre blocuri și a terenurilor in
travilane). Și nu e vorba de cîțiva 
metri pătrați, ci de suprafețe întinse. 
La Tîrgu Mureș — 55 ha, Tîrnă- 
veni — 35 ha. Sighișoara — 30 ha. 
Efectul 7 A scăzut simțitor cererea 
din magazine. Dacă anul trecut, in 
primăvară. I.L.F.-ul a trebuit să 
aducă în magazine 1 300 tone de ver
dețuri, în acest an nu s-au vîndut 
decit 550 t La fasole păstăi, aceeași 
scădere a cererii — de la 2 400 t in 
1981 la 500 t în prezent. Și exem
plele pot continua.

— Producția de ouă de la „Avi
cola" a fost sub așteptări datorită 
cantităților insuficiente de furaje ad
ministrate astă-primăvară păsărilor 
— ne explică Solyom Petru, director 
adjunct la direcția agricolă județea
nă, care ne-a însoțit pe teren.

...Comuna Iernut. 
cu crescătorul de < 
Stoica. „Pentru 1 
mele, formată din 
cresc in gospodărie o vacă, 
o scroafă, un 
sări. ....... 
animale, pentru că 
ocupăm de ele. 
ciente furaje. Dacă vara se mai gă
sește iarbă — pe marginile drumu
rilor, pe diguri, de-a lungul căii fe
rate, pe pășunea comunală — nu s-a 
rezolvat însă problema furajelor cul
tivate (sfeclă, porumb, cartofi etc,), 
necesare mai ales în sezonul rece.

Stăm 
animale 
nevoile 

i șase

de vorbă 
Nicolae 
familiei 

persoane, 
un vițel.

scroafă, un porc și mai multe pă- 
i. Am putea crește însă mai multe 

ne place să ne 
N-avem însă sufi-

APROVIZIONAREA
CU LEGUME
ANGAJAMENTUL INIȚIAL: „Vom 

dubla producția de legume 
față de 1981 ; in vederea 
reducerii transportului de legu
me timpurii din județele sudice 
va crește suprafața de sere și 
solarii ; in municipiul reședință 
de județ și în comunele din jur 
vor fi amenajate 75 000 mp de 
asemenea sere și solarii ; fieca
re consiliu popular comunal își 
va asigura integral necesarul 
local de consum prin forțe pro
prii, în special din gospodăriile 
populației".

mureș : învățămintele unei comparații
între angajamente și realizări

Constatări 
de pe teren :

...Piața centrală a orașului Tg. Mu
reș. Din dialogurile purtate cu mai 
mulți cumpărători și din datele în
treprinderii comerciale de specialita
te am reținut că piața este incompa
rabil mai bine aprovizionată decit 
anul trecut. Constatăm, totodată, că, 
Ia unele sortimente, prețurile sînt sub 
mercurial.

...Ferma legumicolă Ungheni. Se 
lucrează din plin la culesul ardeilor 
și roșiilor, produse care in anii an
teriori, în primele luni de vară, se 
aducjau din sudul țării.' „Secretul" 
devansării producției ? au fost ame
najate mai multe solarii. Primele 
15 ha sînt deja pe rod. alte 5 ha 
fiind în construcție pentru anul 
viitor.

...Comuna Gănești. Anul trecut de 
aici nu s-a livrat la fondul de stat 
nici un kg de legume. Acum curțile 
cetățenilor sint pline de legume. Lo
calnicii nu numai că își acoperă in
tegral nevoile proprii de consum, dar 
au livrat la fondul de stat oină acum 
12-000 kg legume și 4 000 kg cartofi 
timpurii.

tone în acest an, deci de peste 5 ori. 
Și recolta se anunță bogată în conti
nuare. în mod deosebit a sporit con
tribuția gospodăriilor populației la 
constituirea fondului de stat : la 
gume cantitatea livrată în acest an 
a crescut de peste 25 ori față

CREȘTEREA
ANIMALELOR

Ie.

Opinia 
interlocutorului:

— Legumicultura este domeniul' în 
^care autoaprovizionarea a dat cele

_ _____ ___ ,_____ __ ... de
anul trecut, la fructe — de 7 ori, la 
cartofi timpurii, produs la care livră
rile din gospodăriile populației erau 
ca și inexistente, s-a ajuns în acest 
an la 385 tone. Așa că cele constatate 
de dv. în comuna Gănești nu consti
tuie o excepție. Toate comunele sînt 
astăzi atrase în circuitul legumicol.

— Ne spuneați astă iarnă că veți 
mări producția de legume timpurii.

— Și așa s-a făcut. Solarii, cum 
sînt cele văzute la Ungheni, au apă
rut și în alte locuri. Pe ansamblul 
județului s-a mărit cu aproape 50 
la sută suprafața de solarii și sere. 
Cit privește perimetrul din jurul 
municipiului Tirgu Mureș, aici au 
fost amenajate nu doar 75 000 mp 
de sere și solarii — cum preconizam 
in iarnă — ci 117 000 mp. Așa încit, 
prin dezvoltarea producției de legu
me timpurii s-a redus la jumătate 
cantitatea de legume aduse din su
dul țării.

— Totuși in primul semestru al 
acestui an s-au adus încî 15S va
goane de legume timpurii.

— Tocmai de aceea am stabilit să 
mărim, in continuare, de aproape 
două ori suprafața de solarii, sporind 
totodată producția de răsaduri în 
ghivece nutritive — care asigură și 
ele obținerea de legume timpurii.

— Ce alte inițiative au apărut in 
aplicarea principiilor autoaprovizio- 
nării in sectorul legumicol T

ANGAJAMENTUL INIȚIAL: 
„Pentru a veni în sprijinul cres
cătorilor de animale am con
ceput un ansamblu de măsuri 
care vizează dublarea capacită
ții incubatoarelor de pui și a 
maternităților de scroafe (care să 
livreze cetățenilor animale pen
tru creștere și ingrășare), ca 
sporirea bazei furajere."

Constatări 
de pe teren:

...Comuna Sînpaul. „Din cantitatea 
de carne de pasăre și porc planifi
cată s-o livrăm în acest an la fon
dul de stat din gospodăriile popu
lației am realizat doar 8 la sută — 
ne spune primarul Gh. Mateș. Mo
tivul 1 Contractele s-au încheiat tîr
ziu, termenele de predare a produ
selor fiind fixate in cele mai multe 
cazuri pentru partea a doua a anu
lui. N-am fost ajutați nici cu mate
rialul biologic necesar : din cei 20 000 
pui de o zi solicitați de cetățeni pen
tru creștere în 
am primit doar 
45 din necesarul 
cat să rezolvăm
jind în comună, cu forțe proprii, un 
miniincubator ; n-am avut însă ouă, 
•«Avicola»- nu ne-a livrat nici o bu
cată."

O soluție ar fi ca, după modelul mă
surilor luate în 
unde s-au depistat 
sate) suprafețe de 
roditor, din locuri 
bile la mecanizare 
deze la fel și in cazul creșterii ani
malelor. Terenurile 
mînd să fie lucrate pe 
in produse".

...Luduș. Incubatorul 
al cooperației de producție din lo
calitate (singurul de acest fel din 
județ) este gol, fără nici un ou. Pînă 
acum incubatorul trebuia să producă 
840 000 ' ‘ ..................
670 000 ; 
tate cu 
trăm și 
porcilor 
vreze 
„Noi am fi putut 
10 000 purcei, dar n-am reușit să rea
lizăm decit 3 500. Cauza : lipsa fu
rajelor și îmbolnăvirea animale
lor" — ne spune directorul comple
xului, Gh. Lazăr.

legumicultură — 
(și la orașe, și la 
teren mai puțin 
izolate, nepreta- 
— să se proce-

respective ur- 
bază de acord

de mare serie

pui, dar n-a livrat decit 
din lipsă de ouă (contrac- 

„Avicola"). Tot la Luduș in
ia complexul de creștere a 
— singurul destinat să li- 

populației purcei de lapte, 
da în acest an

Opinia 
interlocutorului:

gospodăriile proprii 
6 200, iar purcei — 
de 140. Am încer- 

problema amena-

— Carențele sesizate de dv. în 
zootehnie au, din păcate, un carac
ter mai general pentru județul nos
tru. Datorită greutăților apărute în 
primăvară în furajarea animalelor 
(rezerva de hrană a fost insuficien
tă, iar noua recoltă de furaje a in- 
tîrziat ca urmare a secetei din mai), 
n-am putut îndeplini sarcinile plani
ficate în zootehnie.

— De la optimismul din iarnă și 
pînă la situația ■ actuală este insă ®

mare diferență. Livrările la fondul 
de stat sint mai mici la toate pro
dusele animaliere nu numai față de 
plan, dar chiar și față de realizările 
din 1981.

— Așa este. Iată de ce am tras 
toate învățămintele de rigoare dip 
necazurile acestei primăveri, O do
vadă : încă de acum, din vară, am 
început să depozităm hrana de iarnă 
a animalelor. Am reușit astfel să 
adunăm o cantitate de fin cu peste 
10 000 t mai mult decit anul trecut. 
Cum și producția de cereale se anun
ță în continuare bună, există condi
ții să redresăm în mare parte situa
ția zootehniei din unitățile I.A.S. și 
C.A.P.

— In iarnă vorbeați de mărirea 
suprafețelor furajere, or, cetățenii 
care cresc animale in gospodăria 
proprie sesizează insuficiența aces
tor suprafețe.

— într-adevăr, nu toate consiliile 
populare comunale s-au preocupat 
de depistarea terenurilor slab pro
ductive și greu accesibile, care să 
fie cultivate de crescătorii de ani
male pe bază de acord în produse. 
Cum pentru actualul an agricol tim
pul e depășit, vom face în toamnă 
și iarnă o acțiune specială pe aceas
tă temă. Totodată, vom sprijini ce
tățenii să se aprovizioneze cu plu
guri tractate de animale pentru a 
lucra pămîntul 
doua.

— S-au tras 
faptul că anul 
gospodăriile populației s-au făcut cu 
intirziere ?

— Vrem să credem că da. Do
vadă : contractele pentru 1983 au 
început în toate comunele de pe 
acum, în avans.

— Dacă randamentul scăzut al ac
tualelor maternități de scroafe și in- . 
cubatoare de pui este pus pe seama 
deficiențelor de furajare și a îmbol
năvirii animalelor, cum se explică 
neindeplinirea angajamentului anun
țat in iarnă privind dublarea capa
cității acestor maternități și incuba
toare ?

— Vina ne aparține in totalitate. 
Nici cooperația de producție și nici 
cooperația agricolă nu s-au preocu
pat de îndeplinirea sarcinilor din 
programul local de autoaprovizio- 
nare. Ceea ce mai putem face pen
tru acest .an este să încercăm să 
scoatem încă o generație de pui, iar 
de la actualele maternități de scroafe 
să oferim populației încă cel puțin 
3 000-4 000 de purcei, pentru creștere. 
Oricum ne rămîne ca obligație de 
viitor să sporim numărul incubatoa
relor și al maternităților pînă la ni
velul necesar.

Sintem hotărîți ca, depășind in
succesele primului semestru din 
zootehnie, să ridicăm și acest sec
tor de activitate cel puțin Ia nivelul 
rezultatelor din legumicultură. Nu
mai pe această cale vom putea asi
gura materializarea integrală a pre
vederilor din programul teritorial de 
autoaprovizionare.

Mihai IONESCU 
Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

destinat culturii, a

învățăminte și din 
acesta contractele cu

Greu de ințeles și cu atît mai greu 
de explicat este situația' care 
creat la întreprinderea de utilaj 
nier Filipeștii de Pădure. Oare 
meni din conducerea centralei 
dustriale de utilaj petrolier și
nier, cu sediul la Ploiești, deci la 
numai 17 km de Filipeștii de Pă
dure, nimeni din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini să nu 
fi trecut în acest an prin întreprin
dere ? Și dacă a trecut — după cum 
ni s-a spus — cum de nu a remar
cat neajunsurile din activitatea uni
tății, diferitele acte de indisciplină 
evidente în aproape toate secțiile de 
producție și arătate deschis, munci- 
torește, în spiritul exigențelor im
puse de autoconducerea muncito
rească și autogestiunea economi- 
co-financiară, de participanții la dez
baterile din recenta adunare gene
rală a oamenilor muncii ?

De bună seamă, pornind de la 
rezultatele obținute în primul semes
tru al anului, da
rea - de seamă 
prezentată în fața 
adunării genera
le de tovarășul 
Gheorghe Drago
mir, directorul în
treprinderii, a a- 
vut — nici nu se 
putea altfel — un 
pronunțat carac
ter critic și autocritic. Faptul 
că , in primul semestru al anu
lui întreprinderea nu și-a în
deplinit integral nici unul din
indicatorii de plan nu putea fi ex
plicat in cuvinte în care să se fi 
turnat apă de roze. Mai mult, în 
șapte luni restanțele la producția 
marfă aii crescut, insumind peste 38 
milioane lei, ceea ce reprezintă pro
ducția totală a întreprinderii 
lună și o decadă.

Nu insistăm asupra tuturor 
țațelor obținute pentru că nu
vea nici un rost, planul nefilnd în
deplinit in întregime nici la produc
ția netă, nici la productivitatea mun
cii, nici Ia investiții. Darea de sea
mă a relevat însă un alt lucru esen
țial — și anume că neajunsurile 
semnalate în adunarea generală sînt 
cunoscute de conducerea întreprin
derii. Participanților Ia adunarea ge
nerală ar 
însă clar 
făcut dar 
detaliat 
pentru eliminarea acestor neajun
suri. Or, tocmai în această privință, 
darea de seamă a avut multe lacune.

Conducerea centralei industriale a- 
vea însă datoria să dea un răspuns 
clar participanților la adunarea ge
nerală, să arate cum și cind vor fi 
soluționate aceste probleme. Dar a- 
dunarea generală a avut loc și răs
punsul așteptat nu a fost dat. Și a- 
ceasta deoarece, din motive pe care 
nu le-am înțeles, directorul tehnic 
al centralei, care fusese delegat ini
țial să participe Ia adunare, a lipsit. 
Apoi, directorul general al centralei, 
căruia i s-a dat un telefon din între
prindere cu o oră înainte de înce
perea adunării și care primise sar
cina din partea comitetului județean 
de partid să participe la dezbateri, 
a răspuns că nu poate veni Ia adu
nare deoarece... se pregătește pentru 
o ședință la care urma să participe 
a doua zi ! ?

în aceste condiții, dezbaterile s-au 
concentrat îndeosebi asupra acțiuni
lor și măsurilor 
pentru eliminarea

j

La întreprinderea 
de utilaj minier 

Filipeștii de Pădure

pe o

rezul- 
ar a-

fi trebuit să li se explice 
ce s-a făcut și ce nu s-a 
mai ales să li se prezinte 
măsurile ce trebuie luate

ce trebuie luate j 
neajunsurilor din 
propria activitate. 
„Pe bună drep
tate, muncitorii 
din secțiile de 
producție ne cri
tică pentru faptul 
că nu dispun de 
suficiente scule, 
dispozitive și ve
rificatoare — a 
spus maistrul Ion 

atelierul de scu- 
lărie. Sintem de acord cu ei, dar 
vina nu ne aparține numai nouă, 
muncitorilor de la sculărie. Nu este 
normal să primim comenzile pentru 
scule și verificatoare abia atunci cind 
se lansează in fabricație noile pro
duse. Sculele trebuie executate 
înainte de începerea fabricației unui 
nou produs. Iată de ce este necesar 
să existe o mai bună colaborare in
tre atelierul de proiectare și secțiile 
de producție".

Prin exigența analizei făcute, cei 
care au luat cuvîntul în adunarea 
generală au demonstrat că își Înțeleg 
răspunderile și atribuțiile ce le re
vin în calitatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari. „Repre
zentanții conducerii întreprinderii nu 
au participat la adunările pe secții 
și nu e bine — a menționat maistrul 
Constantin Dogaru, de la secția 2. 
Oamenii au sesizat că, în general, u- 
nii specialiști trec cam rar prin sec
țiile de producție și, de aceea, a în
ceput să lase de dorit și disciplina. 
Este necesar ca împreună, inclusiv 
personalul administrativ, să ne zba
tem mai mult pentru interesele bunu
lui mers al producției".

Numeroși alți , vorbitori, printre

Enc, de la

.. ..... ....... ......... ' : ;Care Cbnstahtiîi MucTohiU, șeful ate-
?,,i:.r..La,.unpIe .problemele ridicate ar Jarului scul&rie; : ■; Inginerul Marian 

; fi .trebuit, să, răspundă conducerea con-; ... Ț’îțyu, ; de. la vsecția- mecanicul
tralei de resort. Bunăoară, nici in 
prezent nu s-a hotărit după ce do
cumentație se va executa complexul 
mecanizat de abataj CMA 4, care 
trebuia omologat încă din luna iu
nie. De asemenea, nu s-a luat o ho- 
tărire definitivă in ce privește core
larea construcției combinei de aba
taj cu transportorul și sistemul da 
susținere mecanizată. în cazul com
plexului pitic de abataj, a cărui do
cumentație de execuție trebuia să 
fie in uzină în luna aprilie, nici nu 
s-a avizat tema de proiectare dez
voltată.

Nu este cazul acum să insistăm 
asupra tuturor cauzelor care au de
terminat aceste rămineri in urmă.

Gheorghe Neagu, maistrul Vasile 
Oprea, inginerul Ion Sandu, s-au re
ferit Ia o serie de măsuri tehnice 
care trebuie luate pentru îmbunătă
țirea calității și a ritmului produc
ției. Din cuvintul tuturor s-a des
prins însă necesitatea întăririi în 
primul rind a disciplinei. Este o con
cluzie de care trebuie să țină seama 
atît conducerea întreprinderii, cît și 
aceea a centralei industriale de re
sort. Aceasta deoarece, intr-un fel 
sau altul, toate neajunsurile din ac
tivitatea întreprinderii au la origine 
indisciplina, sub feluritele ei aspecte 
— de plan, tehnologică, a. muncii — 
manifestată pe diferite trepte ierar
hice.

Ion TEODOR 
Constantin CĂPRARU

Măsuri eficiente pentru înnoirea 
și ridicarea calității produselor

Perioada care a trecut de la recenta 
vizită de lucru efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întreprinderea 
„Electrocontact" din Botoșani a con
stituit una din cele mai rodnice eta
pe din întreagă existență a colecti
vului. Orientările și indicațiile date 
la fața locului de secretarul general 
al partidului au generat o puternică 
activitate creatoare in rîndurile oa
menilor muncii din unitate, progra
mul de' acțiune adoptat in urma, vi
zitei concretizindu-se, pînă în ’ziua 
desfășurării adunării generale, in 
realizarea a numeroase din obiecti
vele stabilite cu acel prilej. Astfel, 
prin utilizarea mai judicioasă a spa
țiilor construite, a fost pusă în func
țiune, in această 
perioadă, o nouă 
capacitate de pro
ducție, in care se 
vor fabrica anual 
elemente de au
tomatizare și a- 
parataj electric 
în valoare de 300 
milioane lei. Tot
odată, recuperînd in întregime res
tanțele din lunile anterioare, colecti
vul a reușit să onoreze in avans co
menzile unor beneficiari, livrindu-le 
suplimentar produse valorind a- 
proape 35 milioane lei.

„Dintre obiectivele spre care ar 
fi util să se concentreze discuțiile in 
adunarea generală — a ținut să ne 
spună muncitorul matrițer Costică 
Cîșlaru — o .deosebită importanță au 
cele care privesc ridicarea continuă 
a calității produselor, creșterea sigu
ranței lor in funcționare".

Intr-adevăr, dezbaterile aveau să 
se orienteze cu precădere asupra 
acestui aspect. Bunăoară, muncitorul 
Mihai Hîrtopeanu, arătindu-se încă 
nemulțumit de activitatea secției de 
cercetare-proiectare din întreprinde
re, a demonstrat efectul pozitiv pe 
care l-ar avea devansarea cu un se
mestru a introducerii in fabricație a 
cofretelor (AG-25-250A) cu relee 
electronice de protecție la scurtcir
cuit și suprasarcină. De asemenea, el 
s-a referit la eficiența economică 
superioară ce s-ar putea obține prin 
asimilarea întregii game de comuta
toare C-10, ca și a noilor sisteme de 
acționare pentru limitatoarele de 
cursă multicontact. „Pentru aceasta 
— a subliniat vorbitorul — e nevoie 
ca tovarășii de la proiectare să nu 
mai ‘lucreze într-un "turn de fildeș», 
ci să coboare mai des în secțiile de 
producție, să se consulte permanent

La întreprinderea 
„Electrocontacf'-Botoșani

cu noi, executanții proiectelor". „Ne; 
însușim criticile și sugestiile făcute, 
vom proceda așa cum ni s-a cerut 
astăzi, in cadrul adunării generale — 
a spus ing. Constantin Huțu, de la 
secția de proiectare. Dar, în consens 
cu acest imperativ, doresc să fac și 
eu o propunere : executarea produ
selor noi pe care le avem in vedere 
necesită un grad și mai înalt de caii-, 
ficare din partea întregului nostru 
personal muncitor. în această privin
ță socotesc necesar să se revadă nu-; 
mărul celor ce vor fi cuprinși la1 
cursurile de perfecționare profesio
nală organizate la locul de muncă".

Reluate de fiecare participant la 
discuție (între care Aurel Rogczuc, 

Gheorghe Mihai, 
Victor Pavel, Gh. 
Ivan), asemenea 
probleme au fost 
aprofundate, pen
tru fiecare găsin- 
du-se soluțiile 
cele mai adecva
te și stabilindu-se 
termene concrete 

de aplicare în practică.
Am revenit în întreprindere la cî

teva zile după desfășurarea adunării 
generale pentru a vedea cum se ac
ționează pentru aplicarea măsurilor 
hotărîte. Inginerul Victor Teișanu, 
șeful secției cercetare-proiectare, 
ne-a declarat : „Am discutat in ca
drul colectivului nostru sarcinile ce 
ne-au fost trasate de forul suprem 
de conducere al unității. Termenele 
de devansare a asimilării unor pro
duse pot fi pe deplin respectate. In 
zilele imediat următoare vom pro
pune forurilor de resort, spre omo
logare, alte trei produse noi, desti
nate îndeosebi partenerilor externi". 
De asemenea, economistul loan Car- 
daș, șeful serviciului plan, învăță-’ 
mint, retribuire, ne-a spus : „După 
consultările avute cu șefii de secții 
și secretarii birourilor organizațiilor 
de partid, am stabilit să includem in 
cursurile de perfecționare profesio
nală 800 cadre, în loc de 520, cit ne 
propusesem anterior. De asemenea, 
25 de oameni se vor califica in me
seria de bobinatori transformatoare, 
iar 120 in aceea de electronist, spo
rind astfel numărul celor ce vor lu
cra la fabricarea echipamentelor 
electronice avute in vedere a fi re
alizate în ultimul trimestru al 
anului".

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii®
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Azi, 
județul 
Bistrița- 
Năsăud

Dezvoltare armonioasă, 
i rezultat al politicii 

de industrializare
Mihai MARINA

Prim-secretar at Comitetului județean Bistrița-Năsăud 
al P.C.R.

„Bistrița va crește din punct de vedere industrial asemenea lui Fât- 
Frumos, care creștea într-o lună cit alții intr-un an’ - iată vizionarele 
cuvinte rostite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la marea adunare populară din orașul Bistrița în ziua 
de 18 octombrie 1974. Au trecut de atunci doar un cincinal și jumă
tate și intr-adevăr acum, în preajma marii sărbători naționale - ani
versarea acelui fierbinte August 23, care a deschis zorii socialismului 
în patria noastră — industria meleagurilor bistrițene și năsăudene rea
lizează într-o singură lună întreaga producție obținută în 1968, an în 
care, după cum bine se știe, a fost temeinicit județul.

Născut din strategia politică adoptată la cel de-al IX-lea Congres 
ol partidului șl mai apoi redimensionat la următoarele mari foruri 
ale comuniștilor români - Congresele X, XI și XII - aceste străvechi 
plaiuri românești au avut imensa șansă, alături de întreaga țară, de 
a-și derula noul destin sub părinteasca îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care cu prilejul vizitelor de lucru efectuate, al întîlnirilor 
pe care le-a avut cu activul de partid și de stat, cu oamenii muncii 
— români, maghiari și germani ~ ce trăiesc și muncesc înfrățiți aici, 
a dat indicații și soluții de neprețuită valoare, a căror înfăptuire o 
regăsim fericit reprezentată în chipul de azi al acestor locuri.

Elementul decisiv în dezvoltarea economico-socială de ansamblu 
a fost realizarea unui impresionant program de investiții. Pe această 
bază s-au putut crea, într-un răgaz scurt, puternice platforme indus
triale in Bistrița, cetatea vestiților meșteșugari de odinioară, în Nă- 
.săudul școlilor și al tradițiilor de spiritualitate românească, precum șî 
importante obiective în mai tinerele orașe Beclean și Sîngeorz-Băi, , 
în viitoarele centre urbane agroindustriale Rodna și Prundu Bîrgăului. 
Noile întreprinderi și capacități, al căror potențial productiv depăș’ește 
în prezent 10 miliarde leî^ăparțin în majoritate unor ramuri de virf, ■ 
cum sînt construcția de mașini, metalurgia și chimia, unde se obține 
aproape 50 la sută din volumul producției industriale a județului.

Progrese de seamă au fost înregistrate îndeosebi în. intervalul 1978- 
1981 în modernizarea și sporirea potențialului agriculturii prin valo
rificarea unor tradiții, a unor cbndiții favorabile existente, prin folo
sirea eficientă a bazei tehnico-materiale create în anii socialismului. 
Pomicultura și zootehnia, așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost domeniile în care, pe baza unor programe judi
cios întocmite, au angajat întreaga pricepere și dăruire a oamenilor 
in scopul creșterii producțiilor. Evident, am acordat importanța cu
venită și sectorului vegetal, pentru a putea îndeplini sarcinile care le 
avem în domeniul autoaprovizionării.

De nerecunoscut este acum viața" oamenilor de pe aceste meleaguri. 
Așezările bistrițene și năsăudene au dobîndit o înfățișare modernă. 
Doar în intervalul 1978—1981 și în primele 6 luni din 1982 au fost 
construite atîtea apartamente încît s-ar putea muta in ele jumătate 
din populația activă a municipiului Bistrița, sau, luați la un loc, toți 
cetățenii din orașele Năsăud, Beclean și Sîngeorz-Băi.

Și dacă astăzi județul nostru, cu noile sale citadele industriale, 
cu întinsele livezi ce poartă rod bogat, cu chipul luminos al oamenilor — 
făuritori ai minunatului prezent și viitor — ocupă un loc demn in 
salba de nestemate a țării, aceasta se datorește aplicării în viață a 
înțeleptei politici elaborate de Partidul Comunist Român, de conducă
torul nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

r------ -
Astăzi, în toate județele patriei 

noastre am construit puternice 
întreprinderi industriale, care au 
schimbat fundamental priveliștea 
orașelor și satelor, dar, mai cu 
seamă, viața oamenilor. Cine 
dorește să vadă cum s-a înfăptuit 
această politică, să vină în Bistrița! 
Aici, într-adevăr, în cîțiva ani, am 
reușit să construim o industrie

J care constituie o mîndrie pentru 
; întreaga țară!
*
*

%

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la marea adunare 
populară din municipiul Bistrița, 7 noiem
brie 1981)

Florile recunoștinței pe itinerarele de lucru 
ale secretarului general al partidului

Dacă, cu ani In urmă, un 
călător ar fi străbătut me
leagurile Bistriței și Năsău- 
dului, ar fi reținut pe retina 
memoriei peisaje de nease
muită splendoare, ar fi fost 
impresionat de măreția mun
ților . și. armonia dealurilor 
acoperite cu livezi și păduri, 
de tradițiile și puritatea gra
iului românesc ale oameni
lor din aceste locuri. După 
23 August 1944, o bună buca
tă de vreme, ei au continuat 

- în mare parte îndeletnicirile 
tradiționale, tăietori, de lem
ne, oieri, mici meșteșugari, 

• iar viața își păstra încă 
trăsăturile sale patriarhale. 
Mulți au plecat spre alte 
zone ale țării atrași de rit
murile industrializării socia
liste spre a-și rostui alte me
niri, spre a-și împlini vocați
ile. Era semnul unor acumu
lări de energii latente care 
așteptau momentul declanșă
rii. Iar acest moment l-a re
prezentat Congresul a! IX- 
lea al partidului, cu prilejul 
căruia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a anunțat strategia 
unei noi întineriri a patriei.

Semnături
in noua biografie a locurilor

9 Din producția-marfă care se realizează 
în industria județului, 45,7 LA SUTĂ poartă 
semnătura constructorilor de mașini, metalur- 
giștilor și chimiștilor.
• în intervalul 1968-1981 au fost puse in 

funcțiune 69 CAPACITÂJI industriale importan
te, dintre care 36 in ultimii trei ani.

9 In 1950 lucrau in industria județului 
6 104 muncitori. In prezent, numărul lor este 
de CINCI ORI mai mare.

Lăcătușul Marcel Dosan, 
din secția prelucrări mecani
ce de la întreprinderea de 
utilaj tehnologic, lucra la ul
timele piese pentru o coman
dă de electrofiltre, ceea ce 
insemna realizarea ei cu o 
săptămină înainte de terme
nul fixat. II rugăm să-și po
vestească pe scurt drumul 
vieții sale. „M-am născut la 
Sînmihaiu de Cimpie — își 
începu el relatarea. Am ab
solvii o scoală profesională la 
Cluj-Napoca. Voiau să mă 
oprească acolo, dar am aflat 
că șî la noi in Bistrița au 
început să se construiască fa
brici și uzine și o să fie ne
voie de muncitori. Și cum 
mă trăgea inima către aceste 
locuri, am venit aici. între
prinderea noastră de abia se 
construia. Trebuia mai intii 
să ne facem casa, adică hala. 
7 in minte că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cind a ve
nit prima oară prin Bistrița, 
ne-a spus că n-o să fie ușor, 
va trebui să învingem cu 
curaj greutățile. A fost și la

Ce ar vedea și ce ar afla 
in prezent posibilul călător 

, de care vorbeam ? Pe 
lingă măreția și frumuse
țile naturii ar vedea a- 
șezări aproape de nerecu
noscut, întinse platforme in
dustriale,, o trepidantă și clo
cotitoare activitate cu totul 
opuse scurgerii monotone a 
anilor din trecutul nu prea 
îndepărtat. Și ar afla că tot 
ceea ce înseamnă transfor
mări profunde, revoluționa
re în viața bistrițenilor și 
năsăudenilor sînt .legate de 
numele secretarului general 
al partidului. Pentru simpltil 
motiv că fiecare itinerar 
parcurs prin județ de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, fie
care întilnire cu colective de 
oameni ai muncii au semnifi
cat așezarea de solide teme
lii prezentului, noi deschideri 
spre viitor. Reconstituind 
aceste itinerare, reporterii au 
consemnat destine, fapte 
opinii care se inmănunchea’ — 
într-un autentic buchet de 
flori ale recunoștinței față 
de cei ce ne este călăuză 
sigură și încercată spre bună
stare și progres.

muncitorești

noi în secție de două ori, s-a 
interesat de munca noastră 
și ne-a îndemnat să ne per
fecționăm calificarea pentru 
a stăpini dotarea tehnică de 
care dispunem. Un îndemn 
pe care eu personal l-am 
transformat in principiul pre
gătirii mele. Ceea ce îmi do
resc este să pătrund și alte 
taine ale meseriei, pentru ca, 
împreună cu tovarășii mei de 
muncă, să răspundem așa 
cum se cuvine condițiilor 
create nouă prin grija parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prietenul cel mai 
apropiat al muncitorilor".

Pentru Ioan Pop, unul din
tre cei mai buni strungari 
din secție, începutul a fost 
ceva mai dificil. „Pentru că 
pe la noi nu prea erau uni
tăți industriale și se găsea de 
lucru mai greu — ne spunea 
harnicul strungar — am ple
cat la Cluj-Napoca, unde am 
lucrat mai multi ani ca mun
citor necalificat intr-o între
prindere de construcții. In
tr-o zi am venit să instalăm
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ceva la Bistrița. Am văzut 
forfotă mare, camioane, 
basculante. Un afiș mare, in 
centrul orașului, anunța că se 
angajează de urgență munci
tori. Am fost imediat primit 
la întreprinderea de utilaj 
tehnologic, unde m-am califi
cat ca strungar. Industriali
zarea a însemnat pentru mine 
un loc sigur de muncă in ju
dețul in care m-am născut, a 
însemnat apartamentul pe

Încrederea —

prin fapte

• Dacă în cincinalul 1961—1965 volumul in
vestițiilor s-a ridicat la 0,8 miliarde lei, în ulti
mul cincinal ei a fost de 11 MILIARDE LEI.

@ în 1955 doar nouă produse industriale 
puteau fi urmărite în evidențele statistice. în 
acest an, județul livrează economiei naționale 
72 PRODUSE principale.

® întreaga producție industrială a anului 
1938 se realizează acum doar într-o singură 
sâptămînâ.

Se apropia încheierea zilei 
de muncă pentru schimbul 
„A“ din secția de bază a în
treprinderii „Netex“. Opera
toarea Angela Ciui ne roagă 
să mai așteptăm citeva clipe. 
Clipele trec și reluăm con
vorbirea. „Mă scuzafi, dar 
tocmai ne apropiam de cei 
1 500 metri liniari de clinor 
alb peste planul zilei. Sîn- 
tem de șapte luni pe primul 
loc în întrecerea socialistă și 
dorim să-l menținem". Tînă- 
ra operatoare, ca vicepre
ședintă a consiliului oame
nilor muncii, este la zi cu 
întreaga problematică a în
treprinderii. O ascultăm : 
„Unitatea noastră este destul 
de tinără, a fost înființată in 
aprilie 1972, la recoman
darea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Am început cu 
șase produse, iar beneficia
rii noștri le primeau cu oa
recare reținere. Astăzi, fabri
căm 118 produse și nu mai 
prididim să facem fată co
menzilor. In 1974, secretarul 
general al partidului a venit 
să ne vadă cum ne des
curcăm, a spus cuvinte fru
moase despre rezultatele ob
ținute, dar ne-a atras aten
ția să folosim mai judicios 
spatiile de producție. La cele 
25.5 milioane mp textile ne
țesute pe an am adăugat ast
fel un nou potențial produc
tiv de 10.6 milioane mp. Și 
nu ne vom opri aici. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu ne în
vață să privim mereu înain
te. Scrieți in însemnările 
dumneavoastră și cuvîntul 
care exprimă sentimentele 
noastre : recunoștință".

întreprinderea de sticlărie 
pentru menaj este despărțită 
de „Netex“ de o cale ferată, 
în biroul directorului, tova
rășul Franeisc Schweller, 

care l-am primit și posibili
tatea de a-mi întemeia ast
fel o familie. De aceea, 
atunci cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a vizitat secția- 
și ne-a întins prietenește 
miinile la plecare, am simțit 
in inimă căldura recunoștin
ței, N-am putut să i-o spun, 
noi eram mulți, iar dinsul 
unul singur. V-o spunem 
dumneavoastră acum".

confirmată

discuții aprinse. „Nu știu ce 
v-ar putea interesa despre 
activitatea noastră, dar noi 
examinăm acum o temă de 
mare importanță pentru în
treprindere: dublarea capaci
tății de producție pe actuale
le spafii, ne informează 
gazda. Strădaniile noas
tre își au punctul de 
pornire de la un eveniment 
memorabil pentru colectiv. 
Anul trecut, secretarul gene
ral al partidului a fost oaspe
tele unității noastre. Atunci, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne îndemna să folosim expe
riența și capacitatea tehnică 
de care dispunem, ca prin 
modernizarea tehnologiilor 
să obținem o producție mai 
mare cu cheltuieli cit mai 
mici. Și ne-am apucat imediat 
de treabă. Ne-am propus ca 
actuala producție s-o dublăm 
pînă în 1984. Și avem toate 
temeiurile să afirmăm că așa 
va fi. Fiindcă am învățat de 
la conducătorul partidului 
ce înseamnă tenacitate, spi
rit revoluționar, consecvență 
în a duce pînă la capăt ceea 
ce ți-ai propus".

In noiembrie anul trecut, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intilnit. de asemenea, cu 
oamenii muncii de la între
prinderea metalurgică din 
Beclean. Cu acest prilej, se
cretarul general al partidu
lui a îndemnat muncitorii să 
caute soluții pentru valorifi
carea la un grad superior a 
metalului sau pentru înlocui
rea lui cu alte materiale. La 
zece luni de la consemnarea 
acestui eveniment, la Beclean 
asistăm la o premieră indus
trială: încheierea probelor 
tehnologice la liniile de zin- 
care la cald prin imersiona- 
re. după o tehnologie pentru 
prima oară aplicată în țară. 
Au fost astfel create posibi
lități de a spori cu 20 Ia sută 
producția de sîrmă față de 
1978. Maistrul Vasile Ciceu, 
care privea cu satisfacție 
cum laminoarele „torceau“ 
firele de metal, ne-a spus : 
„Dacă cineva îți cere un lu
cru pe care nu l-ai mai fă
cut este o dovadă de încre
dere, gindesc eu. Cind tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
pus in fața comuniștilor din 
întreprinderea noastră a- 
ceastă sarcină, ea izvora din 
încrederea conducătorului 
partidului nostru in forța și 
capacitatea clasei muncitoa
re, ceea ce a reprezentat și 
pentru noi temelia morală in 
învingerea greutăților".

Rezultatele cercetării — 
in livada mare a județului

• In 1975 existau 326 hectare de livezi in
tensive și superintensive; in prezent, suprafața 
lor este de 3 277 HECTARE. Producția de fructe 
urmează să fie în 1985 de 3,3 ori mai mare 
față de 1970, iar cea de struguri de 4,6 ORI.

® Agricultura dispunea în. ,1938 de patru 
tractoare. în 1950 existau 117, în 1981 numărul 
lor era de 2 093. ’

Pomicultura este o veche 
îndeletnicire a bistrițenilor. 
Dar practicarea ei a dobîii- 
dit in zilele noastre dimen
siuni cu totul noi. Ea se ba
zează acum, ca și alte multe 
activități materiale, pe știin
ță. pe cercetare. însoțite de 
pasiunea cercetătorului. Este 
ceea ce am desprins și din 
atenția cu care tovarășul 
Ion Dumitrache, secretar ști
ințific la Stațiunea de cerce
tări și producție pomicolă 
Bistrița, examina, in nesfîr- 
șita livadă, evoluția fructifi- 
cației unui nou soi de măr. 
„In 1970 am avut deosebita 
onoare de a-l avea ca oaspe
te pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a schi
țat atunci clar și concis di
recțiile spre care să acționăm 
in viitor — ne informează 
interlocutorul nostru. Pe baza

Machetele de ieri — 
realitatea de azi

9 Prin comerțul socialist au fost desfăcute 
în 1970 mărfuri în valoare de 820 MILIOANE 
lei. în 1980 această sumă s-a ridicat la 2,129 
miliarde lei.
• In cele 197 cămine culturale și 5 case 

de cultură participă la activități cultural-artis- 
tice 46 871 oameni ai muncii.

© La cea de-a treia ediție a Festivalului 
național „Cintarea României" au fost atribuite 
84 premii și distincții, cu 43 mai multe decît 
la precedenta ediție.

în perimetrul noii gări și 
autogări din Bistrița l-am 
intilnit pe arhitectul-șef al 
județului. Cornel Țăranu, 
care studia cele mai bune so
luții de amplasare a viitoru
lui pasaj subteran. Primim 
explicațiile de rigoare :

„După ce am reușit să rea
lizăm sistematizarea platfor
melor industriale de est și 
de vest, ne îndreptăm aten
ția spre a desăvirși, prin 
elemente de arhitectură 
cu specific local, înfățișarea 
cartierelor noi de locuințe, a 
centrelor civice. In fapt; noi 
punem acum in practică tot 
ce ne-a sugerat secretarul 
general al partidului in 1976 
cind a studiat in amănunt 
ceea ce era atunci Bistrița 
modernă de miine, adică doar 
o reușită machetă. Orașele 
județului, viitoarele centre 
urbane, comunele șt satele 
noastre cunosc, ca și reședin
ța de județ, un accentuat 
proces de modernizare, indi- 
vidualizindu-se printr-o per
sonalitate distinctă. Dialogul 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a avut cu noi, 
edilii județului, a conturat cu 
limpezime ideea ce ne că
lăuzește in tot ceea ce clă
dim — armonie între latura 
funcțională și cea estetică, 

Pagină realizată de
Constantin VARVARA și Gheorghe CRIȘAN

acestor orientări a fost ela
borat un program de moder
nizare și dezvoltare a pomi
cultura in județ, care, firește, 
a inclus și stațiunea noas
tră. Pe scurt, in ce sta
diu ne aflăm, in prezent: am 
introdus 20 de soiuri mai re
zistente la boli și dăunători, 
am extins suprafața livezilor 
intensive și superintensive 
de la 100 ha la 350 ha. ceea 
ce ne-a permis să ajungem 
la dublarea producției. A luat 
ființă un sector de proiectare 
și cercetare care răspunde 
de modernizarea pomicul
tura in întregul județ. 
Iată deci, in modul cel mai 
concret, ce a însemnat pen
tru noi, cercetătorii de la a- 
ceastă stațiune, o intilnire 
rodnică de lucru cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

între bucuria confortului și 
cea a privirii".

★
Complexul de prelucrare a 

lemnului cu cele șapte fabrici 
ale sale, filatura de lină și 
țesătoria de mătase, fabrica 
mecanică și întreprinderea 
de produse electrotehnice, 
întreprinderea de materiale 
de construcție — toate din 
Bistrița, fabrica de covoare 
din Beclean. întreprinderea 
de tricotaje din Singeorz Băi, 
întreprinderea de hîrtie 
Prundu Birgăului, Exploata
rea minieră Rodna cu cele 
trei mine ale sale și încă 
multe alte unități economice 
și social-culturale întregesc 
tabloul impresionant al îm
plinirilor de pe această va
tră strămoșească a României 
socialiste. O imagine pe care 
într-o zi de noiembrie, cind 
perdeaua de nori a fost stră
punsă de citeva raze, la ma
rea adunare populară a bis
trițenilor, secretarul general 
al partidului a sintetizat-o 
intr-o metaforă bogată in 
semnificații : „...și soarele a 
îndepărtat norii dorind să 
privească ce au realizat bis- 
trițenii, entuziasmul cu care 
sint hotăriți să înfăptuiască 
prevederile Congresului al 
XII-lea“.
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Simfonie 
de culori

Intre alte puncte .de mare a- 
tracție ale parcului dendrologic 
Hemeiușl, județul Bacău, se, află 
și o mare colecție de trandafiri, 
unică în felul ei. Sint reunite 
aici 240 de varietăți de tranda
firi, una mai frumoasă decit 
alta. Colecția este rodul pasiu
nii și destoiniciei inginerei Ana 
Mihalache și a pădurarului Cos- 
tache Bolfă. De-a lungul unui 
deceniu, ei au adunat altoi după 
altoi din diferite parcuri din 
țară, i-au plantat, i-au aclimati
zat, i-au înmulțit. Au creat o a- 
devărată simfonie de culori. 
Le-au dat și nume pe măsură : 
„Foc de tabără", „Prietenia", 
„Pacea", „Simfonia". Nume fru
moase, pe măsura strădaniei 
cultivatorilor.
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Pasiunea 
unui medic

Comuna Măguri Răcătău, ju
dețul Cluj, este situată în Mun
ții 
tal 
de
re,

I
I
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Apuseni. Aici există un spi
cate este condus, de peste 20 
ani, cu competență și dăr,til
de medicul Ioan Bogdănescu, 

despre care oamenii locului vor
besc cu dragoste și mândrie. în 
afară. de medicină, de îngrijirea 
sănătății oamenilor, marea pa
siune a doctorului, în timpul li
ber, este lectura. Poartă cores
pondență cu numeroase reviste 
și scriitori. A îndrăgit atit de 
mult aceste locuri, încărcate de 
istorie, incit la inițiativa lui s-a 
realizat la școala din satul Mun
tele Rece o mare frescă repre
zentând intilnirea dintre Avram 
Iancu și Nicolae Bălcescu. Nu 
și-a uitat însă nici ținutul de 
baștină, Bărăganul. O frescă 
asemănătoare vrea, s-o doneze 
școlii din sătul natal Ulmu, ju
dețul Brăila, unde a văzut lu
mina zilei și a prins dragoste 
de lumina cărții, de oameni.
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Cine se mai 
înscrie ?

La corespondentul nostru pen
tru județul Prahova, Constantin 
Căpraru, s-a prezentat lăcătușul 
mecanic Dumitru Bobirnac de la 
Combinatul petrochimic Telea- 
jen cu o sacoșă plină cu roșii. 
Roșii dolofane crescute în gră
dina casei sale. ClntărindUrle, 
una dintre ele avea nu mai pu
țin de un kilogram și un sfert) 
iar alte patru, mai-„mici", între
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un-kilogram și o sută și un kilo- » 
gram și două suie.de grame fie- j 
care. Pe cele âe cite un kilogram 
bucata, foarte multe lă număr, 
muncitorul nu le-a mai adus „la g 
vedere". El i-a spus- corespon- iț
dentului că a citit la „Faptul 
divers" că un alt gospodar a ob
ținut roșii la fel de mari și ar 
fi bucuros dacă alții l-ar întrece.

Cine se mai înscrie la concurs!
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Aveți cuvîntul!
„Mă. numesc Hamza Luminița 

Delia, elevă la Școala generală 
din satul Țuțeani, județul 
Vaslui, și vă rog să mă înscrieți 
și pe mine la cuvînt. Vreau să 
povestesc pățania din călătoria 
pe care am făcut-o cu persona
lul pe ruta Bîrlad — Murgeni, 
împreună cu alți colegi, înainte 
de a intra intr-o pădure, trenul 
a început să meargă mai încet, 
apoi s-a oprit. Toată lumea a în
ceput să întrebe: «Ce e, ce s-a 
întâmplat?». Cînd ne-am uitat 
mai bine, am văzut in fața loco
motivei o iapă cu mînzul ei și pe 
un nenea care încerca să o scoa
tă d,e pe linia ferată. Iapa se 
mai dădea la o parte, fiind mai 
înțelegătoare, dar mînzul fugea 
drept printre șine, de parcă nici 
nu-i păsa. Mecanicul a pornit 
ușor locomotiva în urma mîn- 
zului, care nu s-a dat la o par
te decit în clipa în care un tînăr 
i-a tăiat calea, l-a apucat de 
urechi și l-a tras la vale. Ce 
mi-a plăcut mie în toată poves
tea a fost felul in care a pro
cedat nenea mecanicul, 
altfel...".

că
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Cu mistria 
si lăuta

Are două meserii : una de zi
dar, . cealaltă de lăutar. Și pen
tru una, și pentru alta, P.B. din 
Tg. Jiu pretinde comandă fermă 
și un aconto. Adică, arvună. 
Ai nevoie de o lucrare de 
zidărie sau de muzică la o pe
trecere, te înțelegi la preț, fixezi 
data, dai arvuna, bați palma și-l 
aștepți să-ți treacă pragul.

P.B. e om de cuvînt. Nu
mai că i se întâmplă un lucru 
ciudat : încurcă meseriile și co
menzile. Intr-o zi, tocmit pentru 
o nuntă, s-a prezentat în salo
petă, cu mistrie și lopată. Cînd 
l-au văzut mirele și mireasa, 
nașul și nășica, socrul mic și so
crul mare, mai-mai să leșine. I-a 
salvat tot el : „Ce, după 
n-o să vă trebuiască și 
Și-apoi, nu se urează la 
-casă de piatră»

nuntă 
casă ? 
nuntă
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Și-a permis... 
fâră permis

Doi zidari din Constanța, 
soțiile, s-au dus cu mașina 
Sandu Petraru, tot zidar și 
in comuna Vetrișoaia-Vaslui. 
Posesorul mașinii (1—VS—4675), 
deși n-avea permis de conduce
re, și-a „permis", totuși, să ple
ce la drum. Pe drum, la o coti
tură. Sandu Petraru a pierdut 
controlul volanului, mașina s-a 
răsturnat într-un șanț, caroseria 
s-a „șifonat" rău de tot. iar cei 
trei zidari erau cit pe-aci să fie 
„demolați".

cu 
lui 
el,
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scinteii"

OMUL DE LA CATEDRĂ -
model de conștiința patriotică 

și revoluționară
Scriu aceste rinduri sub puternica 

înriurire a cutezătoarei si realistei 
expuneri înfățișate tării, poporului 
de către secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
Le consacru uneia dintre principa
lele vocații ale educatorului de orice 
grad și de pe întregul cuprins al 
patriei, aceea de a se constitui drept 
un model de atitudine patriotică și 
revoluționară pentru /elevi sau stu
dent!, adică de a-i influenta și 
călăuzi nu numai prin acțiunea di
dactică (informație și metodă), ci si 
prin forța de iradiere a conștiinței 
sale, prin pilda oferită fără osten
tație, dar în mod continuu și con
vingător de totalitatea atitudinilor 
sale : atitudinea față de trecut, de 
prezent și de viitor, atitudinea față 
de vechi și de nou, față de rutină, și 
de inovare, fată de valorile științei 
și tehnologiei, ale culturii și ale 
artei.

îmi îndrept, cu alte cuvinte, aten
ția spre formarea multilaterală a ti
neretului, concepută ca sarcină 
prioritară și fundamentală în ra
port cu informarea. Știut fiind — și 
magistrala expunere a secretarului 
general al partidului sensibilizează 
puternic asemenea adevăruri — că 
ceea ce realizează mai bine sau în 
plus profesorul care dispune de un 
stil educativ adecvat și de pricepe
rea de a-și pune în valoare aptitudi
nile și resursele spirituale este toc
mai Ceea ce rămîne durabil ■ și pre
țios în formația omului, ceea ce 
elevii sau studenții apreciază mai 
mult după absolvirea școlii : ade
ziunea statornică la valorile fun
damentale ale societății noastre 
socialiste —umanismul, democrația, 
dragostea de patrie, încrederea în 
viața construită pe temelia princi
piilor eticii și echității, priceperea 
de a coopera și a participa, știința 
de a elabora și a pune în aplicare 
proiecte, capacitatea de autoeva
luare lucidă a propriei activități etc.

Dintotdeauna, astfel de calități și 
capacități „se învață" de la educa
torul cu vocație " pedagogică, de la 
dascălul cu ethos profesional, de la 
Cel care percepe și trăiește dimen
siunea axiologică a învățămîntului. 
Și toți învățătorii și profesorii tre
buie să fie sau să devină adevărați 
educatori și nu doar transmițători 
de informații, preocupați de măsu
rarea cantității cunoștințelor acu
mulate. Poporul are nevoie de con
științe vii și lucide, de tineri pregă
tiți să participe in mod activ si 
creator la elaborarea și aplicarea 
întregii politici interne și externe a 
partidului. 6ă-și consacre energia 
clocotitoare și puterea de sacrificiu 
măreției patriei, care, pentru noi 
toți, cei 22 de milioane, este una și 
indivizibilă. nepieritoare și mereu' 
mai frumoasă : România socialistă.

Politica partidului nostru in do-,,, 
meniiil educației socialiste a mase-' ' 
lor. căreia expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a dat o expre
sie magistrală, incorporează proble
me, teze și situații variate și com
plexe : cunoașterea trecutului și fo
losirea valorilor lui perene în'con
struirea viitorului, cultivarea gindi- 
rii prospective pentru soluționarea 
problemelor prezentului, cunoaș
terea problematicii lumii contempo
rane și situarea demersurilor națio
nale în perspectivă mondială etc. 
Cu decenii in urmă, cînd s-a spus 
că nu profesorul este o flintă ex
cepțională, ci misiunea lui are acest 
caracter, unii dintre noi priveam 
această idee poate ca pe o exigență 
mult- prea pretențioasă față de pro
fesiunea și de activitatea noastră. 
Astăzi însă, societatea ă devenit 
încă mai exigentă față de educatori.

și pe bună dreptate ; in toate țările 
care luptă, ca și România, pentru 
dezvoltare, pentru afirmare liberă 
și .independentă, educatorul trebuie 
să fie o conștiință a națiunii sale și 
a epocii în care trăiește. Societatea 
noastră cere, într-adevăr. ca el să 
fie un specialist cult și sensibil la 
valori, deschis față de aspirațiile 
tînărului și de noutățile domeniului, 
dar aceste calități se învață și . se 
mențin prin autoperfecționare con
tinuă.

Voi semnala și două prejudecăți 
sau tentații cărora le-am putea 
ceda. Prima este aceea că un bun 
profesor nu-și poate pune în va
loare talentul didactic decît acolo 
sau atunci cînd dispune de dotări 
speciale, programe și manuale foar-

Prof. univ. George VÂIDEANU

te bune, clase cu efective convena
bile și „fără probleme" etc. Nu sub- 
apreciez rolul multiplilor factori 
care determină sau condiționează 
succesul școlar, dar susțin că edu
catorul, ca agent al educației, de
ține și în școala contemporană po
ziția centrală. Nu-mi întemeiez 
această afirmație doar pe observa
ții și pe lecturi, ci și pe propria-mi 
experiență. Cînd cu mai bine "de 
30 de ani în urmă optam pentru 
gimnaziul unic din comuna natală, 
deși fusesem solicitat ca asistent la 
universitatea pe care o absolvisem, 
trăiam sentimentul că am un rol 
important, că sint încărcat cu mari 
răspunderi și stăpîn pe o multitu
dine de tehnici și modalități de a 
mă exprima ca pedagog, de a fi in
ventiv și a-i pregăti pe elevi pentru 
viitor. Școala în care lucram era 
modestă. dar a devenit treptat o 
școală cu stil specific și, cu presti
giu ; foștii mei elevi îmi spun astăzi 
că lucrul cel mai prețios pe care 
l-au învățat în acea școală este un 
fel înalt de a privi munca și viața, 
o atitudine superioară de înțelegere 
a trecutului și a viitorului patriei, 
un mod omenesc de a fi și de a 
evalua pe alții etc. Or, astfel de 
atribute devin în societatea noastră 
tot mai importante pentru culti
varea valorii oamenilor și pentru 
sporirea randamentului activității 
lor. i

A doua tentație căreia nu trebuie 
să-i cedăm este aceea de a consi
dera că ne-am îndeplinit integral și

bine obligațiile școlare atunci cînd 
am transmis cu rigoare și claritate 
informația prevăzută în programele 
și manualele școlare sau universi
tare. O asemenea limitare sau 
amputare a activității noastre n-ar 
face decit să-i priveze pe elevi sau 
pe studenți de hrana spiritului, de 
impulsul necesar pentru trezirea 
posibilităților lor latente și pentru 
înscrierea lor în viața socială ca 
personalități active și responsabile. 
Oricît de riguros ar fi. un învăță- 
mint care înseamnă doar predare și 
învățare de cunoștințe nu formează 
conștiințe și caractere, nu declan
șează motivații puternice și dura
bile, altfel spus, nu poate pregăti 
tînăra generație pentru muncă și 
pentru viață, deci pentru înfrun
tarea cu succes a unor probe difi
cile și a unor situații complexe. 
Beneficiarii unui astfel de învăță- 
mint corect, dar lipsit de vibrație 
și de apetență pentru valori, ar pu
tea absolvi școala fără a fi înțeles 
sensurile vieții, fără a se fi „trezit" 
pe deplin, fără a fi devenit perso
nalități. Profesorii trebuie să știe că 
cine se angajează puțin, formează 
puțin, că cine nu se dăruiește inte
gral actului educativ nu obține de 
la elevi nici adeziune la ideile 
enunțate, nici convingeri, nici ati
tudinile dorite. Cercetările recente 
au pus în lumină ponderea impor
tantă pe care o deține calitatea vie
ții școlare in obținerea unor bune 
performanțe educative. Or, calita
tea vieții școlare se exprimă în 
forța de modelare atît de necesară 
învățămîntului. așadar în atmosfera 
instituției și a , lecțiilor, în calitatea 
relațiilor (elevi — elevi, profesori — 
elevi, profesori — profesori), în ca
litatea jocurilor și a vieții de inter
nat etc.

Educația socialistă ne cere tuturor 
educatorilor dăruire, cultură, încre
dere în copil, în tînăr și in educa- 
bilitatea lor ; prin înseși funcțiile si 
finalitățile sale, educația respinge 
excepțiile negative, respinge indife
rența. rutina, blazarea. Și asta cu 
atît mai mult cu cit, printr-o edu
cație nesatisfăcătoare, astfel de tră
sături negative se proliferează în 
viata socială, așa incit, pe măsură ce 
timpul se scurge, sînt tot mai greu 
de identificat și de corectat, Ăsu- 
mîndu-ne integral răspunderile care 
ne revin față de prezentul și de 
viitorul patriei, ne angajăm să spo
rim calitatea și nu cantitatea acti
vității noastre, intensitatea și nu 
durata ei.

Ilustrată din Tușnad-Bâi Foto: Gh. Vințilă

UMANISMUL
(Urmare clin pag. I)

Creația artistică în
deplinește o funcție a 
interogării umane pe 
plait istoric și social. 
Interogarea are aici 
un rol important, par
ticipativ la fenomene
le interogate, fiind 
totodată fundamentul 
sensului și al formei 
artistice. Ea relevă 
„un punct de vedere", 
care determină orien
tarea stilistică a com
poziției -și a legării, 
intr-o ordine intențio
nată, a detaliilor ei. 
Interogarea afirmă 
competența și inițierea 
artistului la înțelege
rea fenomenelor uma
ne și sociale. Ea par
ticipă la reprezentarea 
veridică a aspectelor 
vieții sociale, a rapor
tului forțelor de pro
ducție, a relațiilor de 
familie, a contradic
țiilor istorice reale, a 
stadiului evoluției so
ciale și, în general, a 
modului de gindîre al 
oamenilor. Arta devi
ne în acest mod. o 
parte componentă a 
conștiinței sociale. 
Kandinsky însuși re
cunoștea că „orice o- 
peră de artă este co
pilul timpului său". 
Opera de artă se de
tașează de biografia 
artistului. Ea dobîn- 
dește o personalitate 
autonomă, animată de

un suflu spiritual cu- 
prinzînd subiecte ale 
Unei existențe reale. 
„Ana Ipătescu" de 
Alexandru Ciucuren- 
cu, monumentele „E- 
roii de la Moisei" de 
Vida Gheza, „Lupeni 
1929“ de Ion Irimescu, 
„’Monumentul Inde
pendenței" de Gabrie
la Manole Adoc și 
Gheorghe Adoc ca și 
alte lucrări asemănă
toare au devenit su
biecte independente 
față de autorii lor, in- 
trînd în patrimoniul 
cultural-artistic al na
țiunii noastre, partici- 
pînd prin valoarea lor 
la realizarea unei at
mosfere spirituale u- 
nificatoare a gîndirii 
și aspirațiilor oameni- 
ior.

Locul și rolul artei 
contemporane, în di
namica societății, por- 

/nesc de la înțelegerea 
relației dialectice între 
obiectivele societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate și specificul 
limbajului . artistic. 
Sentimentul responsa
bilității umaniste și 
al participării desoli
darizează artistul de 
tendințele antisociale 
ale unor curente, apa
rent atrăgătoare prin 
„autonomia libertății 
de creație", îl debara
sează de inerție sau 
izolare, de atitudini 
egocentriste sau spirit

de grup. Sentimentul 
umanismului determi
nă. inserarea artistului 
în mijlocul oamenilor, 
trăirea intensă a feno
menelor contempora
ne, propagarea cura
joasă a,ideilor de pro
gres și dezvoltare, di
namizarea creației și 
căutarea limbajului 
potrivit și accesibil. 
Un exemplu al sinte
zei creatoare a avin- 
tuiui spre artă și cul
tură, a integrării lor 
în activitatea de pro
ducție îl constituie 
Festivalul național 
„Cintarea României", 
care, in etapele sale 
anterioare, a pus în 
valoare creația unor 
largi mase de oameni 
ca expresii ale con
științei umane în re
prezentarea trecutului 
și a prezentului patriei 
noastre.

Astfel, prețuirea ar
tei constă nu numai 
în valoarea formei ar
tistice sau în expresia 
personală a limbajului 
plastic, ci în ampren
ta lăsată de artist și 
opera sa în conștiința 
oamenilor, în acel ine
fabil sentiment al li
ma nismu lui care se 
afirmă în afara orică
rei dimensiuni și stil, 
peste orice capacitate 
tehnică, prin forța lui 
de transfigurare și e- 
moționare.

cinema
n Un om trăind în viitor ; SCALA 
(11 03 72) — 17; 19,30.
S Teheran ’43 : SCALA — 9,30; 13, 
FESTIVAL (15 63 84) - 9; 12,15; 15,30; 
18,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 
16; 19.
H Trandafirul galben : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Trandafirul galben; Drumul oase
lor ; PROGRESUL (23 94 10) — 15; 19. 
B Ultimul cartuș : GRIVIJA (17 08 58) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Păcaiă ; MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12.30; 16; 19.
■ Un echipaj pentru Singapore 3 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.

M Nea Mărin miliardar ; POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B Acel blestemat tren blindat s 
SALA MICA A PALATULUI — 14,30; 
17,15 ; 20.
£3 Cursa — 17,45; 19,45; Popeye ma
rinarul — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16:
DOINA (16 35 38).
B Călăreții nocturni s VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 13,45;
18; 20.
fii Tess : STUDIO (59 53 15) — 10; 13; 
ie; 19.
0 Bravul soldat Svejk î CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16: 19,30.
fi Asociatul : GRADINA CAPITOL 

20,45.
fi Neliniștea : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19.
fi Vasili și Vasilisa — 16,30; 19; Drep
tate pentru toți — 9; 11,30; 14 : TIM
PURI NOI (15 6110).

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Matineu de vacanță : „Porumbelul 

dispărut". O emisiune despre fru
musețea $i valoarea prieteniei

11.30 Film serial : „Filmare în tîrgul 
liniștit". Episodul 2

12.15 Centre muzicale ale țării : Craiova. 
Filarmonica „Oltenia"

13,00 La sfîrșit de săptămînâ 16,00—
17,45 Fotbal : A.S.A. Tg'. Mureș — 
Dinamo București, in campionatul 
național divizia A iS 17,45—18,15 
Aspecte din ziua a doua a Cam
pionatelor balcanice de atletism de 
la.București. (Transmisiune direc
tă de la stadionul „23 August")

18.15 India, în pas cu istoria — docu
mentar

18.35 Săptămînâ politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal ■ Sport
19,25 A patriei cinstire (moment poetic)
19.35 Teleenciclopedia
20.20 Ritmuri tinerești
20,40 Film serial : „Filmare în tîrgul 

liniștit". (Ultimul episod)
21.30 Intilnirea de sîmbătă seara (I). 

Spectacol de varietăți umoristice, 
muzicale, coregrafice

22.10 Telejurnal
22.20 Intilnirea de sîmbătă seara (II). 

Melodii îndrăgite
23.00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal Q Sport
19,25 „Cintarea României". De pe marea 

. scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Dolj

20.30%Porți spre Dunăre (II)
20.50 Melodii populare
21.10 Pagini muzicale de mare popu

laritate
22.10 Telejurnal
22,20 Momente din istoria muzicii româ

nești
23,00 închiderea programului

S Găinușa de aur : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
fi Apașii : LIRA (31 71 71) — 15,30; 18; 
20, la grădină — 21.
SJ Waterloo : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16; 19.
fi Mephisto : VIITORUL (11 48 03) — 
16; 19.
B Safari Express: FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, Ia grădina — 20,45.
fi Provocarea dragonului : PATRIA 
(11 86 25)’ — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
fi O fată fericită • TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră

într-o liniștita dimineață de vară Foto : Gh. Vințilă

MIHAI BENIUC Apele se revarsă în mare
Poetul de pe Crișuri a- 

parține acelei catego
rii a artizanilor cu

vintelor care nu cunosc o- 
dihnă. Pentru acesta ver
sul exprimă, deopotrivă, 
starea de veghe, încor
dată aplecare asupra ma- 

intrebări ale timpu- 
ce-i solicită deplina, 

adesea vulcanica • participa- acel triptic 
re, și starea de reverie, ds 
întoarcere spre liniștile ui- ; 
tate in adîncul ființei.
I-Iugolian prin structură, 
Mihai Beniuc se dezvăluie 
în substanță ca un roman
tic al stărilor antinomice, 
iar ca expresie, un clasic 
captivat definitiv de sim
plitatea și spontaneitatea 
versului popular. Logodna : 
deplină a celor două laturi 
a făcut din Mihai Beniuc 
un poet inconfundabil, în- 
lesnindu-i, totodată, întru- 
cîtva, această ușurință de a 
prinde în vers zone dintre 
cele mai diverse. Frecvența 
înaltă a aparițiilor edito
riale, la o vîrstă cînd tonu
sul creator se reduce apre
ciabil, dovedește, dincolo 
și de- ușurința firească, 
după o asemenea expe
riență, de a versifica, o 
neistovită capacitate de a 
transcrie liric avalanșa de 
Stimuli ce-i asediază per
manent sensibilitatea. Poe
tul are doar convingeri și 
sentimente, mai puțin pro
grame, ceea ce face aproa
pe din fiecare volum al său 
expresia de moment a unei 
conștiințe martoră ,și parti
cipantă la mișcarea ' din 
jurul său.

Acestui imperativ inte
rior pare a i se supune și 
recentul volum „Apele se 
revarsă în mare", apărut 
la editura „Eminescu", toc
mai prin natura foarte di
versă a materialului liric 
adunat, în cele patru sec-

i. BĂLU:-------------

Un critic capabil de sur
prize se arată a fi 
Ion Bălu, autorul u- 

nei biografii călinesciene și 
a! unei monografii Geo 
Dumitrescu, aproape con
comitent apărute. Șocul 
ineditului nu vine, cum ne 
puteam așiepta, dinspre ul
tima carte. Dimpotrivă, 
noul se ivește pe un teren 
previzibil, l ■■ ■ ■
Bălu pentru 
personalitate 
fiind probată și pină acum 
de o Biobibliografie masivă 
și de un eseu despre „eta
pele creației". Ambele erau 
cercetări migăloase, stima
bile documentar, dar fără 
nerv, fără acea flamă a 
originalității ce saltă, si'n- 

, gură, o carte din șesul neted 
al onestei „contribuții" fac
tologice în relieful înalt, 
accidentat, al creației.

Nu e prea clar prin ce 
misterioasă lege a compen
sației un defect se poate 
converti într-o calitate, 
fapt este insă că în Viața 
lui G. Călinescu, apărută 
la editura „Cartea româ
nească", . descoperim o fi
zionomie schimbată, ce este 
și nu mai este a lui 
Ion Bălu. De notat în 
primul find o mutație 
de atitudine : ponderatul 
devine temerar și înfruntă 
orgolios prejudecata. Bio
grafia nu e un gen agreat 
într-un moment în care 
pină și recenzentul șters, 
sporadic, fâră verb, visează 
o critică speculativă, „crea
toare", eseistică. Monogra
fia însăși e privită suspi
cios, ca un simptom de 
belferism sau de inaptitu
dine pentru sinteze. Circulă 
apoi, fățiș sau insinuat, și 
ideea că nu se poate face 
critică în cimpul istoriei 
literare, că studiul biogra
fic ar fi un fel de rezer
vație naturală în care su
praviețuiește spiritul didac
tic. în atari condiții, doar 
o pasiune ieșită din comun 
poate sfida presiunea me
diului literar. O pasiune 
însă, mă grăbesc să o spun, 
pentru operă. Cine nu crede 
în valoarea literară a auto
rului cercetat nu-i desco
peră nici înțelesurile vieții. 
Ca Adrian Marino. G. C. 
Nicolescu. George Muntea- 
nu (am citat autorii unor 

y^biografii critic relevante

țiuni ale sale. Alcătuirea 
tematică ne trimite cu gîn
dul la acel memorabil vo
lum de debut de acum 44 
de ani, „Cintece de pierza
nie", cînd poetul (credem a 
nu greși prea mult, în 
ciuda evidentelor îmbogă
țiri realizate pe parcurs) 
și-a fixat propria matcă în 

inconfundabil 
„de jale, de dor, de răscoa
lă". Nedezmințite niciodată, 
deși tentația ciștigării altor 
orizonturi nu a lipsit, zările 
poeziei lui Beniuc ni se 
oferă și astăzi apropiate de 
cele întrezărite la început 
și, cu toate că nu credem 
ca poetul să-și fi propus să 
închidă cercul creației, si
militudinile pot fi urmări
te și în volumul de față.

Ideea de răscoală — cea 
mai sensibil modificată de 
evoluția creației — îmbra
că astăzi dimensiunea largă 
a participării civice, expre
sie . a unui militantism con
secvent angajat în profun
da operă de regenerare a 
țării. Cel ce-și vedea cu 
decenii în urmă ținuturile 
natale pîndite de mari pri
mejdii, redescoperă încă o 
dată în masivul ciclu „Țară 
și steag" realitatea trans- . . . _____ ___ __
formată a patriei. în fața ciclul următor, dezvoltă un 
tumultuoaselor schimbări o 
viață de om se arată neîn
căpătoare să le cuprindă : 
„Nu voi trăi să cint mi
nunea toată / Dar țara-i o 
grădină fermecată, / Mi
nuni apar la fiecare pas / 
Și Vezi că-n urma lor tu 
ai rămas". Deși vremea i-a 
așezat poetului „tot relieful 
pe frunte", uimirea în fața 
neîntreruptei schimbări 
declanșează o rememorare 
a timpului scurs, transfor
mat în istorie. Regăsirea 
vieții de haiduc, cu tumul
tuoasele, revărsări de ener
gie' ni-î amiiiteâc "pe 'poătiîl ■r. ț o ii. f

revoltelor juvenile. Fără 
îndoială, ascuțișul versului 
nu s-a tocit, numai adresa 
s-a modificat. Dacă ecoul 
social s-a retras undeva in 
adîncuri,- răzbate frecvent 
o surdă polemică, cu „duș- 

mai mult sau mai 
prilej de

atenția lui Ion 
i tumultuoasa 
> călinesciană

din ultimele decenii), și Ion 
Bălu are un adevărat cult 
pentru subiectul său. Ceea 
ce nu-1 împiedică deloc 
să-1 stăpinească cu sigu
ranță, cu detașare și, mai 
ales, fără accente ideali- 
zante. Viața lui G. Căli
nescu nu e o hagiografie, 
un țipăt extatic prelungit, 
ci mai degrabă o rezumare 
lucidă, scrută1 oare sa tiru
lui unei existențe, contem
plată in datele sale reale. 
Biograful a citit, e vizibil, 
tot ce s-a scris despre 
viața și opera lui G. Căli
nescu (o mărturisește de
altfel și singur, cu o notă 
de simpatică infatuare), a 
sorbit nesățios toate izvoa
rele documentare. Atit 
n-ar fi fost, desigur, de- 
ajuns, dacă în succesiunea 
în sine indiferentă a fap
telor n-ar fi inculcat un 
sens, o viziune ostilă exal
tării gratuite. Omagiul cel 
mai sincer este înțelegerea, 
iar Ion Bălu dă in această 
privință semne de compre
hensiune obiectivă. Fraza 
Iui e calmă, banală, econo
micoasă, fără tensiuni su
perficiale. frază de roman
cier versat, _ . _'d
impresioneze prin severita
tea construcției, nu prin 
fade artificii stilistice. Ca 
Asmodeu, biograful pă
trunde pretutindeni, „știe" 
tot, surîde admirativ-ironic. 
complezent, mustră din 
priviri, duDă cum e cazul, 
notează fidel reacțiile erou
lui său, explică doctoral 
(uneori într-un limbaj psi
hiatric dezolant), sugerînd 
cu necenzurată ■ satisfacție 
dedesubturi nebănuite la 
prima vedere. Rezultă de 
aici un Călinescu mai cu- 
rind terestru, un ins dile- 
matic și iritabil, capricios 
și instabil, tandru și agre
siv, sincer și „jucat", așa
dar un personaj „viu" și 
imprevizibil, pe care mon
tajul documentar ingenios 
îl face credibil. S-a spus, 
și lucrul e în parte adevă
rat. că modelul lui Ion 
Bălu este Viața lui Mihai 
Eminescu. într-adevăr. fra
ze, argumente, detalii de
rivă neîndoielnic de acolo. 
Tonul însă, în ceea ce are 
el mai propriu 
ironie, înclinație .... ... 
zantă (cîteodată excesivă), 
absența absolută a lirismu

dină — 21, GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.
fi Sphinx : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
fi Tora ! Tora ! Tora ! : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15: 17; 19,30.
fi Contrabandiștii din Santa Lucia : 
AURORA (35 04 66) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
BS Lanțul amintirilor : MUNCA
(21 50 97) - 13.30; 16,30; 19,30.
fi Bunul meu vecin Sam : ARTA 
(213186) — 9; 12; 16; 19, la grădină 
— 20,45, COSMOS (27 54 95) — 9,30;
12,30; 16; 19.
fi Pierdut și regăsit : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

care știe să

• adică 
demiti-

o înțelepciune arhaică, o 
contopire cu universul 
nesfîrșit : „Cuțitele, otră
vurile toate / Mi-au apărut 
așa pe neașteptate / Făr-să 
le știu și făr-să știu de 
unde. ! De pretutindeni 
sint cuprins de unde / Ca 
păcurarul turma lui de 
vise / In țarc legate și de 
lupi ucise. / Cit vezi cu 
ochii nu sint decit valuri! 
Nălțindu-se jur-imprejur 
ca dealuri / Cu tulbureala 
galbinelor ape / Ce și pe 
mine au să mă îngroape. !

mani" 
puțin imaginari, 
redefinire a unui crez poe
tic și de situare intr-un pe
rimetru axiologic, cu ac
cente mai apăsate ca ori- 
cînd, și nu știm cit de jus
tificat artistic, puse în re
lief de poeziile cu conținut 
programatic de autodefini- . Să nu mă plingeți. Nici eu 
re a propriei creații.

într-o simbioză deplină 
cu aceasta se dezvoltă și 
cea de-a doua idee a liricii 
lui Mihai Benluc. Substan
ța elegiacă a scrisului său 
ne apare în cartea de față 
puternic înrîurită de expe
riența tragică trăită de poet 
prin dispariția ființei dragi. 
Masivul ciclu „Dăruire", 
ne arată pe rarul poet in
teriorizat, cufundat asupra 
durerii din sine și încer- 
cind să se definească față 
de adevărurile ultime. Sin
ceră și mai puțin circum
stanțială ca oricind poezia 
acestui ciclu, asociată cu 
motivul „cârpe diem" din
fond meditativ puțin ex* 
plorat. Poetul descoperă 
ceea ce-i fusese străin pină 
acum: „Neliniștea, singură
tatea / Îmi străjuiesc me
reu cetatea / Incolăcind-o 
zi și noapte ! cu riuri cel 
puțin vr-o șapte / Pe jos 
e iarbă cum e acul, / Dea
supra cerul cum e macul / 
E cerul meu cu negre stele 
/ Nu pot să număr cîte-s 
ele I / Și roșie de-acum, nu 
albă / Mi-i pielea roasă de 
pe talpă, I Prin cite țepi de 
fier străbat / Pe-un drum 
de alții neumblat,.,.". Ba
ladescul mioritic transcrie'

iimri.-rt li w*>:>

nu mă pling. / Mi-e sete 
fără seamăn de adine".

Pe acest fond elegiac a- 
pare un neistovit dor ; un 
dor de viață, dor de iubire, 
de necuprins. Toate acestea 
viețuiesc intr-o poezie care 
se vrea o sfidare adusă 
neființei. Spațiul visat de
vine marea : „Să mai văd 
o dată marea, / Mama veș
nicelor nașteri", tărimul 
deplinei împliniri : „Ne-a- 
propiem de punctul unde-a 
ști / E mult mai dureros ca 
neștiința, / E țărmul mării, 
marea-i suferința / Cu veș
nicul a fi ori a nu fi". Me
ditația asupra destinului 
individual — o mai veche 
atracție pentru lirismul său 
— devine în cartea de față 
predominantă, chiar obse
sivă, poetul dovedlndu-se, 
în ciuda programului său 
optimist de sfidare a trece
rii, deosebit de sensibil la 
semnele pe care timpul le 
îngrămădește peste ființe. 
Aceasta ni se pare a fi 
noutatea și răspunsul cel 
mai convingător artistic pe 
care Mihai Beniuc 11 oferă 
în „Apele se revarsă în 
mare".

Inii! VASILESCU
i)--.-iiirariiri <■>...

lui, a patosului — e deprins 
din Viața iui Caragiale, o 
comparație intre avataruri
le caragialiene din procesul 
Momuloaiei, narate rece de 
Șerban Cioculescu. și vi
ziunea — tot rece — a lui 
Ion Bălu asupra mistifică
rilor (inocente?) prin care 
tinărul licențiat obține un 
loc la Școala română din 
Roma, fiind pentru cunos
cător elocventă.

Ca în orice „roman" (fie 
el și nonfictiv!) există 
clipe estetic privilegiate și 
altele in care tensiunea 
scade, uneori pină la dis
pariție. De fapt, cartea se 
termină la jumătatea ei, 
adică in clipa în care pro
tagonistul și-a dat opera 
capitală : Istoria literaturii 
române... De aici inainte, 
Ion Bălu tinde să redevină 
cel pe care-1 știam. Since
ritatea abruptă, ironia în
ghețată cedează tacit pasul 
prudentelor, menajamente
lor tactice, omisiunilor pre
meditate. Dacă e o brumă 
de motivație aici (întot
deauna e greu să scrii 
despre contemporani!) nu 
pot înțelege jumătățile de 
măsură. Ce rost are nota
rea prin inițiale a unei 
tinere cercetătoare de care 
magistrul se simțea atras, 
ce sens au pruderia, in
flexiunile misterioase, de 
roman sentimental minor 
ce evocă o afecțiune în 
fond spiritualizată, cînd 
aceeași persoană e citată 
cu numele întreg doar 'cu 
cîteva zeci de pagini mai 
înainte? Sau, în registrul 
opus, ce finalitate are tonul 
rechizitorial rezervat Cro
nicilor optimistului, 
vate (după Ion 
„de un desăvirșit
alecsandrinian". de insensi
bilitate la .inechitățile fla
grante" ale obsedantului 
deceniu? Aceeași tehnică, 
oricum păgubitoare, p oco
lirii punctelor nevralgice, 
duce alteori la suspendarea 
legăturilor normale din
tre capitole. Rememorînd 
epopeea editorială a Scri
nului negru, biograful mo
tivează procesiunea abe
rantă a modificărilor cerute 
de editor prin necesitatea 
de a nu „reneta crit.irile 
aduse Bietului loanide". 
Care au fost acestea, Ion 
Bălu nu suflă vreun cuvînt!

Firește, acestea sint <j- 
biecții rostite cu gîndul la 
o biografie ideală, mai 
bine spus la ediția viitoare 
pe care ne-o va da, poate, 
după cum promite, tot Ion 
Bălu. Să nu se conchidă de 
aici că în forma acLuală 
cartea n-ar fi interesantă 
(documentar), instructivă și 
(estetic) atractivă. Citeva 
idei, necomune, cîteva ca
pitole (nu chiar puține 1) 

termenii 
memora- 
generală

sint, vorbind in 
lui G. Călinescu, 
bile, iar impresia 
e de consistență. Pătrunză
tor, într-o demonstrație 
strînsă, admirabilă in con
cizia ei, surprinde și inter
pretează Ion Bălu com
plexul originii ce-1 apășa 
pe Călinescu. La curent cu 
metodele psihanalitice, bio
graful studiază efectele 
„traumei psihice" cu „efec
te patogene durabile" în 
planul relațiilor sociale 

era pină la un 
așteptat), dar irl- 
gace 
ale

vino-
Bălu) 

idilism

planul 
(ceea ce 
punct de 
tulește 
în operă 
incerte.

Remarcabilă .
lui Ion Bălu și știința do
zării efectelor. Autorul 
„joacă" strins, încordat, 
nu-și risipește neprevăzător 
argumentele, iar urmarea e 
că momentul culminant șl 
biografiei spirituale căli* 
nesciene (perioada elaboră
rii monumentalei Istorii) e 
și momentul culminant al 
propriei cărți. Am citit 
acum cîțiva ani. într-o 
foarte bună ediție, cores
pondența lui G. Călinescu 
cu Al. Rosetti. Chemîn- ( 
du-se parcă de la sine, 
scrisorile se ordonau în
tr-un captivant roman epis
tolar. Ei bine, aceeași im
presie de viață tensionată, 
autentică și ireductibilă, o 
iscă — cu argumente și cu
vinte proprii — și Ion Bălu 
în capitolul respectiv. O 
carte integral scrisă astfel 
ar fi fost, nu mă sfiesc să 
o spun, excelentă. Nefiind 
însă mereu așa, Viața Iui 
G. Călinescu are meritul, 
nici el neglijabil, de a fi 
o carte temeinică, intere
santă. Ceea ce nu-i. ori
cum am intoarce lucrurile, 
deloc puțin.

și reflexele 
unei situații

e în cartea

Ioan ADAM

fi Mireasa cu vălul negru : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
R Trei oameni periculoși : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
fi în arșița nopții : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 16; 18; 20.
fi Acei oameni minunați și mașinile lor 
zburătoare : LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
fi Diligența : UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13i30; 15,45; 18; 20.
ES Cei șapte fantastici : GRADINA 
BUZEȘTI (50 43 58) — 20,45.
E Frontiera ; GRĂDINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
fi Pilot de formula 1 : GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
H Visul de argint al alergătorului : 
PARC HOTEL (17 08 58) — 21.
fi Toate mi se întimplă numai mie : 
ARENELE ROMANE (41 15 36) — 20,30.

teatre
fi Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gimnastica sentimentală — 
19,30.
S Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Sentimente și naftalină
— 19.
fi Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, 
stelele și Boema ■— 19,30; (grădina Ba- 
tiștei) : Funcționarul de la Domenii
— 20.
fi Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 18,301
fi Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) ; 
Spectacol de folclor evreiesc v- 18,30.

suie.de
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COTIDIAN
Vineri, 13 august, tovarășul Petru 

Enache. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe tovarășul 
Michael Hicks, membru al Comite
tului Executiv Național al P.C. din 
Marea Britanie, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, din partea 
conducerii partidului, a tovarășului 
Gordon McLennan, secretar general • 
al Partidului Comunist din Marea

Britanie, un salut cordial și cele mai 
bune urări.

Mulțumind, tovarășul Petru Enache 
a rugat pe oaspete să transmită din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut tovărășesc și 
cele mai bune urări conducerii P.C. 
din Marea Britanie, tovarășului 
Gordon McLennan.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
o informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor actuale ale 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Marea Britanie 
și s-a procedat la un schimb de pă
reri cu privire la unele probleme ale 
situației internaționale.

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

Cronica • I *zilei
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Republicii Populare Congo, amba
sadorul acestei 
Laurent Mann, a 
cocteil.

Au participat Ludovic Fazekas, 
vlceprim-ministru 
Emilia Sonea, 
Marii Adunări
Florea, ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții, Ion 
Stănescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate, Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

țări Ia București, 
oferit, viperi, un

al guvernului, 
vicepreședinte al 

Naționale. loan

în întîmpinarea zilei 1
de 23 August

Manifestări
politico-educative

și cultural-artistice
OLT. In suita manifestărilor p: 

litico-educative ce se desfășoară in 
întimpinarea apropiatei sărbători na
ționale de la 23 August, în numeroa
se localități ale județului Olt a avut 
loc „Săptămina filmului politic". In 
program au fost incluse filmele „Al 
XlI-Iea Congres al partidului", 
„Cintarea României", „Satul de lingă 
inimă — Scornicești 400", „Simbo
luri", „Măria Sa, Pămîntul". (Emilian 
Rouă).

BACĂU. In cadrul manifestărilor 
cultural-educative dedicate marii săr
bători de la 23 August, la casa de 
cultură a sindicatelor din Bacău a 
fost deschisă o expoziție filatelică 
interjudețeană sugestiv intitulată „în 
•lujba patriei". Cele peste 1 500 foi 
de expunere, din 13 județe din țară, 
cuprind piese filatelice în conținutul 
cărora se reflectă trecutul de luptă 
și viața de azi ale poporului român. 
(Gheorghe Baltă).

po

tovarășul 
afacerilor 

Mohammad 
ministrul

Vineri după-amlază, 
Stefan Andrei, ministrul 
externe, a primit pe 
Abdul Rahman Al-Bakr, 
așezămintelor religioase și justiției 
din Emiratele Arabe Unite, care în
treprinde o vizită în țara noastră. 
Au fost abordate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, precum și probleme 
internaționale actuale de interes co
mun.

★
Cu prilejul Zilei 

publicii Gaboneze, 
miază a avut loc, . .
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia dr. Petre Pribeagu 
șit impresii de călătorie 
țară.

Au participat membri 
rii I.R.R.C.S. și Ligii 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți .ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Jacques Mombo, 
ambasadorul Republicii Gaboneze la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

naționale a Re- 
vineri după-a- 

la București, o

a împărtă- 
din această
ai conduce- 
române de

■ Locuitorii din comuna Teaca, 
județul Bistrița-Năsăud, s-au apucat 
virtos de muncă pentru a-și face 
așezarea cit mai arătoasă. Ei lu
crează Io reamenajarea centrului 
civic, dau o mînă de ajutor la ridi
carea noului complex comercial și 
de servire, a centrului de colectare 
a laptelui, a unui bloc cu 24 apar
tamente șl a unei școli cu 16 săli 
de clasă. Cine muncește are.

■ In trei puncte turistice de larg 
Interes - barajul Firiza, Dealul Flo
rilor și Usturoi — au fost puse la 
dispoziția publicului, prin grija co
operației de consum din județul 
Maramureș și a întreprinderii co
merciale de stat pentru alimenta
ția publică din Baia Mare, trei lo
caluri moderne cu construcții re
prezentative pentru întreaga rețea 
comercială a județului. Situate în- 
tr-un cadru natural deosebit de pi
toresc și aflate la mică distanță de 
Baia Mare, aceste puncte turistice 
constituie atracția sezonului.

■ Datorită utilizării și gospodă
ririi judicioase a energiei șl evi
tării mersului in gol al mașinilor, 
oamenii muncii din industria jude
țului Vaslui au economisit peste 
860 000 kilowați-oră energie elec
trică. Cu rezultatele cele mai bune 
se înscriu în această importantă ac-

țiune întreprinderea de rulmenți 
Bîrlad, întreprinderea „Textila'*- 
Vaslui, Filatura din Huși și altele.

B La Întreprinderea de mase 
plastice Năsăud s-a realizat o in
stalație pentru ridicarea și trans
portul bobinelor de folie cu greu
tăți cuprinse între 50 și 500 kg. 
Ingenioasa instalație, ușor de ma
nevrat, înlocuiește 6 electrostivui- 
toare. O fi ea mică, dar face treabă 
bună I

■ In cadrul taberei republicane 
a Consiliului Național al Societății 
de Cruce Roșie, deschisă în satul 
Arbănași, județul Buzău, echipaje
le, formate din 450 de elevi din 
clasele 
etapei 
nitarii 
etapa 
Primele locuri - în probele teore
tice și practice de prim ajutor - au 
revenit echipajelor școlare din ju
dețele Maramureș, Buzău, Timiș și 
celor de la liceele din județele Me
hedinți, Vaslui, Suceava.

B In stațiunea Poiana Brașov a 
început construcția unui grup mul
tifuncțional, care cuprinde săli de 
spectacole, de conferințe, bibliote
că, săli de jocuri, șah, table, jocuri 
mecanice și altele. Grupul va fi dat 
in folosință incă în acest an.

V-VIll și IX-XII, cîștigători ai 
județene a concursului „Sa- 
pricepuți”, s-au întrecut în 
republicană a concursului.

li In acest an, peste 2 000 de\ 
oameni ai muncii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului au beneficiat 
de bilete de odihnă pe litoral, din 
care peste 1 600 sint mineri, iar 
pentru tratamente, sindicatele au a- 
sigurat peste 2 500 de bilete în 
diferite stațiuni balneo-climaterice.

■ Bine a zis cine a zis că butu
ruga mică răstoarnă carul mare. La 
întreprinderea „Fructus" din Timi
șoara, aflată in plină campanie de 
conservare a legumelor și fructelor, 
insuficiența capacelor pentru închi
derea borcanelor este „buturuga 
buclucașă". Față de un necesar 
săptăminal de 300 000 capace, în
treprinderii i se asigură repartiție 
doar pentru 100 000. Cine pune... 
capac acestei stări de lucruri ?

B Un colectiv al Institutului de 
chimie din Cluj-Napoca a elaborat 
un procedeu original pentru pro
ducerea unui nou insecticid, care 
a fost experimentat pe o stație-pi- 
lot din cadrul întreprinderii chimi
ce din Turda. Soluția tehnică uti
lizată pentru producerea lui înlă
tură pericolul de 
tajele economice 
o producție-marfă 
lioane lei pe an.

H In acest an, în județul Galați 
se construiesc 20 noi săli de clasă. 
La Drăgușeni, Munteni și în alte 
localități se lucrează din plin la e- 
xecuția acestora. Să sperăm că vor 
fi gata la vreme.

B Pe lingă cele 13 cantine și 2 
microcantine aflate la dispoziția mi
nerilor din județul Suceava, la care 
servesc masa peste 6 300 de oa
meni ai muncii, au fost create 14 
gOspodării-anexă. Acestea dispun 
de 680 porcine, 160 ovine, 16 bovi
ne și un mare număr de iepuri. 
Se asigură astfel meniuri consis
tente, gustoase, ieftine.

explozie. Avan- 
sînt evaluate la 
de circa 78 mi-

ZIUA INDEPENDENTEI PAKISTANULUI

Pakistanul, care săr
bătorește astăzi 35 de 
ani de la proclamarea 
independentei sale na
ționale. se mindrește 
cu una dintre cele mai 
tinere capitale ale lu
mii. Construită cu în
cepere din anii ’60. pe 
platoul 
poalele 
dukuși. 
numără 
de locuitori, fiind 
oraș impunător, 
îmbină stilul tradițio
nal cu tendințele arhi
tecturii moderne. Noua 
capitală constituie insă 
doar un aspect al im
portantelor transfor
mări înregistrate de 
regiunile de nord în 
perioada ce s-a scurs 
de la dobindirea inde
pendenței țării. Re
cent, ziarul „Dawn", 
care apare la Karachi, 
anunța apropiata in
trare în funcțiune a 
celui mai mare obiec
tiv hidrotehnic din a- 
ceastă zonă. Este vor
ba de barajul Simly.

Construirea acestuia, 
începută cu mai mulți 
ani, în urmă, este 
strîns legată de nece
sitățile crescinde de 
apă potabilă ale noii ca-

Potwar de la 
munților Hin- 

Islamabadul 
peste 100 000 

un 
care

pitale, situată într-o 
zonă aridă. Barajul a 
fost înălțat la o dis
tantă de 34,5 km de 
Islamabad și la o al
titudine de 700 m dea
supra nivelului mării. 
El este legat de oraș 
prin două conducte, 
care-i vor furniza zil
nic 110 000 kilolitri de 
apă. în spatele bara
jului va lua ființă un 
lac artificial, în lun
gime de 12 kilometri, 
pe marginea căruia 
vor fi amenajate sta
țiuni de 
grement.

Ziarul 
niază că 
vedere al mărimii ba
rajul Simly este al 
treilea baraj din pă- 
mint și stîncă după 
barajele de la Tarbela 
și Mangla, care joacă 
un rol de seamă în 
irigarea păminturilor 
aride din valea Indu- 
sului. El a fost reali
zat in întregime după 
proiecte pakistaneze, 
cu forță de muncă au
tohtonă și intr-un in
terval de timp mult 
mai scurt decît se 
prevăzuse.

Animat de senti
mente de sinceră prie-

odihnă și a-
citat subli- 

din punct de

tenie față de po
poarele care au pășit 
pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, po
porul român urmăreș
te cu interes eforturi
le depuse de poporul 
pakistanez pentru con
solidarea independen
ței și făurirea unei 
vieți noi înfloritoare, 
între Republica Socia
listă România și Re
publica Islamică Pa
kistan s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare, care 
dezvoltă pe cele 
diverse planuri, 
moment de cea 
mare importanță 
această evoluție
constituit întîlnirea la 
nivel înalt din ianua
rie a.c. dintre pre- 
ș e d i n ț i i Nicolae 
Ceaușescu și Moham
med Zia-ul-Haq. Con
vorbirile desfășura
te cu acest prilej la 
București. acordurile 
și înțelegerile conve
nite au deschis noi și ’ 
ample perspective con
lucrării româno-pakis- 
taneze, în interesul 
ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

se 
mai 
Un 

mai 
in 

l-a
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La București, au început

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

Noii campioni 
de tenis

vremea

IAȘI. „De la străbuni pînă la tine, 
partid Iubit" — este genericul unei 
largi manifestări cultural-artistice 
pionierești ce se desfășoară în jur- 
dețul Iași în cinstea zilei de 23 Au
gust. La spectacolul muzical-literar 
ausținut recent în stațiunea balneară 
Strunga și-au dat concursul, alături 
de pionierii ieșeni, și formații artis
tice pionierești din județele Buzău 
și Vrancea, laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României". (Ma- 
nole Corcaci).

j

MEHEDINȚI. O seară literară cu 
tema „Ecourile actului istoric de la 
23 August 1944 în literatură** s-a des
fășurat la căminul cultural din Pun- 
ghina. în foaierul casei municipale 
de cultură din Drobeta-Turnu Se
verin s-a deschis expoziția de arte 
plastice „Culorile eliberării**, deditată 
zilei de 23 August. (Virgiliu Tătaru).

PRAHOVA. în cadrul manifestări
lor cultural-artistice dedicate marii 
sărbători naționale de la 23 August, 
colectivul Teatrului popular din Slă- 
nic-Prahova, format din mineri, teh
nicieni și intelectuali din oraș, a 
început un turneu prin 12 localități 
ale județului Prahova cu lucrarea 
dramatică inspirată din viața și 
munca oamenilor contemporani ai 
uzinei „Jean, fiul lui Ion“, de Nicolae 
Țic și George Bănică, în regia lui 
Radu Panamarenco. Primul spectacol 
a fost prezentat în centrul muncito
resc Drajna, turneul continuind în 
localitățile Băicoi, Cimpina, Boldești- 
Scăeni. (Constantin Căpraru).

• Sportivii români, printre protagoniștii primei zile ® Astăzi, probe de mare 
atracție, inclusiv săritura in lungime femei I -

alizarea unui nou record național, cu 
timpul de 45”06/100.

Din rîndul oaspeților s-au eviden
țiat sprinterii greci Cosman Stratos 
(10”42/100) și Nikolaos Hadjinikolau 
(10”54/100), clasați pe primele două 
locuri in cursa de 100 m. Johan 
Schromm (România) s-a situat pe 
locul trei, cu 10”62/100.

Cunoscutul semifondist 
Milovan Savici a confirmat . 
nosticurile, cucerind titlul balcanic la 
800 m, cu timpul de l’47”62/100, ur
mat de bulgarul Dlnko Kolev — 
1’48”16/100, și românul Petre Dră- 
goescu — l’48”25/100.

După prima zi de întreceri, clasa
mentele pe echipe arată astfel : fe
minin : 1. România — 59 puncte ; 
2., Bulgaria — 42 p ; 3. Grecia — 
27 p ; 4: Iugoslavia — 20 p : 5. Tur
cia 2 p ; 6. Albania — zero p ; 
masculin : 1. România — 49 puncte ; 
2. Bulgaria — 40 p ; 3. Grecia — 

. 39 p ; 4. Iugoslavia. — 33 p ; 5. Tur
cia — 17 p ; 6. Albania — 2 p.

Competiția continuă astăzi diminea
ță, de la ora 10, cu probe de decatlon, 
heptatlon, serii și calificări la alte 
probe, iar după-amiază, de la ora 
17,30, cu finale de mare atracție, 
între care și cea a probei feminine de 
săritură în lungime.

. *
la București, Congresul

Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală au început, ieri, întrecerile 
celei de-ă 41-a ediții a Jocurilor bal
canice de atletism, competiție tradi
țională la care participă sportivi și 
sportive din Albania, Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și România.

Prima zi de concurs a fost marcată 
de succesele reprezentanților noștri, 
care au cucerit medaliile de aur în 
șase probe, situîndu-se pe locul întîi 
în clasamentele pe echipe, atît Ia fe
minin, cît și la masculin. Performera 
mondială Doina Melinte și-a onorat 
cartea de vizită cîștigînd detașat 
proba de 800 m plat, cu timpul de 
l’59”64/100, urmată de Elena Tăriță — 
2’01”20/100 și Giorgia Troubouki 
(Grecia) — 2’04”46/100 (nou record 
național).

Foarte strînsă a fost finala probei 
feminine de 100 m, in care sprintera 

, româncă Natalia Caraiosifoglu, cu un 
finiș irezistibil, a terminat învingă
toare, cu timpul de ll”80/100, între- 
cîndu-Ie pe concurentele bulgare Li
liana Ivanova — (U”84/100) și Ivanka 
Venkova — (ll’’90/100).

în proba masculină de săritură in 
înălțime, victoria a revenit lui Sorin 
Matei, care a stabilit un nou record 
balcanic, cu rezultatul de 2,22 m, 
fiind urmat de iugoslavul Novika 
Kanovici — (2,20 m) ’ ~ 
Militaru — (2,17 m).

în proba feminină 
discului, primele două 
ocupate de sportivele 
rența Crăciunescu (65,44 m) și Marla 
Ionescu Lengyel (61,12 m), urmate 
de Veska Vasilieva (Bulgaria) — 
58.30 m.

Proba feminină de ștafetă 4X100 m 
a prilejuit echipei României (Doina 
Voinea, Lucia Negovan, Otilia Șo- 
mănescu, Natalia Caraiosifoglu) re

și Constantin

de aruncarea 
locuri au fost 
românce Flo-

rn. Johan

lugoslav 
pro-

întrunit la București, Congresul 
balcanic a stabilit locurile de desfă
șurare a 
anul 1983.

balcaniadelor atletice in 
.___ ___  Jocurile balcanice pentru
seniori vor avea loc între 24 și 26 
iulie la Izmir (Turcia), iar cele re
zervate juniorilor se vor disputa în 
luna iulie, in România. Crosul bal
canic se va desfășura în ziua de 13 
martie, la Ankara.

Pe terenurile asociației sportive 
„Electrica" din Timișoara, ieri au 
avut loc finalele campionatului na
țional de senioare și seniori la tenis. 
La capătul unor dispute atractive, 
urmărite de un numeros public, titlu
rile de campioni au fost cucerite — 
la simplu senioare de Maria Romanov 
(Politehnica București) ; la simplu 
seniori de Laurențiu Bucur (Dinamo 
București) ; la dublu senioare de 
Lucia și Maria Romanov (Politehnica 
București) ; la dublu seniori de Flo
rin Segărceanu, Andrei Dîrzu (Dina
mo București).

După cum se poate observa, actua
lele campionate au adus schimbări 
spectaculoase in fruntea clasamentu
lui : Florin Segărceanu, campionul de 
seniori de anul trecut, a ieșit din 
cursa pentru titlu incă din turul II, 
fiind 
Jean 
4-6, 
oana 
după 
meciurile anterioare, .
cabil in finală în fața surdrif*'* 'sală 
Maria Romanov.

Astăzi,, tenismenii români fruntași 
vor părăsi Timișoara cu direcția 
Niyregyhaza (R.P. Ungară), locul de 
desfășurare a campionatelor europene 
de seniori și tineret din acest an 
(16—22 august). Conducerea tehnică a 
federației, ne-a făcut cunoscută com
ponența loturilor : Lucia și Maria 
Romanov, Florența Mihai (senioare), 
Alice Dănilă și Daniela Moise (tine
ret), Florin Segărceanu, Andrei Dîrzu, 
Liviu Manosș, Adrian Marcu (seniori), 
Cristinel Ștefănescu și Bogdan Toma 
(tineret).

Timpul probabil pentru intervalul 14 
august, ora 21 pînă la 17 august, ora 21. 
In țară : Vremea va fi caldă, îndeosebi 
în sudul țării.
Averse izolate de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. In București : Vreme 
caldă și frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin noaptea. Vînt slab, 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 15 și 17 grade, 
iar cele maxime între 29 șl 32 de gra
de. (Ileana Mihăllă, meteorolog de ser
viciu).

Cerul va fi variabil.

Vedere generală a barajului Simly, cel mai mare, obiectiv hidrotehnic 
din apropierea nou capitale, Islamabad

Sate din sud în bătaia griului
(Urmare din pag. I)

Azi, în divizia A la fotbal
• Astăzi se vor desfășura meciu

rile celei de-a 3-a etape a campio
natului diviziei A la fotbal. în Ca
pitală, cu începere de la ora 18.00. 
are loc un singur joc : Sportul stu
dențesc—Universitatea Craiova (sta
dion Sportul studențesc). Iată în- 
tîlnirile programate in țară : Petro-

Timișoara ;lul Ploiești—Politehnica
Jiul Petroșani—Steaua ; Chimia Rm. 
Vilcea—F.C.M. Brașov ; F.C. Bihor— 
C.S. Tirgoviște ; A.S.A. Tg. Mureș— 
Dinamo, Politehnica Iași—S.C. Ba
cău ; F.C, Argeș Pitești—Corvinul 
Hunedoara ; F.C. Olt — F.C. Con
stanța.

învins de colegul său de club 
Bircu în cinci seturi (6—2, 6—2, 
2—6, 6—3), în timp ce campi- 
de seniori, Lucia Romanov, 
o comportare. fo^e.itbupă,„,în,;. 
rile anterioare, a cedaf în&xpli- ■ •-» pi „ 1 X 1 î fnltx rx < 1 „ 4 4*'- 8 l* .ma>1 Ai

recoltei, confirmă acest lu
cru (raportat la hectar) : 
„M-am încheiat cu 500 kg 
peste plan", „m-am înche
iat cu 300 peste plan", 
„m-am încheiat cu 800 pes
te plan"...

.... Medie bună, sigur, ar fi' 
fost posibil și mai mult, 
dar’ un lucru e limpede : 
trenul griului care străbate 
această vară are adevărul 

greutatea unei izbînzi. 
se cintărește. nu trebuie 
uităm nici o clipă asta, 
palmele țăranului. în-

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Și El 
să 
pe .
negrite de soare, crăpate 
de arșiță și de atingerea 
fierului și a ierbii tăioase, 
pe cîntarul sensibil al unei 
profesii cu nimic mai pre
jos de profesiile de vîrf 
ale industriei moderne.

Cînd secretarul general 
al partidului vorbea la ple
nara C.C. al P.C.R., eu a- 
dincă înțelegere, despre 
importanța profesiei de ță-

ran, despre locul pe care 
ea se cuvine să-l ocupe pe 
drept în calendarul de 
munci și zile ale unei na
țiuni, m-am gîndit cît de 
multe mai avem de făcut 
pentru a o așeza pe deplin 
pe temeiul dragostei și în
crederii. Anulînd preco.n- 

. cepții și nazuri, ale' unor.
oameni care mâț" spun ■ 
„am muncit noi destul, 
ne-am ținut copilul la car
te, doar n-o să-1 lăsăm să 
se chinuiască la țară." 
Deci, un absolvent de agro
nomie, dacă a avut note 
bune, nu trebuie să-și ia 
în spate greutățile unei 
ferme, ci un raft de dosare 
intr-un birou, nu să con
ducă un tractor, ci să hățu- 

. iască statistici și telefoane.
Un doctor bun n-are ce 
căuta la țară decît in pe
rioada de stagiu, pe urmă 
trebuie să se zbată să de
vină a unșpea roată la că
ruță într-o policlinică de 
oraș. Profesorul la fel, e-

cu speran- 
umbră, și 

dacă tutu-
glie e semănată 
ță. și pomii au 
apa răcoare, și 
ror celor care trăiesc în va
tra de țară'le e bine, nouă 
ne e bine. Sint, poate, 
prea patetice cuvintele, 
sint, poate, prea neputin-

conomistul la fel. Deși, 
dacă nu părinții lui. măcar 
bunicii au fost ori sînt ță
rani, crescuți și munciți in 
dogoarea griului.

Că nu e ușoară o astfel 
de profesie intr-un sat, e 
adevărat. Că fiecare dintre , ,, . .
cei care ajung acolo tre- cioase in ’â' exprima totlil. 
buie să schimbe .,ceval. ș,Ț;; Bâr,'’du'rTe.^Cititorule, du-te 

„urnească ceva, pentru j a fi ' . îh. sațul ori în satele undS 
mai bine, e și mai adevă-’ a a -•----
rat. Și că țara are acum, 
mai mult decît oricînd, ne
voie de oameni buni, de 
profesioniști buni în acest 
domeniu vital, este adevă
rul cel mare și datoria cea 
mare.

Satul românesc merită 
din plin o astfel de dărui
re. Pentru a ne bucura in 
fiecare an de izbînda a- 
ceasta totală, de curgerea 
roadelor ca un aer vital în 
trupul țării, pentru a căpă
ta mereu semnul siguran
ței că acolo, în satele naș
terii noastre este pace și 
muncă, fiecare bucată defiecare bucată de

ai legături' de singe și' a- 
mintiri fără moarte, în a- 
notimpul rodului, apro- 
pie-te să înțelegi cite se 
fac și 
pentru 
miracol 
temelie

Am văzut sate în bătaia 
griului. Nu cred că se poa
te aduce sentiment și oma
giu mai frumos sărbătorii 
din august a întemeierii 
timpului nou al patriei 
decît această priveliște vi- 
brînd ca un sunet etern în 
sufletul nostru.

cite sint de făcut 
permanenta acestui 
al pîinii care este 
și durată.

HUNEDOARA. In comunele Balșa, 
Lelese și Răchitova au avut loc 
ample manifestări politico-ideologico 
și cultural-educative. Un mare număr 
de cetățeni din aceste comune au 
participat la „Tribuna democrației", 
dezbateri pe teme ale politicii in
terne și externe ale partidului și 
statului nostru. în comuna Balșa, în 
prezența unui mare număr de cetă
țeni, toate formațiile artistice ale 
căminelor culturale s-au Întrecut în- 
tr-un apreciat „Dialog pe aceeași 
scenă", iar la Lelese s-a deschis o 
interesantă expoziție de artă popu
lară. (Sabin Cerbu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 13 AUGUST 
1982

Extragerea
82 55 88.

I: 14 52 51 67 50 30

Extragerea
54 20 18 33.

a II-a: 12 11 9 28 47

Săptămîna viitoare : „CUPA VOINȚA" LA CICLISM
Cea mai importantă 

competiție ciclistă in
ternațională organi
zată in țara noastră 
— „Cupa Voința" — 
se va desfășura anul 
acesta la Cluj-Napoca 
și in împrejurimi, pe 
un traseu măsurînd 
aproape 470 km, de 
parcurs în 5 etape : 
17 august, Cluj-Napo
ca — Luna de Sus — 
Băișoara — Buru — 
Aiud — Turda — Fe- 
leac — Cluj-Napoca 
(157 km) : 18 august, 
contracronometru in
dividual, spre Feleac 
(7 km, în pantă) și 
cursă pe circuit la 
Cluj-Napoca, cu ple
care și sosire in Pia
ța Libertății (30 de 
ture a 2 km) ; 19 au
gust, Cluj-Napoca — 
Gilău — Huedin și re
tur (95 km) ; 20 au
gust, Apahida — Mo

$

Sărmășel — 
Crăieștl și retur (146 
km).

Tradiționala com
petiție are de aceas
tă dată un pronunțat 
caracter de munte, 
de-a lungul traseului 
existînd 14 puncte de 
cățărare. Organizato-

ții (UCECOM, în co
laborare cu Loto-Pro- 
nosport și federația de 
specialitate) au invi
tat peste 100 de ci
cliști — din tară (cei 
mai mulți), precum și 
de la cluburi din Pra- 
ga, Bratislava, Stutt
gart, Varșovia, Bu
dapesta.

Este de 
că la start 
linia — cu 
rească de a candida la 
primele locuri ale 
clasamentului general 
— cei mai buni ci
cliști din țara noas
tră (M. Romașcanu, 
C. Sîrbu, C. Căruțașu, 
I. Gancea, Nic. Cor
nel, Costică Paras-
chiv), aflați in pregă
tire pentru „Turul
Bulgariei", programat 
la mijlocul lunii vii
toare. (I. Dumitriu).

menționat 
se vor a- 

intenția fi-

(Urmare din pag. I)
au nevoie elementele corupte pen
tru a se infrupta din averea obșteas
că, din munca întregului popor. în
tărirea controlului pe toate planurile 
— financiar, bancar, asupra respec
tării normelor de muncă și compor
tamentului celor puși să gestioneze 
bunuri materiale și financiare — 
antrenarea tuturor oamenilor, a în
tregului colectiv la exercitarea con
trolului și la gospodărirea bunurilor 
obștești sint obligații legale și mo
rale de zi cu zi ale conducerilor de 
unități și instituții, ale organelor de 
stat, ale organelor și organizațiilor 
de partid. în fiecare colectiv, la fie
care om trebuie să fie mereu vie, 
permanent prezentă convingerea că 
cel care fură, fură de la noi toți și 
de la fiecare in parte. Și, nu o dată, 
ne sfidează apoi, ne privește, de sus 
de pe grămăjoara lui de bunăstare 
necinstită — uitînd el însuși, sau ne- 
păsindu-i, că ea nu este decît rodul 
unui furt ordinar. Trebuie să ne mo
bilizăm cu toții, în mai mare măsu
ră. pentru a nu îngădui nimănui să 
huzurească din furt, să diminueze 
avuția noastră, a tuturor ; să nu mai 
îngăduim știrbirea prin infracțiune a 
nivelului nostru de trai.

Cei despre care vorbim — hoții, 
delapidatorii — au uneori un aliat 
aparent nevăzut, dar cu atît mai no
civ : indiferența, nepăsarea. „Nu mă 
privește, nu e treaba mea" — iată o 
mentalitate care, rostită sau neros
tită. ar trebui să apară pe banca 
acuzaților în procesul moral al 
tragerilor din avutul obștesc, 
buie să înțelegem bine că un 
din avutul obștesc ar fi greu de 
tuit sau chiar imposibil de făptuit 
fără complicitatea — poate că este 
un cuvînt prea grav, totuși... — ce-

lor din jur ; nu s-ar fi intîmplat 
dacă ei și-ar fi făcut datoria elemen
tară — aceea de a preveni fărădele
gea, de a bara calea infractorului.

Unii încearcă să acopere indisci
plina, dezinteresul în apărarea avu
tului obștesc, chiulul sau chiar aple
carea cite unuia către abateri mai 
grave, prin fraze sforăitoare despre 
„umanism, omenie**. De parcă uma
nism și omenie ar însemna pactiza
rea cu eroarea, fraternizarea cu un 
om nu în numele a ceea ce este po-

Există cazuri cînd sesizatul 
tcresat să nu se afle că sub 
rea lui legalitatea socialistă 
călcată. Alteori, apare „avocatul-* 
care, tot din interes, știe să facă 
negrul alb și albul negru. Mai înre
gistrăm — lucru deosebit de grav — 
și cazuri cînd consecințele sesizării 
le suportă... omul cinstit, cel care, 
pe bună dreptate, a tras cuvenitul 
semnal de alarmă, demonstrînd că 
avutul obștesc este păgubit. Trebuie 
să arătăm însă că spre onoarea lor

este in- 
oblădui- 
este în-

AVUTUL OBȘTESC

sus- 
Tre- 
furt 
făp-

zitiv în el, in numele valorilor îna
intate pe care conștiința sa le po
sedă. ci in numele a ceea ce îl trage 
înapoi pe el însuși, in numele a ceea 
ce reprezintă (de multe ori chiar in 
ochii celui in cauză), o tară, o rămă
șiță a unui sistem etic revolut. Ome
nia nu înseamnă a ierta la nesfirșit 
greșelile unuia s'au altuia „pentru că 
toți sintem oameni și omul este su
pus greșelii", ci înseamnă a fi soli
dari în apărarea muncii tuturor, a 
roadelor ei menite să satisfacă cerin
țele tuturor celor ce muncesc. Să nu 
uităm : fiecare concesie, fiecare ati
tudine de tolerantă in numele unui 
fals umanism este o încurajare, un 
cec in alb acordat celor ce ne pă
gubesc.

Sint. din păcate, și situații cînd 
sesizările întemeiate ale oamenilor 
muncii nu sint luate in considerație 
— din indiferență, cum spuneam, dar 
nu întotdeauna doar din indiferență.

— dincolo de cazurile cînd sesizările 
sint neîntemeiate — majoritatea ce
lor in cauză nu abdică de la poziția 
lor justă, bazată pe spirit civic, în
țeleg să lupte pînă se face lumină, 
conștienți că nici un efort nu este 
prea mare cind se află in joc avutul 
obștesc, interesele colectivității.

Activitatea de zi cu zi a milioane 
de oameni de pe întreg cuprinsul 
țării relevă cu tărie spiritul de răs
pundere. rezerva uriașă de fermi
tate revoluționară, de intransigență 
pe care o posedă clasa noastră mun
citoare. toți cei ce muncesc. Ei sint 
convinși că trebuie să se pună capăt
— acolo unde există asemenea ten
dințe — falsului umanitarism, tole
ranței neprincipiale față de orice 
abateri de la normele firești ale 
muncii și vieții — ordinea, discipli
na, cinstea. Doar așa. printr-o opinie 
fermă, promptă față de orice abatere 
de la lege, de la normele morale ale

societății noastre, se poate spune că 
acționăm ca umaniști, ca revolu
ționari.

în păstrarea și apărarea avutului 
obștesc, mari răspunderi revin orga
nelor și organizațiilor de partid. îna
inte de orice, de a acorda toată aten
ția opiniilor oamenilor muncii, drep
telor lor sesizări. Totodată, de a în
tări în permanență munca politico- 
educativă menită să formeze o largă 
și combativă opinie de masă pentru 
sporirea și apărarea avuției obștești 
în fiecare unitate, la flecare loc de 
muncă. Punerea în dezbaterea colec
tivelor a cazurilor concrete de încăl
care a legalității, de știrbire a avu
tului obștesc, de acoperire sau de to
lerare a unor astfel de fapte este de 
natură să dezvolte spiritul de intran
sigență, conștiința responsabilității 
tuturor celor ce muncesc. Asemenea 
dezbateri, analizînd situații concrete, 
responsabilități precise, spunînd lu
crurilor pe nume, se constituie într-o 
autentică școală de combatere și mai 
ales de prevenire a oricăror fapte 
antisociale.

Numai așa, împletind în perma
nență replica fermă a legii, a orga
nelor chemate să o aplice, cu replica 
opiniei publice, a muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor, vom asigura 
apărarea avuției obștești, temelia 
bunăstării generale.

...Avem o țară frumoasă ; avem 
bunurile noastre, ale tuturor, rodul 
muncii a zeci de milioane de oameni 
vreme de zeci de ani. Ici. colo, unul 
sau altul vrea să diminueze averea 
obștească. Mai 
monstrăm că 
împiedicăm ? Este 
rie de conștiință 
cinstit, adică a 
celor ce muncesc.

este nevoie să de- 
sîntem obligați să-l 

o supremă dato- 
a fiecărui om 
cvasiunanimității

® TEHNICI NOI IN 
ZOOTEHNIE. Metodele mo
derne de selecție animală, de-a 
dreptul uimitoare, deschid per
spective nebănuite pentru zoo
tehnie. După punerea la punct 
și aplicarea tot mai largă a 
transplanturilor de embrioni, se 
conturează o nouă direcție, și 
anume înmulțirea „vegetativă" 
a animalelor, pe calea divizării 
embrionilor. Geneticieni ameri
cani au reușit ca, după insămîn- 
țarea ovulului în eprubetă, cind 
embrionul ajunge să aibă 60—80 
de celule, să-1 divizeze in două 
sau mai multe părți. Aceste 
părți se dezvoltă separat și 
după un timp pot fi divizate la 
rîndul lor, iar embrionii astfel 
obținuți sînt implantați unor 
vaci sau oi. De la un singur

animal de rasă superioară se 
poate obține astfel un număr 
foarte mare de urmași.

• CENTRALĂ ELEC
TRICĂ ACȚIONATĂ DE 
VALURI. Ideea unei astfel 
de centrale nu e nouă, dar pînă 
acum energia electrică obținută 
pe această cale revenea prea 
scump. Recent, doi inventatori 
suedezi au realizat un nou tip 
de pompă utilizată pînă acum 
mai ales In țările in curs de 
dezvoltare la scoaterea apei din 
fintini de mare adîncime. Pe 
baza acestei pompe, o compa
nie suedeză a instalat, in apro
piere de Goteborg, un model 
experimental de centrală acțio
nată de valurile mării, care se 
caracterizează prin simplitatea

construcției, preț de cost scă
zut, posibilitatea de a fi con
struită treptat,' fără a reclama 
investiții mari înainte de a ob
ține primii kilowați. In plus, 
noul tip de centrală nu are ne
voie de o supraveghere perma
nentă.

• UN MĂR CU ADE
VĂRAT DE AUR I Selec
ționeri indieni au reușit per
formanța de a obține, după mai 
mulți ani de altoiri și încruci
șări. portocale dintr-un soi lo
cal de măr, caracterizat prin 
productivitate ridicată. viață 
lungă și rezistență la condiții 
nefavorabile de climă. Portoca
lele astfel obținute sint mai 
mari decît cele obișnuite și. 
după cum apreciază horticulto
rii, mai gustoase. Principalul

avantaj îl constituie însă faptul 
că acest soi de măr rodește 
timp de 75 de ani, in timp ce 
un portocal — doar 20 de ani.

• „ASALTUL" LĂ
CUSTELOR. Turiștii sosiți 
în insula Flinders din Oceanul 
Indian sint preveniți să renunțe 
la obiectele și îmbrăcămintea 
de culoare verde. Cîndva un loc 
de vacanță renumit, insula a 
fost pur și simplu invadată, in 
ultimul timp, de lăcuste fără 
aripi, care devorează tot ceea 
ce este de culoare verde. Potri
vit băștinașilor, insectele dis

trug. în numai citeva minute, 
orice țesătură verde, iar din de
cembrie anul trecut, de cînd a 
fost invadată de aceste insecte, 
insula nu mai are nici o plan
tă 1 După încheierea sezonului 
turistic, autoritățile australiene 
se pregătesc să dea bătălia cu 
lăcustele devoratoare.

© CĂUTĂTORII DE 
SMARALDE. Statul Goias, 
din Brazilia, a devenit, în ulti
ma vreme, un adevărat punct 
de atracție pentru căutătorii de 
smaralde. Circa 3 000 de „garim- 
peiros" sosiți din toate colțurile

întinsei țări latino-americane au 
transformat în citeva luni o loca
litate oarecare. Santa Terezinia. 
intr-un fel de Klondyke al 
smaraldelor. Deși exploatarea a- 
cestor pietre prețioase se află 
intr-un stadiu inițial, de pe 
acum se extrag, în medie. 300 kg 
lunar. Specialiștii apreciază că. 
pină la sfîrșitul acestui an. cu 
concursul departamentului mi
nier. la Santa Terezinia vor fi 
scoase la lumină patru tone de 
smaralde. Pînă acum au fost des
chise 9 000 de exploatări.

® AISBERG GIGANT.
Cercetători sovietici au desco
perit in apropiere de țărmul 
Antarctidei un aisberg lung de 
160 km. lat de 72 km și gros de 
400 metri. Insula plutitoare de 
gheață înmagazinează circa 2.5

kilometri cubi de apă potabilă, 
ceea ce echivalează cu debitul 
anual al unui fluviu navigabil. 
Se apreciază că volumul global 
al ghețarilor plutitori este în 
prezent de peste 35 000 km cubi. 
cam tot atît cît cel al Mării Me- 
diterane.

• PE URMELE VIKIN
GILOR. Trei norvegieni și 
nouă americani au traversat cu 
succes Atlanticul, ajtmgind cu 
bine la țărmul Norvegiei cu o 
ambarcațiune copie fidelă a 
bărcii descoperite în anul 1880 
intr-o mică așezare norvegiană 
și care datează din veacul al 
IX-lea. Actuala expediție de
monstrează astfel. încă o dată, 
că ambarcațiunile vikingilor 
puteau ajunge, in urmă cu circa

o mie de ani, pe țărmurile 
Americii.

• RECHINII SI PO
LUAREA. Un tablou neobiș
nuit poate fi văzut zilele acestea 
pe litoralul vestic al S.U.A., in 
apropierea golfului San Fran
cisco. unde de citva timp apro
ximativ o.sută de rechini de di
mensiuni mici s-au năpustit li
teralmente pe nisipul plajei. Lo
cuitorii au încercat în repetate 
rinduri să arunce rechinii inapoi 
în mare, dar aceștia se întorc 
pentru a pieri. Oamenii de știin
ță nu au elucidat încă misterul 
acestei „sinucideri" a rechinilor. 
A fost emisă, insă, ipoteza că 
puternica poluare a apelor o- 
ceanului a determinat pierderea 
simțului orientării de către re
chini, care eșuează pe țărm.
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Activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu impulsionează lupta 
pentru o lume fără arme și fără războaie 
Presa indiană despre semnificația acordării distincției 

„Om al anului 1981“ președintelui României
DELHI 13 (Agerpres). — Publi

cația indiană de limbă urdu „Dai- 
nik Jagran" a publicat un articol 
consacrat semnificației deosebi
te a decernării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republi
cii Socialiste România, de către 
Adunarea pentru Integrare Na
țională din India a distincției 
„Om al anului 1981". Purtînd sem
nătura redactorului-șef al cotidia
nului, Gurudev Gupta, articolul 
scoate în relief activitatea neobosi
tă a șefului statului român con
sacrată asigurării securității inter
naționale, inițiativele sale de pace.

între altele se arată că „eforturi
le deosebite depuse de președin
tele Nicolae Ceaușescu nu numai 
că au netezit calea spre crearea, în 
viitor, a unei Europe fără arme nu- .

timp, 
o lume

cleare. dar. în același 
impulsionează lupta pentru 
fără arme, fără războaie".

La rindul său. revista 
..International Reporter" 
cat in numărul său din luna au
gust un amplu articol dedicat de
cernării distincției „Om al anului 
1981“ tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Este, totodată, inserat cuvintul 
rostit de președintele României la 
ceremonie.

indiană 
a publi-

i Ample acțiuni și luări de poziție 
. in favoarea dezarmării, pentru pace

Manifestări consacrate
Necesitatea statornicirii

unei noi
sărbătorii naționale a României

In intimpinarea celei de-a 38-a aniversări a Revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944, in nu
meroase țări continuă să aibă loc manifestări consacrate marii noastre 
sărbători naționale.

economice internaționale
[AGENȚIILE DE PRESA |
Sp -■ pe scurt i

BONN 13 (Agerpres). — La Ham
burg a avut loc o demonstrație îm
potriva amplasării în Europa a noi 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune, relatează agen
ția T.A.S.S. Participanții au cerut 
autorităților municipale să proclame 
Hamburgul drept zonă liberă de 
arme nucleare. Demonstrații' asemă
nătoare au avut loc în localitatea 
Ulzen, din Saxonia Inferioară, la 
Hanovra și în alte orașe.

GENEVA 13 (Agerpres). — Dele
gația României in Comitetul de 
dezarmare de la Geneva a avut o 
întilnire cu participant la Progra
mul Special al Națiunilor Unite 
pentru Problemele Dezarmării. Cu 
această ocazie au fost prezentate 
inițiativele și contribuția României 
în organizațiile și diversele foruri 
internaționale, la inițierea unui au
tentic proces de dezarmare, in pri
mul rind de dezarmare nucleară.

GENEVA 13 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor Unite din Geneva a 
avut loc o festivitate în cadrul că
reia au fost donate Bibliotecii 
O.N.U. volume din opera și gîn- 
direa social-politică a președinte
lui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și lucrări despre 
istoria, dezvoltarea economică, cul
tura și arta poporului român. La 
festivitate au participat înalț.i func
ționari internaționali, membri ai 
misiunii române și ai altor misiuni 
diplomatice acreditați la Geneva.

Exprimînd mulțumiri pentru va
loroasa contribuție, la tezaurul bi
bliotecii, directorul general ăl Ofi
ciului O.N.U. din Geneva a subli
niat interesul constant - pe care 
România și personal președintele 
Nicolae Ceaușescu îl acordă activi
tăților din sistemul O.N.U., poziția 
constructivă a țării 
luționarea pașnică 
lumii contemporane, 
efectivă la întărirea 
în viața internațională.

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La 
Clubul presei și cărții internaționa
le din Varșovia s-a deschis o ex
poziție de fotografii înfățișînd 
realizările poporului român in cei 
38 de ani de construcție socialistă. 
Locul central în expoziție il ocupă 
prezentarea activității prodigioase și 
neobosite, interne și internaționale, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Sînt pre
zentate, de asemenea, . imagini ce 
reflectă dezvoltarea continuă, re
ciproc avantajoasă, a colaborării 
romăno-polone în cele mai diferite 
domenii.

noastre în so- 
a problemelor 
contribuția sa 
rolului O.N.U.

ROMA 13 (Agerpres). — La Am
basada română din Roma a avut 
loc o conferință de presă. Amba
sadorul Ion Mărgineanu a vorbit pe 
larg despre semnificația evenimen
tului de la 23 August și a prezen
tat aspecte ale politicii interne și 
externe promovate de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

subliniată în Declarația 
de Ia Bogota

BOGOTA 13 (Agerpres). — Tntr-o 
declarație comună dată publicității la 
Bogota, după o întâlnire a președin
telui Columbiei, Belisario Betancour, 
cu șefii de stat și de guvern din Ve
nezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, 
Spania, Jamaica, Belize și Saint Criâ- 
tobal-Nevis- — care au participat la 
ceremonia de instalare a noului șef 
al statului columbian — este reafir
mată dorința unei păci stabile în 
America Latină și necesitatea in
stituirii unei noi ordini economice in
ternaționale — transmite agenția 
Prehsa. Latina. Declarația relevă im
perativul imprimării unui nou di
namism procesului de colaborare și 
cooperare economică regională, evi
dențiind în același timp preocupa
rea față de „persistența dezechili
brului existent între țările industria
lizate și statele in curs de dezvol
tare", în contextul suspendării de 
facto a dialogului Nord-Sud.

CONVORBIRILE INTERCOMUNL 
TARE între reprezentanții comunită
ților greacă și turcă din Cipru au 
fost reluate la Nicosia - anunță 
agenția Reuter. In perioada care 
a precedat reluarea negocierilor, 
Hugo Gobbi, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U., a 
avut consultări cu cele două părți 
în probleme de procedură, men
ționează sursa citată.

COOPERARE.
P. Chineze și 
Unite pentru 
a fost sem- 
cooperare pe

— informează

CONVORBIRI TODOR JIVKOV 
— DOLORES IBARRURI. Todor 
Jivkov, secretar general al C.d; ăl 
P.C. Bulgar, a avut convorbiri Cu 
Dolores Ibarruri. președintele P.C; 
din Spania, care se află la odihnă 
în Bulgaria. A fost reafirmată, cu 
acest prilej, hotărîrea de a dezvol
ta relațiile de prietenie și solida
ritate dintre comuniștii bulgari și 
spanioli în interesul păcii, demo
crației și socialismului, al priete
niei și colaborării dintre popoarela 
celor două țări.

I

DELHI: Convorbiri indiano-iraniene
DELHI 13 (Agerpres). — La Delhi 

s-au desfășurat convorbiri intre pre
ședintele Indiei. Giani Zail Singh, și 
președintele Majlis-ului iranian. Raf
sanjani, aflat in vizită oficială in ca
pitala indiană. Au fost discutate cu

*
(Agerpres).- — „Coh- 
problematica vastă și 
Americii Latine recla- 
de diferențele politice 
continent unit, capabil

PRAGA 13 (Agerpres). — în ca
drul „Săptămânii de luptă pentru 
interzicerea armelor nucleare și de 

I solidaritate cu victimele bombarda
mentelor atomice", in Cehoslovacia 
se desfășoară mitinguri și de
monstrații ale oamenilor muncii. 
Locuitorii multor orașe și sate 
cehoslovace și-au exprimat, cu 
acest prilej,' sprijinul față de iniția
tivele de pace și dezarmare, s-au 
pronunțat pentru încetarea cursei 
înarmărilor și distrugerea mijloace- 

\ lor de exterminare in masă.

WASHINGTON 13 (Agerpres). - 
La baza navală de la Ludlow, si
tuată la 50 km nord-vest de Seattle, 
capitala statului american Wa
shington, a avut loc o demonstrație 
împotriva înarmărilor nucleare. Uti- 
lizînd ambarcațiuni mici, partici
panții au instituit, simbolic, o „blo
cadă a păcii", în semn de protest 
față de intrarea în bază a primu
lui submarin american avînd la 
bord rachete nucleare de tipul 
„Trident". Poliția a intervenit ope- 
rind arestări.

întrevedere la Belgrad

acest prilej aspecte ale relațiilor 
bilaterale.

■ în cursul convorbirilor dintre pre
mierul indian, Indira Gandhi, și pre
ședintele parlamentului Iranului au 
fost, examinate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor indiano-iraniene și o serie 
de probleme internaționale, inclusiv 
cele legate de activitatea . țărilor 
nealiniate.

QUITO 13 
fruntarea cu 
complexă a 
mă, dincolo 
existente, un 
să prezinte o sțrategie comună", a 
declarat președintele Ecuadorului, 
Osvaldo Hurtado, în raportul anual 
prezentat Congresului National. 
Osvaldo Hurtado s-a referit la o 
serie de situații conflictuale exis
tente in lume, in~ special la cele din 
America Centrală și Orientul Mijlo
ciu. condamhihd „utilizarea forței și 
cuceririle teritoriale".

PROGRAM DE 
între guvernul R. 
Fondul Națiunilor 
Copii — UNICEF 
nat un program de 
perioada 1982—1984
agenția China Nouă. Potrivit pre
vederilor documentului, UNICEF 
va acorda Chinei, în următorii trei 
ani, un fond de peste 20 milioane 
dolari, care va fi utilizat pentru 
dezvoltarea activității de cerce
tare, ocrotirea mamei și copilului, 
educația preșcolară și primară și 
alle acțiuni legate de creșterea și 
formarea copilului.

LA ISLAMABAD au luat sfifșit 
joi convorbirile dintre reprezen
tanții ministerelor afacerilor exter
ne ai Pakistanului și Indiei privind 
încheierea unui tratat de neagre
siune intre cele două țări și creș
terea încrederii în relațiile dintre 
ele.

O NOUA DEVALORIZARE ÎN 
BRAZILIA. Guvernul brazilian a 
anunțat cea de-a 23-a devalorizare 
din acest an a monedei naționale 
— cruzeiroul.

BELGRAD 13 (Agerpres). — Agen
ția Taniug informează că Petar 
Stambolici, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, a purtat convor
biri cu Norodom Sianuk, președin
tele Kampuchiei Democrate, aflat in 
vizită de prietenie in Iugoslavia. 
Schimbul de opinii s-a referit la 
probleme ale vieții internaționale, 
la situația din Kampuchia.

Cosmonauții Berezovoi și Lebedev — de trei luni la bordul 
complexului spațial

Ei și-au consacrat 
ziua de vineri unor 
cercetări astrofizice. 
exercițiilor fizice și 
explorărilor medica
le. Ambii cosmonauti 
se simt bine, iar apa
ratele de la bordul 
complexului spațial 
funcționează normal. 
Tot vineri s-a înche-

MOSCOVA 13 
gerpres). — Au 
cut trei luni de 
cosmonauții. 
Anatoli ~ 
Valentin Lebedev, a- 
flați la bordul com
plexului spațial „Sa- 
liut-7“ — „Soiuz-T-5“, 
evoluează pe o orbită 
circumterestră, rela
tează agenția T.A.S.S.

(A- 
tre- 
cind 

sovietici 
Berezovoi și

iat și zborul navei 
automate de transport 
„Progress-14“, lansa
tă la 10 iulie 1982. La 
o comandă de pe Pă- 
mint, ea a pătruns în 
spațiile dense ale at-, , 
mosferei terestre și 
s-a dezagregat dea-:, 
supra Oceanului .Pa- ; 
cific.

Nota verbală a C. E. E. adresată S. U. A

Evoluția situației din Liban
* Un nou acord — al 11 -lea — de încetare a focului • Au continuat zborurile de recunoaș
tere ale aviației israeliene asupra capitalei libaneze • Reluarea întrevederilor președintelui 
Libanului cu emisarul american • Organizația pentru Eliberarea Palestinei și autoritățile li
baneze și-au dat acordul privind retragerea combatanților palestinieni din Beirut • Rezo
luția Consiliului de Securitate cere încetarea imediată a activităților militare, ridicarea ase
diului Beirutului, suprimarea restricțiilor care împiedică aprovizionarea normală a orașului

BEIRUT 13 (Agerpres) — Cel de-al 
11-lea acord de încetare a focului, 
realizat joi seara, pare să fi fost res- ' 
pectat de vineri, populația capitalei 
libaneze fiind terorizată doar de zbo
rurile de recunoaștere ale,, aviație) 
israeliene, transmit agențiile de 
presă.

Președintele Libanului, Elias 
Sarkis, și-a reluat întrevederile eu 
emisarul american, Philip Habib. La 
negocieri au participat primul minis
tru, Shafic Al Wazzan, și ministrul 
de externe, Fuad Boutros, anunță 
postul de radio oficial libanez. Postul 
de radio libanez a precizat că trimisul 
special american urmează să plece in 
Israel pentru a prezenta primului mi
nistru. Menahem Begin, rezultatele 
negocierilor sale de la Beirut.

Intr-o corespondență din Beirut, 
agenția T.A.S.S. menționează că Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei și autoritățile libaneze și-au dat 
acordul privind retragerea combatan
ților palestinieni din capitala libaneză.

Bombardamentele
Beirutului de vest, efectuate de pe 
uscat, din aer și de pe mare, au fost

cele mai violente de la declanșarea 
agresiunii israeliene in Liban, preci
zează corespondenții de presă. Timp 
de 11 ore, relatează agenția palesti
niană de informații W.A.F.A., aviația 
israeliană a efectuat. 220 de raiduri 
de bombardament, lanșînd aproxima
tiv 43600 de bămbe, în timp. ce ba
teriile de artilerie de pe nave au 
trimis asupra sectorului de apus al 
Beirutului 12 000 de obuze. De pe 
uscat au fost trase, cu tunuri de la 
105 la 175 mm, peste 30 000 de obuze 
și rachete. Un purtător de cuvint pa
lestinian. citat de W.A.F.A., a relevat 
că au fost complet distruse 600 de 
locuințe, alte 1 000 fiind grav ava
riate. Numărul morților sau răniților 
in urma bombardamentelor de joi se 
ridică la peste 500.

de joi asupra

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat, in unanimitate, o rezo
luție in care se cere respectarea „in 
mod strict" a hotărîrilor anterioare 
ale acestui organism privind înce
tarea imediată a „tuturor activități
lor militare in Liban, in special in 
interiorul și in jurul Beirutului". Re-

zoluția cere, de asemenea, ridicarea 
asediului impus Beirutului de către 
trupele israeliene și suprimarea tutu
ror restricțiilor care împiedică apro
vizionarea normală a capitalei li- 
banoze..; ‘L,-

Documentul — al cărui proiect ini
țial a fost prezentat de un grup de 
șase țări nealiniate — Guyana, Ior
dania, Panama, Togo, Uganda și Zair 
— reafirmă cererea formulată de con
siliu. la 1 august a.c„ privind in
stalarea de observatori ai O.N.U. la 
Beirut. Declarînd că. „desfășurarea 
de observatori are loc la cererea gu
vernului libanez", rezoluția cere 
Israelului să nu ridice obstacole în 
aplicarea acestei prevederi.

Consiliul și-a aminat sine die lu
crările, rămînînd însă să fie sesizat' 
asupra evoluției situației din Liban. 
Reluarea dezbaterilor asupra acestei 
probleme, menționează agenția France 
Presse, depinde, în fapt, de conți
nutul raportului ce ar urmă să fie 
prezentat secretarului general al 
O.N.U. de grupul de observatori, pre
cum și de menținerea sau încălcarea 
încetării focului.

Embargoul impus de oficialitățile americane asupra livrărilor 
de echipamente pentru conducta de gaze Siberia — Europa 
de vest, calificat drept un „amestec inacceptabil” în treburile 

comunitare
WASHINGTON 13 (Agerpres). - 

Șeful delegației permanente a C.E.E. 
la Washington. Roland de Kergorlay, 
a remis joi subsecretarului de stat 
american Walter Stoessel „nota 
verbală" a ..celor zece" cu privire 
la embargoul impus de oficialitățile 
americane asupra livrării unor echi
pamente necesare construirii con
ductei de gaze . Siberia — Europa 
de vest. In această notă, țările din 
Piața comună cer in mod ferm gu
vernului american să revină asupra 
deciziei de a interzice firmelor vest- 
europene să furnizeze materialul teh-

nic. realizat sub licență americană, 
necesar construirii acestui obiectiv. 
Decizia S.U.A. — se afirmă in notă 
— este contrară dreptului interna
țional și constituie un .amestec inac
ceptabil" in treburile comunitare. 
Nota — însoțită de un lung comen
tariu juridic — confirmă deciziile a- 
nunțate de țările vest-europene de a 
nu tine seama de embargoul impus 
de Washington, relevă agenția France 
Presse. Documentul C.E.E. mențio
nează o serie de consecințe negative 
pe plan politic, juridic și economic 
care decurg din aplicarea embargou
lui american.

VOR PUTEA FI PROGNOZATE DATA ȘI LOCUL SEISMELOR ? „Sin- 
tem capabili să stabilim data aproximativă a unui viitor seism, locul unde 
se. va produce și forța sa", a declarat agenției T.A.S.S. Victor Likov, direc
tor adjunct al Institutului de seismologie a.l Academiei de științe a R.S.S. 
Turkmene. Ca exemplu, el a citat prognoza privind locul, data aproximativă 
și forța seismelor care s-au produs la 24 și 25 februarie la Așliabad. Omul 
de știință a relevat totuși că nu se poate vorbi încă de rezolvarea defini
tivă a problemei prognozelor seismice. în prezent pot fi studiate mai bine 
indiciile care prevestesc cu mult timp înainte cutremurele și care ies 
in evidență mai pregnant dacă seismul va fi mai mare.

I

Date publicate de A.l.E.A.
VIENA 13 (Agerpres). — Cele 272 

de reactoare nucleare existente la 
sfirșițul anului trecut in lume au o 
putere instalată de 152 603 MW — se 
subliniază in raportul anual al Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică (A.l.E.A.). Capacitatea mon
dială a producției de electricitate de 
origine nucleară a sporit anul trecut 
cu 13 la sută față de 1980, electricita
tea realizată de centralele atomoelec
trice reprezentînd 9 la sută din ener
gia electrică mondială. Se anticipea
ză că in 1985 această cotă va ajunge 
la 17 la sută. Din păcate — se arată 
in raport — in rindul celor 23 de sta
te care dețin centrale atomoelectrice.

grupul țărilor in curs de dezvoltare 
este foarte redus — 4. iar capacitatea 
totală a celor .șapte reactoare pe care 
le posedă este de numai 2 465 MW.

Pe baza unor studii detaliate, 
'A.l.E.A. a ajuns la concluzia că 
costurile de producție in centralele 
atomoelectrice continuă să scadă, să 
rămină net inferioare celor realizate 
in centralele cu păcură și să fie com
parabile cu costurile de producție de 
electricitate ale termocentralelor care 
folosesc cărbuni, in regiunile unde 
acest produs se obține rentabil.

în 1981, A.l.E.A. a lansat noi acti
vități in scopul de a. evalua mai exact 
rolul energiei nucleare in satisfa
cerea nevoilor energetice mondiale.

Legături de amplă cooperare și solidaritate 
cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate

„Dezvoltăm și extindem continuu relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate, înscriind aceasta în politica noastră generală de luptă împotriva politicii im
perialiste, colonialiste, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, în care fiecare națiune să 
se poată dezvolta liber, fără nici un amestec din afară”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Una din orientările de bază, pro
gramatice, ale întregii politici exter
ne a României socialiste — căreia 
gloriosul act , de la 23 August i-a 
deschis orizonturi din cele mai ample 
și mai fertile — o constituie priete
nia. colaborarea și solidaritatea mili
tantă cu statele in curs de dezvoltare 
și țările nealiniate. Pornind de la 
rolul crescînd pe care il au în viața 
contemporană, țările în curs de dez-, 
voltare și nealiniate, care alcătuiesc 
majoritatea covîrșitoare a omenirii. 
România situează raporturile cu aces
te țări atît in contextul intensifi
cării și adîncirii colaborării pe plan 
bilateral, in scopul lichidării subdez
voltării și accelerării progresului 
economic și social, cit și in cadrul 
luptei, generale împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, pentru edificarea unei noi 
ordini economice și politice interna-, 
ționale, pentru garantarea drepturi
lor fiecărui popor de a fi pe deplin 
stăpîn pe soarta sa. Fundamentată in 
Programul P.C.R.. in documentele 
congreselor partidului, în cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. dez
voltarea largă a relațiilor cu statele

din această categorie a cunoscut, în
deosebi in ultimul deceniu și jumă
tate, un impuls puternic, a realizat un 
adevărat salt calitativ, pe plan atit 
politic, cît și economic. social, 
cultural. Semnificativ este în â- 
ceastă privință faptul că în prezent 
țara noastră întreține relații diplo
matice cu 95 de țări in curs de dez
voltare și nealiniate de pe toate con
tinentele, față de 30 in 1964.

O contribuție determinantă la extin
derea cooperării dintre România și 
aceste state și-au adus contactele la 
cel mai înalt nivel. Intr-adevăr, vizi
tele întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in 41 de țări din Africa, 
America Latină și Asia, intilnirile de 
la București cu șefii de stat din 38 
de țări în curs de dezvoltare și neali
niate de pe cele trei continente, pre
cum și cu numeroși șefi de guverne, 
conducători de partide politice, pre
ședinți dc parlamente, cu alte persona
lități politice din aceste țări, convorbi
rile avute și înțelegerile convenite au 
așezat temelii din cele mai trainice 
raporturilor dintre Românii și statele 
respective, bazate pe sentimente de 
stimă și încredere reciprocă.

In urma întilnirilor la cel mai înalt 
nivel au fost semnate 11 tratate de 
prietenie, 51 declarații comune sau 
declarații solemne comune. ‘96 comu
nicate comune — documente politice 
de o valoare și însemnătate deosebite, 
in care este consemnată voința co
mună a României și a celorlalte țâri 
semnatare de a intensifica conlucra
rea reciproc avantajoasă in toate do
meniile de interes comun, precum și 
hotărîrea de a depune eforturi susți
nute pentru așezarea raporturilor . 
dintre toate statele pe baze noi, de 
deplină 
participa 
blemelor 
care sint 
mii, in interesul păcii, dezvoltării in
dependente, înțelegerii și cooperării 
in întreaga lume.

Dialogul la cel mai înalt nivel a 
stimulat puternic extinderea și diver
sificarea raporturilor economice, care 
constituie componenta cea mai di
namică a relațiilor României cu ță
rile in curs de dezvoltare, dintre care 
un număr important sînt, in același 
timp, și țări nealiniate. Schimburile 
economice cu aceste state s-aii dez-

egalitate în drepturi, de a 
activ la soluționarea pro- 
internaționale majore cu 

confruntate popoarele lu-

voltat, intr-un ritm. accelerat, supe
rior ritmului de creștere a ansam
blului raporturilor economice externe 
ale României. Astfel, dacă în anul 
1964 ponderea țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate in comerțul ex
terior al României era de numai 4,9 
la sută, iar în 1970 de 7 la sută, ea a 
crescut la peste 33 la sută în cursul 

. anului. 1981, cu mult peste ponderea 
pe care acest grup de. state o dețin 
in comerțul mondial, ceea ce de
monstrează opțiunea politică ă țării 
noastre de adincire și intensificare a 
conlucrării economice cu statele. res
pective. Este semnificativ că pe lista 
primilor 30 de parteneri externi ai 
țării noastre in anul trecut figurează. 
10 state din acest grup: Irakul, Iranul. 
Jamahiria Arabă Socialistă Popu
lară Libiană, Arabia Saudită, E- 
giptul, Siria, Nigeria, Kuweitul, Li
banul și India.

Pornind de la faptul că România 
socialistă este ea însăși o țară în curs 
de dezvoltare și, în același timp, că 
dispune de resurse limitate, o atenție 
prioritară se acordă intensificării și 
diversificării acțiunilor de cooperare 
în producție în domeniile industriei.

agriculturii, construcțiilor, transportu
rilor, ca și in alte domenii de interes 
comun, pe baze reciproc avantajoase. 
Dealtfel, aceasta constituie principala 
formă de sprijin promovată de țara 
noastră față de țările în curs de dez
voltare, 'înscriindu-se în conceptul 
larg al intensificării cooperării econo
mice dintre țările in curs de dezvol
tare. ca modalitate importantă de ac
celerare a procesului de depășire a 
răminerjlor în urmă față de țările 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial și, totodată, ca parte inte
grantă a eforturilor care se fac în ve
derea edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în acest scop, o atenție deosebită 
este acordată construirii in țările in 
curs de dezvoltare a unor unități 
economice de producție, rambursarea 
investițiilor făcute de țara noastră 
urmind.a fi realizată prin produsele 
acestor unități sau prin unele mate
rii. prime și alte mărfuri disponibile 
la export in țările respective. De ase
menea, . se promovează înființarea 
unor. societăți mixte de producție și 
comercializare, ca și. alte forme mo
derne de conlucrare. în acțiunile de 
cooperare, economică cu aceste state, 
se urmărește așezarea activității 
acestora pe baze strict economice, 
eficiente, care să asigure rentabilita
tea pentru ambele părți. De aseme
nea. se are în vedere ca asemenea 
acțiuni de cooperare să contribuie la 
dezvoltarea forțelor de producție in 
țările cu care se realizează proiectele, 
la industrializarea lor mai rapidă, la 
valorificarea superioară și eficientă a 
resurselor lor naturale și creșterea 
venitului național. Totodată, prin 
participarea României la asemenea 
acțiuni se urmărește satisfacerea 
unor necesități obiective ale econo
miei noastre naționale, atit in ceea 
ce privește exportul de echipamente 
și industrie, cit și in legătură cu 
aprovizionarea cu unele materii pri
me și resurse energetice.

Semnificativ pentru amploarea 
relațiilor de cooperare economică cu 
țările in curs de dezvoltare este și 
numărul însemnat de specialiști ro
mâni — cițeva mii — petroliști, chi- 
miști. mineri,' tehnologi, constructori, 
agronomi, cadre didactice, personal 
medical și alții, care desfășoară o in
tensă și rodnică activitate in aceste 
țări.

în paralel cu adîncirea și intensi
ficarea cooperării economice are loc 
și un proces . de creștere susținută a ' 
schimburilor comerciale, cu toate că 
in multe dintre țările în curs de dez
voltare dimensiunile piețelor interne

și capacitatea lor de absorbție sînt 
limitate, fiind in prezent diminuate 
și de'criza economică internațională, 
în acest domeniu, țara noastră 
urmărește cu prioritate realizarea 
unor schimburi comerciale echilibrate, 
în primul rind cu acele state de unde 
se fac importuri mari de materii pri
me și produse energetice — petrol, 
minereu de fier, cărbune etc. — prin 
extinderea exportului românesc de 
mărfuri și servicii in aceste state, in 
scopul realizării pe aceste piețe a 
mijloacelor de plată necesare 1 im
porturilor. Totodată, trebuie sublinia
tă tendința de creștere a achiziționă
rii de produse finite din țările in 
curs de dezvoltare.

Ca o contribuție proprie la efortu
rile pe care le depun țările in curs 
de dezvoltare pentru formarea de ca
dre naționale, in România învață 
circa 20 000 tineri din aceste state, 
pregătindu-se temeinic să devină ca
dre de nădejde în țările lor, să-și 
aducă o contribuție importantă la 
dezvoltarea lor economică și socială.

Concomitent cu dezvoltarea fără 
precedent a raporturilor bilaterale ale 
României cu țările în curs de dezvol
tare și nealiniate, s-a extins și s-a 
consolidat conlucrarea pe arena in
ternațională cu aceste țări, pornind 
tocmai dc la interesele și aspirațiile 
comune vizind consolidarea indepen
dentei și suveranității naționale, res
pingerea politicii imperialiste de for
ță, dominație și dictat, de reîmpărțire 
a sferelor de influență, înfăptuirea 
dezarmării și salvgardarea păcii, 
promovarea progresului economic și 
social. Spre satisfacția reciprocă, 
această, colaborare a căpătat contu
ruri tot mai precise in ultimii ani. s-a 
extins tot mai mult, manifestîndu-se 
în multiple inițiative și acțiuni co
mune.

O’ expresie a saltului calitativ în
registrat in ultimii ani in conlucrarea 
pe plan internațional dintre tara 
noastră, și țările in curs de dezvoltare 
o constituie intrarea României in 
„Grupul celor 77“ al acestor state, în- 
cepind cu reuniunea de la Manila, 
din februarie 1976. precum și parti
ciparea cu regularitate a țării noas
tre, in calitate de invitat, la activi
tățile mișcării de nealiniere, respec
tiv, la conferințele la nivel înalt și 
la cele la nivel de miniștri de ex
terne ale statelor nealiniate, începind 
cu Conferința ministerială de la Lima 
din 1975 și cu Conferința la nivel 
înalt de la Colombo din 1976.

Punctele de vedere și propunerile 
constructive formulate de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu, cu 
privire Ia principalele probleme cu

care este confruntată omenirea s-a 4 
bucurat și se bucură de o deosebit? 
atenție in țările in curs de dezvoltare 
și nealiniate și foarte multe sint ca
zurile in care țările respective'' se 
alătură României in promovarea aces
tor poziții. i.

Astfel, tezele dezvoltate în ultimii 
ani de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la necesitatea imperioasă 
a realizării dezarmării și — in primul 
rind — a dezarmării nucleare, subli
nierea raportului dialectic dintre 
dezarmare și dezvoltare au primit o 
înaltă apreciere din 
meroase state în 
tare și nealiniate, 
pozițiile comune 
cestea la O.N.U. 
rumuri internaționale. ........ .
conceptul președintelui României cu 
privire la necesitatea lichidării 
subdezvoltării, depășirii actualei crize 
economice mondiale, care afectează 
cel mai puternic țările in curs- de, 
dezvoltare, edificării noii ordini eco
nomice internaționale este larg apre
ciat. ca o contribuție de mare va
loare. in dezbaterea și reglementarea 
acestor probleme de importanță vi- 

' tal'ă pentru viitorul omenirii. Se 
bucură, de asemenea, de o unanimă 
apreciere pozițiile consecvente ale 
șefului statului nostru in favoarea 
creșterii rolului țărilor mici și mijlo
cii, al statelor în curs de dezvolta- i 
re și nealiniate in dezbaterea și “ 
soluționarea problemelor cu care 
este confruntată contemporaneita- S 
tea. sublinierea imperativelor în- 
tăririi unității de acțiune și a 
solidarității acestor țări, ca factor , 
deosebit de important al promovării' 
unei politici noi de deplină egalitate 
în drepturi și respect reciproc. Tot- 

mod deosebit i 
România, ini- 
său. pentru' 

pașnică a di- 
inclușiv a.,

partea a nu- 
curs de dezvol- 
se regăsesc in 

adoptate de a- 
sau in alte fo- 

Tot astfel,

în drepturi și respect 
odată, sînt prețuite în 
acțiunile. întreprinse de 
tiativele președintelui 
reglementarea pe cale 
ferendelor dintre state, inclusiv a.; 
conflictelor dintre țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate ca utma're a ■' 
situațiilor moștenite de la ; trecutul? 
colonial, pentru garantarea dezvoltă
rii libere, independente a fiecărei 
națiuni. . '

, Toate acestea sint realități care ex
plică prestigiul deosebit de care se 
bucură șeful statului român, al cărui ' 
nume este pronunțat astăzi cu pre
țuire, stimă și respect in țările Afri
cii, Americii Latine și Asiei, tot astfel 
cum România este mai cunoscută și 
are mai mulți prieteni ca oricind pe 
meridianele „lumii a treia".

Marcel DINU
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