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Piața Teatrului Național din Tg. Mureș — o zona ale cărei construcții de marc expresivitate plastică se încadrează armonios în noul cadru arhitectural 
al municipiului Foto : Sandu Cristian

® Pînă în seara zilei 
de 27 august ară
turile pentru însă- 
mînțările de toam
nă au fost execu
tate pe 1392 000 
hectare, ceea ce 
reprezintă 38 la 
sută din suprafe
țele planificate

® Terenurile ocupa
te cu plante tîrzii 
și destinate cerea
lelor păioase să 
fie recoltate și eli
berate cu priori
tate, pentru ca a- 
răturile să se facă 
cu un avans de cel
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STADIUL EFECTUĂRII ARĂTURILOR PENTRU INSĂMÎNȚĂRILE 
DE TOAMNĂ LA DATA DE 27 AUGUST (în procente)

puțin 15 zile față 
de momentul înce
perii semănatului 
Toate tractoarele

disponibile - con
centrate zi și noap
te la executarea 
arăturilor ,

>

A APĂRA AVEREA OBȘTEASCA,
A ACȚIONA ÎN SPIRITUL

V

Și ÎN LITERA LEGILOR TĂRII
Averea țării este nu numai rodul 

muticii și creației întregului popor, 
ci și proprietatea sa. Iar statului so
cialist îi revine răspunderea de a ve
ghea ca această proprietate să fie- 
bine gospodărită, să nu fie risipită 
și să se dezvolte continuu. La rin
dul lor, oamenii muncii din patria 
noastră poartă direct răspunderea 
pentru păstrarea și apărarea avuției 
obștești, pentru sporirea ei, pentru 
folosirea rațională a tuturor mijloa
celor materiale și financiare.

După Congresul al IX-lea al parti
dului. modernizarea industriei, a 
agriculturii, promovarea cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice în toate 
compartimentele vieții economice și 
sociale, intensificarea puternică a 
preocupărilbr pentru dezvoltarea în- 
vățămintului, științei și culturii, pen
tru perfecționarea democrației socia
liste și-au aflat o pregnantă reflec
tare și pe planul comportamentului 
uman. Așa cum pe bună dreptate s-a 
subliniat in cadrul Plenarei din iunie 
a C.C. al P.C.R., așa cum se relevă 
in documentele celui de-al II-lea 
Congres al educației politice și cul
turii socialiste, în această etapă s-au 
produs și se produc transformări 
profunde in conștiința socială, s-au 
format oameni cu un larg orizont de 
cunoștințe, cu un comportament 
înaintat, capabili să participe activ 
la făurirea istoriei. A fost asigurat 
cadrul economic, politic, social, ideo
logic și moral în care să se mani
feste plenar puterea omului de a se • 
elibera de constringeri, de a cu
noaște, înțelege și stăpîni legile na
turii și ale dezvoltării sociale, de a-și 
afirma spiritul constructiv. în acest 
cadru iși găsește expresia și o atitu
dine nouă, superioară față de ave
rea țării, față de tot ceea ce consti
tuie proprietate obștească.

Dezvoltarea conștiinței înaintate 
este însă o problemă complexă, une- 

»î . ori mult mai complexă decit asigura
rea nrogresului economic. Se mani
festă’încă mentalități retrograde, ten
dințe de necinste și fraudă, de sfida
re a intereselor generale și de grijă 
excesivă față de cele personale. Une
ori, averea obștească este risipită cu 
iresponsabilitate, prin afișarea unor 
atitudini de nepăsare sau neglijență. 
Ea este citeodată diminuată prin furt., 
prin prădare iresponsabilă. Iar astfel 
de fapte se produc tocmai pentru că 
în unele colective există un climat de 
toleranță, o tendință de „închidere a 
ochilor". Sint unii care iși spun : „nu 
fură din buzunarul meu", fără să în
țeleagă, de fapt, că tocmai din bu
zunarul lor fură, pentru că cine iși 
rotunjește pe nedrept, fără muncă, 
avutul propriu ii păgubește pe cei
lalți. Sînt unii care își spun : „nu se 
risipește avutul meu", fără să-și dea 
seama că și ei sint proprietari ai va
lorilor materiale ce se irosesc sub

deci sînt păgubițiochii lor și că . _ .
direct. De la tribuna Plenarei C.C. 
al P.C.R. din luna iunie, secretarul 
general al partidului arăta : „Așa 
cum spune poporul nostru, nu există 
pădure fără uscături. Avem datoria 
să acționăm astfel incit uscăturile 
să nu îmbolnăvească pădurea, să a- 
părăm normele de conviețuire socia
lă. să dezvoltăm principiile de drep
tate și echitate socială, să asigurăm 
dezvoltarea sănătoasă, morală și in
telectuală, a poporului nostru".

Din cele mai vechi timpuri, teore
ticienii progresiști ai dreptului au 
precizat răspunderea pe care trebuie 
•să și-o asume societatea în stăvili
rea abaterilor de la normele de con
viețuire socială. „Vreți să barați ca
lea infracțiunilor? — nota cunoscu
tul jurist și filozof Cesare Beccaria. 
Faceți ca forța societății să fie con
centrată în apărarea legilor". Condi
țiile materiale și sociale proprii atit 
antichității și evului mediu, cit și o- 
rînduirii capitaliste nu au putut însă 
oferi, in ciuda strădaniilor atîtor ce
lebri ginditori vizionari, cadrul optim 
în care societatea să acționeze pen
tru lichidarea faptelor antisociale. 
Istoria omenirii, bogată in atâtea și 
atitea fapte exemplare, în realizări 
de seamă care au impulsionat pro
gresul și civilizația, cuprinde însă și 
pagini întunecate de fapte nedemne 
de condiția umană. Doctrina juridică 
burgheză a lansat, ca justificare, teo
ria... fatalității stării infracționale. 
Au apărut și apar numeroase studii 
despre oameni cu predispoziții ata
vice de a deveni 
pot fi reeducați.

Realitatea este 
talistă, indiferent 
losit, nu a găsit calea pentru oprirea 
din cursă a curbei fenomenului in
fracțional. S-a ajuns pină la situa
țiile critice de astăzi, cind Occiden
tul favorizează proliferarea violenței, 
a jafurilor, cind a devenit un fapt 
evident insecuritatea avuțiilor sociale 
și personale. Pedepsele, oricit de 
aspre, nu pot opri omorurile, furtu
rile, șantajul, înșelăciunea. Constrin- 
gerea juridică nu este singură efi
cientă. Și nici nu ar. putea fi într-o 
societate în care cei „înrăiți" revin, 
după ispășirea pedepselor,. în același 
mediu prielnic creșterii criminalită
ții, sub aceleași influențe nocive pro
tejate de... „democrația burgheză".

Fără îndoială că astfel de stări de 
fapt au un ecou mai larg, care de
pășește cadrul strict al lumii capita
liste. Ele au o oarecare influență și 
asupra unor oameni care trăiesc în 
colective și medii unde acțiunea e- 
ducativă este mai puțin eficientă ; 
unde se manifestă tendințe de ne- 
muncă, de trai parazitar, de înavu
țire cu orice preț ; unde își fac loc 
toleranța și îngăduința ; unde se dă 
dovadă de un fals umanism. împo-

infractori, care nu
că societatea capi- 
ce modalități a fo-

triva faptelor antisociale, societatea 
noastră socialistă acționează pe mul
tiple planuri : economic, politic, ideo
logic, moral. Un rol de mare în
semnătate revine dreptului. „In vir
tutea drepturilor oamenilor muncii, 
ale națiunii — precizează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este necesar ca, 
in conformitate cu prevederile legi
lor, să se ia măsurile cele mai se
vere împotriva celor care comit aba
teri, nereguli, care încalcă legile și 
normele de conviețuire socială".

Dar societatea noastră socialistă 
luptă nu împotriva oamenilor care 
săvirșesc fapte antisociale, ci a rău
lui din ei. Bătălia se dă pentru ca 
acești oameni 'să fie salvați, să fie 
redați muncii, colectivității, vieții. 
Dreptul însuși acționează, trebuie să 
acțiofieze, in societatea noastră so
cialistă, nu numai prin forță sa co
ercitivă, ci și ca factor de educație. 
Toate acestea nu înseamnă, desigur, 
in nici un caz, toleranță față de re- 
cidiviști, față de răufăcători, față de 
toți cei care atentează la bunele mo
ravuri, . la avuția obștească, indife
rent dacă o fac direct, ca autori, sau 
înlesnesc aceste fraude materiale și 
morale prin acceptare ori indife
rență.

După cum este cunoscut, organi
zațiile de partid, organizațiile de 
masă și obștești inițiază acțiuni de 
cunoaștere a legilor. Ceea ce este 
foarte bine. Sint însă numeroase a- 
cele situații în care astfel de preocu
pări rămîn tributare unor concepții 
simpliste, avind ca unic scop să li 
se arate oamenilor ce au dreptul și 
ce nu au dreptul să facă. Or, legea

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a V-a)

mai spus-o parcă, 
-mi place s-o sus

țin și in acest che
nar de pagină proaspătă. 
De fapt, nu eu am spus-o 

atras a- 
țăran — 
era, din 
ori din

prima 
tenția 
parcă 
Valea
Picior 
știu identitatea precisă, dar 
era cu siguranță un țăran 
din județul Dîmbovița). „Ai 
observat — îmi zicea el 
ușor fremătător, ca la des
coperirea unei taine — ai 
observat că județul nostru 
seamănă perfect cu țara ? 
Nu, nu la formă mă re
fer, la substanță, la conți
nut". Aveam să înțeleg — 
țăranul meu era un . mare 
autodidact, ca toți țăranii 
dealtfel — un, lucru mi
nunat, și anume: județul 
Dîmbovița renroduce la 
scară redusă, fie și numai 
in ceea ce privește relieful, 
chipul patriei : 20 la sută 
munți, 30 la sută dealuri, 
50 la sută - ci'mpie. O țară 
deci, in miniatura fidelă a 
inimii, care bate constant, 
totdeauna aceeași, pe coor
donatele sale rostite româ
nește. O tară in centrul că
reia străjuiește glorioasa 
Cetate de Scaun a Tirgo- 
viștei. cu Turnul Chindiei, 
cadru solar înfipt peste 
timp și istorie.

Cercetând însemnele noii 
Țirgoviște, ne amintim cu- 
vintele rostite de tovarășul

oară. Mi-a 
un bătrin 
din Răcari 
Voievozilor 
de Munte (nu-i mai

J DÎN ACTUALITATEA SOCIAUSTA A TĂRU

Nicolae Ceaușescu, în ca
drul unei vizite de lucru : 
„In viața orașului dumnea
voastră se îmbină in mod 
armonios lupta din trecutul 
îndepărtat pentru neatâr
narea tării, procesul de for
mare a limbii și națiunii ro-

tone de oțel special, din 
care se fac rulmenți, arcuri, 
organe de asamblare, con
strucții aerospațiale. Pen
tru majoritatea acestor oa
meni, combinatul a în
semnat un rost in viață, 
descoperindu-și vocația in

de calitate umană, munci
torească. ,

Un autentic și dorit rost 
in viață și-au aflat aici — 
la izvoarele oțelului — 
mulți alți tineri dimbovi- 
țeni. Unii dintre ei și-au 
închegat familii, in marea

TÎRGOVIȘTEA DE AZI
o „cetate de scaun

de Ion ANDREIȚÂ

// industrială
mâne, lupta revoluționară 
a clasei muncitoare sul) 
conducerea comuniștilor".

otărirea dîmbovițenl- 
lor de a transpune in 
fapte politica comu

niștilor rodește astăzi in 
fapte de dimensiuni pe po
trivă. O astfel de măsură 
se poate numi și Combina
tul de oțeluri speciale, năs
cut in vara , 1969. din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; puțini ani mai 
tirziu — Ia 14 decembrie 
1973 — tot in prezența se
cretarului general al parti
dului, se elabora prima șar
jă de oțel. Peste 9 000 de 
oameni ai muncii lucrează 
aici, în efortul de a asigura 
țării, anual, un milion de

noul destin muncitoresc al 
locului. Vasile Grădinarii 
este unul dintre acești oa
meni tineri. El îmi spune : 
„Sint de fel din județ, din 
Ungureni-Dragomirești, și 
îmi este greu să mă gin- 
desc ce-ar fi însemnat via
ța mea fără combinat. Si
gur, un loc 
eesc s-ar fi ; 
mine, dar 
să-mi plătă 
aceasta este, 
oțelar“. Către care Vasile 
Grădinaru a venit încă din 
1975. Trei ani mai tirziu 
absolvea liceul seral. Tot 
atunci urca in răspunderea 
de controlor tehnic de cali
tate al șarjelor de oțel. 
Atunci, ca și acum, era, 
este, rămine un exemplu

unde să mun- 
găsit și pentru 
meseria care 
cel mai mult 

, meseria de

familie muncitorească 
oțelarilor. 
crurile cu
Ioana și 
Ileana și 
reveniți în 
imediat după absolvirea fa
cultății. Ioana Cristea — 
a cărei privire suride și 
din fotografia aflată la pa
noul de onoare al între
prinderii —. îmi spune, in
tre urmărirea a două șar
je : „Sint bucuroasă că. am 
putut veni in orașul natal 
ca inginer metalurg. Nu 
zic că nu m-aș fi descur
cat și la Reșița sau Hune
doara, dar parcă este alt
fel cind pui umărul la ri
dicarea locului tău de 
baștină". Și că este așa, 
tinăra inginerâ-tehnolog in

IN ZIARUL DE AZI

a
Așa stau lu- 
tinerii. ingineri 

Marian Cristea, 
Marius Drăgoi, 

orașul natal

cadrul oțelăriei electrice 
aduce și un argument con
cret, convingător-: deși ha
remurile in vigoare admit 
un rebut pină la 2 la sută, 
angajamentul de sub 1.5 
la sută este realizat ritmic, . 
constant.

De la tovarășa inginer 
Ionica Moiceanu,- secretar 
cu probleme economice al 
comitetului de partid pe 
combinat, aveam să aflu că 
tinerii iși aduc o contribu
ție deosebită în acțiunea 
de reducere a importurilor 
și de asimilare in produc
ție a noilor mărci de oțe
luri. Astfel, numai in acest 
an au fost asimilate 8 noi 
mărci, care se alătură al
tor 130, cite se fac aici.

u departe de combi
nat, de cealaltă parte 
a șoselei naționale, se

află întreprinderea de 
strunguri SARO, sortită a 
apărea odată cu oțelul pe 
noua platformă industrială 
a Cetății de Scaun. Ea pro
duce de 10 ani — și este 
singura unitate din țară 
constructoare de strunguri 
automate. Vorbindu-mi deș- 
pre întreprindere și rolul 
ei in peisajul economiei 
naționale, tinărul inginer 
Florin Bordea de Ia atelie
rul de proiectare produse 
noi și modernizări eviden
ția faptul că unitatea — și, 
imnlicit. colectivul de aici
(Continuare in pag. a V-a)
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Și iar va-ncolți în tăcere o nouă sămință 
cu dragoste primită și hrănită de sinul lui cald 
ca-n toamnă, sub vălul de brume mai vii să sclipească 
mările griului, unduitoarele mări de smarald.

Azi, județul Brăila

Miriști de aur

Vlaicu BARNA

Prin noi tomnărițe își cîntă cu tact partitura 
sub albastrul văzduhului ce vibrează sonor, 
cind livezi și podgorii se-ncarcă de culori și arome 
și boabele porumbului se rotunjesc în matricea lor

Miriști de aur strălucind sub zările lui August, 
pămînturi ce ne-ați dăruit comorile strînse-n hambare, 
ictă-vă-n sărbătorească odihnă pe largile-ntinderi 
radiind inflăcăratul mesaj al luminii solare.

Miriști de aur, căi lactee peste cîmpii și podișuri 
pînă la poala de neguri a muntelui urcînd, 
mîine-n zori năpădite de răcoare și rouă 
veți fi iar pulberi și brazdă-ntoarsă de negru pămint.

Pe holde cu spicul greu, la vetre cu pașnice focuri 
acolo ne-avem rostul firesc și ceasul de schimb, 
pentru a dărui Patriei căldura inimii noastre 
și creatoarei fapte nemuritorul istoriei nimb.

S-au împlinit, in luna 
februarie 1982, 14 ani
de cînd Brăila a „bătut" 
efigie de județ, intrînd 
în noua salbă adminis- 
trativ-teritorială a țării ca 
unitate geografică, eco
nomică, socială, spiri
tuală și umană armonios 

închegată, cu durabile argumente ale tre
cutului, dar, mai ales, cu argumentele 
plenare ale prezentului socialist

SSMiS»

Cronica anilor care au urmat după 
Congresul al IX-lea atestă convingător 
urcușul pe treptele societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Pe fundalul unor 
ritmuri alerte, Brăila și-a racordat, cu 
elan creator, hărnicia, priceperea și inte
ligența proprie la ideile majore ale parti
dului, ale țării.

Din scurgerea trepidantă și spornică a 
anilor, reținem cîteva încrustații date de 
vigoarea faptelor și la Brăila.

(Pagina a lll-a a ziarului)

„Avem un trecut 
glorios care reprezintă 
cea mai prețioasă 
moștenire a poporului 
nostru", spunea, in ca
drul plenarei lărgite 
din iunie a Comitetu
lui Central al Parti
dului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, analizind 
istoria milenară a po
porului român sub 
incidența , necesității 
ca mai buna cunoaș-. 
tere a ci să devină 
fundament al activi
tății ideologice, al e- 
ducației patriotice, so
cialiste a maselor. 
Ampla expunere con
stituie și pentru noi, 
cineaștii, un reper de 
înalt preț, față de 
care ne evaluăm rea
lizările de pină acum, 
un indemn insuflețitor 
de a ne mobiliza toa
te resursele pentru a 
ridica activitatea, crea
ția și tehnica de pro
ducție a filmelor pe 
noi trepte ale calită
ții și eficienței, așa 
cum ne cere pe bună 
dreptate conducerea 
partidului.

Nu sint în lume 
multe cinematografii 
naționale care și-au 
oropus și au realizat o 
lungă serie de ample 
evocări ale marilor e- 
venimente și persona
lități din istoria unei 
țări, cum a făcut arta 
noastră cinematogra
fică in cadrul epopeii 
filmului istoric. Reali
zări, unele cu mari 
ecouri in rindul spec
tatorilor, diverse ca 
gen și stil, unitare în 
ceea ce privește corec
titudinea 
istoriei, 
înfățișării 
epocilor.
lor și personalităților 
abordate — filme ca 
.,Tudor". .Pădurea 
spinzuraților". „Nea
mul Șoimăreștilor". 
„Dacii", „Columna", 
„Mihai Viteazul",
„Cantemir", Ștefan 
cel Mare", „Vlad Țe
pos", „Răscoala",
„Buzduganul cu trei 
peceți", „SDeranța", 
„întoarcerea lui Vodă 
Lăpușneanu", „Pin- 
tea", „Burebista" ; fil
mele consacrate re- 

i voluției de la 1848, la

putem adauga o 
și mai mare a 
filme dedicate e-unor

venimentelor din isto
ria mai apropiată sau 
contemporană a țării, 
cum sint 
Dunării", 
„Străinul", 
alb", 
ria .
ta".

„Valurile 
„Setea", 

„Procesul 
„Lupeni ’29“, se- 

,Haiducii". „Sera- 
,.Facerea lumii", 

„Prin cenușa imperiu
lui", „Puterea și Ade
vărul", „Ecaterina 
Teodoroiu", „Labirin
tul", „Convoiul", „Cli
pa" ș.a. — au con
figurat o bogată fres
că istorică, ce se cere 
continuată, completa
tă și ridicată Ia o

Opinii de
Mircea DRÂGAN

artistică.

în- 
pu- 

prin 
efi- 
De- 
fim

virtuți

interpretării 
seriozitatea 
pe ecran a 
evenimente-

nouă calitate
Trebuie spus că toa

te aceste realizări ci
nematografice au 
trunit adeziunea 
blicului, avînd și 
aceasta o mare 
ciență ideologică, 
sigur, trebuie • să
conștienți că nu toate 
au atins culmi ale ca
lității artistice. încă 
sintem, intr-o anumi
tă măsură, tributari 
ilustrativismului, de- 
corativismului si une
ori declamatorismului. 
nu am reușit întot
deauna să intrăm in 
profunzimea straturi
lor adinei ale cauzelor 
care determină istoria. 
Ar fi trebuit mai mul
te strădanii și talent 
Dentru a transfigura 
artistic, a înfățișa mai 
emoționant, mai vi
brant marea noastră 
istorie. Apreciind to
tuși pozitiv bilanțul 
prezentat de filmul is
toric românesc, se cu
vine. ca răspuns la în
demnurile secretaru
lui general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. marele încu
rajator și animator al 
cinematografiei noas
tre. să ne propunem 
in continuare o nouă 
exigență, mult spori
tă, pentru ca filmele 
să ajungă Ia un ni
vel calitativ capabil

să servească prin for
ța exemplului istoric 
educației patriotice, 
revoluționare a mase
lor

După opinia mea, 
nu data sau subiectul 
în sine determină ac
tualitatea. unui film, 
ci ideea, utilitatea ei, 
rima, acordul proble
melor dezbătute cu e- 
poea in care apare. E 
arhicunoscut că un 
film poate fi demodat, 
învechit, evazionist 
ș.a.m.d., indiferent de 
anul și locul in care 
se petrece acțiunea ; 
dacă gindirea autori
lor prezintă defectele 
de mai sus, ele vor 
pătrunde neapărat în 
film. Si dimpotrivă.

Cred, de asemenea, 
că este timpul ca toți 
cei care iubim filmul 
românesc, autori, rea
lizatori, creatori, cri
tici. teoreticieni, spec
tatori, să ne aplecăm 
atenția asupra unor 
probleme intr-adevăr 
importante pentru 
dezvoltarea armonioa
să. in continuare, a 
filmului românesc, 
cum ar fi mărirea 
contribuției sale la o- 
pera de educație a ti
nerei generații, rapor
tul dintre istorie și 
ficțiune, concordanța 
dintre documentul is
toric — dat științific 
ce trebuie frecventat 
mai asiduu — și ima
ginea cinematografi
că. problema . istoriei 
păstrată oral și pre
zentarea ei cinemato
grafică, problema in
terpretării actoricești, 
dreptul artistului de a 
emite ipoteze în ca
zurile in care istoria 
nu dispune de docu
mente precise, stiluri 
și. limbaj cinemato
grafic modern in fil
mul istoric etc.

Răspunzind cu lim
pezime la eternele în
trebări de ce și pen
tru cine facem filme, 
mai mulți participant! 
Ia discuțiile din cadrul 
plenarei au subliniat, 
pe bună dreptate, că 
obiectivul principal al 
cinematografiei și te
leviziunii în domeniul
(Continuare 
in pag. a V-a)
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CULESUL DE TOAMNĂ
Mai multa ordine, mai multa răspundere 
în repararea, întreținerea și exploatarea 

combinelor

INCONSECVENTA
ÎN FINALIZAREA

DE COMBUSTIBIL
Culturile de toamnă ocupă in ju

dețul Giurgiu 128 400 de hectare. Po
trivit programului, la recoltarea 
florji-soarelui, sfeclei de zahăr, po
rumbului și soiei vor fi utilizate 
1 711 combine, iar pentru transportul 
producției sînt prevăzute 579 trac
toare și 1 156 remorci. Care este sta
diul pregătirii acestor utilaje acum 
cind recoltarea culturilor de toamnă 
a inceput ? Bunăoară, floarea-soare- 
lui a fost strînsă de pe primele 600 
hectare, lucrarea generalizindu-se in 
toate cbnsiliile agroindustriale.

— Au fost reparate toate combi
nele. de recoltat floarea-soarelui. De 
asemenea, din 27 de combine desti
nate recoltării sfeclei de zahăr, 25 au 
fost reparate. Totodată, din 757 com
bine pentru porumb știuleți, 570 sint 
verificate și urmează să fie recepțio
nate. iar cele 240 de combine care 
vor recolta porumbul în boabe și 340 
p.entru soia au fost reparate. In ace
lași timp, 170 de echipamente de 
recoltat porumbul pentru pastă sînt 
în curs de montare. O problemă 
aparte o ridică remorcile. Au fost 
revizuite 1 084 de remorci, dar. deo
camdată, nu pot fi reparate 74 din
tre ele, întrucît au butucii rupți și 
nu există piese de schimb.

La prima vedere, cu excepțiile 
arătate, situația statistică prezentată 
de inginerul Gheorghe Călinescu, 
director tehnic la Trustul S.M.A. 
Giurgiu, poate fi apreciată ca liniș
titoare, mai ales că am primit asi
gurări că pînă la începerea campa
niei mai este timp să se termine ce 
a rămas de făcut. Dar se pune între
barea : există certitudinea că aceste 
utilaje vor rezista cinci-șase săptă- 
mini, cît durează campania agricolă 
•le toamnă ?

De la trustul S.M.A. aflăm că 
principala cauză care a generat func
ționarea sub capacitate a multor 
combine in campania de seceriș o 
constituie reparațiile de slabă cali
tate, determinate îndeosebi de lipsa 
unor piese de schimb ori de recondi- 
ționarea necorespunzătoare a altora. 
Totodată, anumite combine noi au 
sosit cu defecțiuni direct din fabrică.

STRlNGEREA FURAJELOR
Situația „pe ansamblu* nu poate ascunde 

minusurile din unele unități agricole
I il ■
,i Cooperativele agricole din județul 
Brașov și-au asigurat integral canti
na tei-necesară de -fin-----64900 ■ tone
— pentru hrana bovinelor și a ovine
lor in perioada de iarnă. După cum 
ne asigură directorul direcției agrico
le județene, tovarășul Toma Cardoș, 
există resurse pentru a depăși can
titățile stabilite la acest sortiment 
principal de nutreț. întrucît s-au de
limitat și recoltat mai devreme tine
tele cu ierburi valoroase, acum s-au 
creat’ condiții ca. de pe mai mult de 
zece mii de hectare, să se obțină 
otavă de la coasa a doua. O bună 
parte a acestor finețe, după prima 
coasă, au fost fertilizate cu gunoi de 
grajd și cu îngrășăminte chimice. De 
asemenea, în zonele unde culturile 
duble nu au condiții de creștere, 
citeva mii de hectare de miriști au 
fost lăsate pentru a fi pășunate sau 
cosite. In acest mod se vor obține 
cantități suplimentare de fin.

Unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județul Brașov și-au pre
văzut prin balanța furajeră să-și a- 
sigure și o jumătate de milion de 
tone de nutrețuri suculente. Cultu
rile de porumb-siloz, sfeclă și gulii 
furajere oferă resurse suficiente pen
tru realizarea acestei cantități de 
furaje. Cît privește asigurarea nutre
țurilor grosiere, datorită structurii 
culturilor, județul este deficitar la 
aceste sortimente. De aceea, au fost 
trimise echipe de mecanizatori, do
tate cu prese de balotat paie in 
unitățile agricole din Bărăgan, care 
dispun de cantități mai mari de paie 
decit au nevoie.

Toate acestea dovedesc că a crescut 

Cu toate că aceste cauze au afectat 
în egală măsură toate S.M.A.-urile 
din județ, dintr-o situație întocmită 
de secția agrară a comitetului jude
țean de partid rezultă că există mari 
diferențe între cele 14 stațiuni de 
mecanizare a agriculturii privind 
gradul de folosire a combinelor.

Pregătind combinele pentru actuala 
campanie de recoltare, conducerile 
trustului județean al S.M.A., ale sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii și chiar ale unităților agricole 
trebuie să analizeze cu răspundere 
și exigență cum a fost posibil ca în 
S.M.A.-urile Frățești, Hotarele, Iz
voarele și Vidra, un număr de 189 

Tn județul Giurgiu — citeva învățăminte desprinse 
din perioada secerișului de care trebuie să se țină 

seama în apropiata campanie de recoltare

combine din 201 să recolteze, fie
care, de Ia 251 la 400 tone de grîu și 
chiar mai mult, in timp ce la 
S.M.A.-urile Anghelești. Călugăreni, 
Băneașa și Giurgiu, doar 79 de com
bine din 333 au realizat această per
formanță. Aceasta a dus la situația 
ca numai 59 de combine (5 la sută 
din cele aflate in dotarea județului) 
să recolteze fiecare peste 400 tone de 
griu. Cu alte cuvinte, foarte puține 
combine au lucrat fără întrerupere 
întreaga campanie de seceriș. Exa
minarea mai aprofundată a acestei 
situații dovedește că. în primul rind, 
este vorba de cauze subiective : in
disciplina manifestată in multe ate
liere și secții în ce privește monta
jul, efectuarea reglajelor și întreți
nerea combinelor, precum și slaba 
calificare a unor mecanizatori.

Am stăruit mai mult asupra aces
tor probleme la S.M.A. Giurgiu, spre 
a vedea ce Se întreprinde pentru ca 
neajunsurile manifestate în vară la 
seceriș să nu- se mai repete în ac
tuala campanie de recoltare, care e 
mult mai complexă și mai grea. Dis

numărul unităților agricole brașovene 
care au tras învățăminte din situația 

-grea din iarna trecută, cind am-fost- 
nevoite să cumpere fin din județele 
vecine. între acestea este și C.A.P. 
Codlea, unitate care iarna trecută a 
cumpărat furaje in valoare de 700 000 
lei. Acum, aici au fost depozitate 
1 300 tone de fin și cooperativa dis
pune de resurse pentru a produce șl 
10 000 tone de nutrețuri suculente.

Se cuvine menționată preocuparea 

în județul Brașov — moduri diferite de acțiune 
pentru asigurarea nutrețurilor necesare în timpul iernii

cooperativelor din Prejmer de a strîn- 
ge resurse variate de furaje. De pe 
acum. în depozite sînt 1 000 tone de 
fin, cea mai mare parte de lucernă. 
„La noi, lucerna dă mai multă pro
teină in comparație cu orice altă cul
tură — ne spune Toma Ioana, pre
ședintele cooperativei. De aceea am 
extins suprafața cu încă 75 de hec
tare. întrucît cele 300 hectare de 
finețe au fost recoltate mai de tim
puriu șl le-am fertilizat, acum le 
cosim a doua oară pentru otavă. Tot 
pentru a crea o rezervă de fin, după 
recoltarea păioaselor o suprafață de 
o sută de hectare de miriște a fost 
fertilizată, ceea ce asigură - o canti
tate suplimentară de cel puțin 500 
tone de masă verde pentru fin".

Deși situația pe ansamblu în ceea 

cutăm cu ing. IHe N. Muscalu, șeful 
atelierului de reparații.

— Cum explicați numărul mic de 
zile de funcționare a combinelor in 
unitatea dv ?

— Am avut opt motoare noi sau 
după reparații capitale, care au ce
dat la citeva zile de la intrarea com
binelor in- lan. A trebuit să le tri
mitem înapoi.

Deci cheltuieli cu refacerea unor 
reparații efectuate de mintuială sau 
cu remedieri la mașini realizate ne
corespunzător, cu plimbarea de colo- 
colo a motoarelor, care s-au răsfrînt 
negativ asupra producției de grîu 
prin prelungirea secerișului.

înțelegem, firește, că de aceste de
fecțiuni se fac vinovați cei ce au re
parat motoarele sau uzina producă
toare, dar mai sînt și alte cauze de 
care răspunzătoare sint conducerile 
S.M.A.-urilor respective. De*ore ce 
este vorba ? Piese sau angrenaje în
tregi, la combinele reparate și chiar 
la unele noi, cedează din cauza sla
bei calități a reparațiilor sau a-pie
selor recondiționate, ori din cauza' 
reglajelor sau a exploatării lor ne
corespunzătoare. Iată un exemplu : 
axele de la tobele combinelor au 
fost încărcate pe porțiunile uzate și 
rectificate, dar acestea se rup des. 
exact în aceeași zonă. Întrucît nu s-a 
făcut tratamentul termic, așa cum 
este prevăzut în proiect.

Alte cauze au ieșit la iveală urmă
rind stadiul reparării acelorași com
bine care sint folosite la recoltarea 
florii-soarelui. Echipamentele au fost 
montate abia de citeva zile — deși 
termenul era 15 august — întrucît. 
asa cum ni s-a spus, „au lipsit unele 
piese de schimb'1. Lucrurile au fost 
lămurite pe loc de reprezentantul 

ce privește, depozitarea finului iiestet 
fbupă, țș^buie spus toțușvpă mm < Sini-;
unității wr,ea cele din Purcareni-.rTăr-• 
lungeni, Budila și altele — unde de
pozitele de furaje au multe locuri 
goale. în aceste unități și în altele, cu 
efective mari de animale din consi
liile agroindustriale Codlea, Hărman, 
Făgăraș, Feldioara, este nevoie să fie 
grăbită recoltarea plantelor de nutreț. 
In unitățile cooperatiste din consiliul 
Hărman, deficitul de fin însumează

5 000 tone. Cum se explică această 
situație ? Motivul invocat de ingine- 
rtil-șef al consiliului, loan Benea, și 
anume că a intîrziat coasa intii la 
finețe din cauza pășunării acestora in 
primăvară, nu e de nici un folos ani
malelor. Ele au nevoie de fin și nu 
de justificări. Dealtfel, la cooperativa 
agricolă Tărlungeni nu a avut loc nici 
o schimbare în bine față de situația 
din anul trecut, din moment ce, din 
cele 1 500 tone de fîn necesare nu 
sînt depozitate decît 300 tone, canti
tate foarte mică pentru a asigura 
hrana celor aproape o mie de bovine 
și 2 800 ovine pînă la noua recoltă. 
Să fi pierdut din vedere consiliul de 
conducere al aceștei cooperative fap 
tul că iarna trecută și în primăvara 
acestui an a cheltuit aproape 600 000 

trustului S.M.A., care a făcut preci
zarea că „reperele respective se află 
în baza de aprovizionare".

La recenta consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R. consacrată proble
melor din agricultură s-a pus un 
accent deosebit pe asigurarea piese
lor de schimb pe recondiționarea ce
lor uzate, astfel ca repararea utila
jelor să se încheie cit mai repede. 
Intr-adevăr, există unele piese de 
schimb deficitare pe care le pot exe
cuta numai uzinele producătoare, dar 
sînt și multe altele care pot fi con
fecționate in atelierele proprii ale 
S.M.A. sau de uzine din județ. 
S.M.A. Vedea oferă un astfel de 
exemplu. în afara pieselor realizate 
cu forțe proprii, unitatea respectivă a 
apelat la Șantierul naval din Giur
giu, care i-a confecționat o serie de 
repere deficitare. De asemenea, a 
suplinit unele piese care lipsesc cu 
altele similare sau asemănătoare de 
la alte mașini, cărora le-a adus mo
dificările necesare. „Așa s-a proce
dat și. înainte de recoltarea griului 
— ne-a spus tovarășul Constantin 
Răduță. președintele consiliului agro
industrial Vedea. In plus, mașinile 
au fost bine întreținute, așa că după 
seceriș toate erau în stare bună și 
n-a fost nevoie decit de schimbarea 
uleiului, de unele reglaje și de mon
tarea echipamentelor pentru floarea- 
soarelui".

Durata de funcționare mai lungă 
Său mai scurtă a mașinilor agricole, 
exceptind anumite situații la care 
ne-am referit mai înainte, depinde 
în mod direct de cei care le repară 
și le exploatează. în aceste condiții, 
de orice zi. de orice oră de stagnare 
a mașinilor generate de slaba cali
tate a reparațiilor și nerespectărea 
programului de revizie și întreținere 
periodică se fac vinovați cei ce lu
crează în sectorul de mecanizare, 
sector în care trebuie — așa cum 
s-a subliniat la recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. — să 
fie întărite ordinea, disciplina și răs
punderea.

Lucian CIUBOTARII 
Petre CRISTEA

de lei . pentru cumpărarea de furaje? 
Cum Se f>oă’te face zootehnie, cu fin 
cumpărat de la alte unități'? "'Am 
adresat această întrebare tovarășului 
Mihai Manole, președintele coopera
tivei agricole. Acesta a ținut însă să 
ne asigure că deficitul nu e prea 
mare. Situația cu totul nesatisfăcă
toare care persistă a fost însă gene
rată de cauze mai profunde. Este vor
ba mai întîi de faptul că o suprafață 
de 511 hectare de finețe nu a fost 
fertilizată și îngrijită. De asemenea, 
In ultimii ani, 700 .hectare de finețe 
n-au mai fost cosite, fiind date pen
tru pășunatul animalelor, în locul su
telor de hectare de pășuni împădurite 
treptat Așadar, suprafețe mari care, 
In trecut, asigurau finul pentru iarnă, 
au primit altă destinație fără a fi în
locuite cu alte resurse de nutrețuri, 
situație care există și în alte locali
tăți montane.

Ce concluzii se desprind ? Ce tre
buie să se facă acum pentru a avea 
furaje suficiente Ia iarnă ? Mai întîi 
de toate este nevoie ca in toate uni
tățile agricojfe să se formeze mai 
multe echipe de cosași pentru recol
tarea finețelor, a ierburilor din zona 
căilor de comunicație. Totodată, tre
buie să fie grabnic încheiate trans
portul și depozitarea finului și pa
ielor, să fie intensificate lucrările de 
însilozare a porumbului cu această 
destinație și a altor resurse de masă 
verde. Recolta bună trebuie să fie un 
Îndemn la muncă stăruitoare pentru 
a strînge și depozita pentru Iarnă 
cantități cît mai mari de furaje.

C. BORDEIANU

Un Interesant șl, dealtminteri. 
bine documentat referat întocmit 
de mai mulți specialiști de la cen
trul de cercetări și proiectări de 
fabricație pentru țevi și trefilate 
lasă să se întrevadă o situație de-a 
dreptul spectaculoasă în ce privește 
valorificarea resurselor energetice 
refoiosibile la întreprinderea de 
țevi „Republica" din Capitală. Pe 
mai multe pagini sînt descrise in
stalațiile de recuperare a resurse
lor energetice refoiosibile aflate în 
exploatare sau care urmează să fie 
puse în funcțiune, din calculele fă
cute rezultind că se economisesc 
sute și sute de tone de combustibil 
ca urmare a valorificării căldurii 
conținute în gazele de ardere sau a 
celei emanate de țevile laminate 
la cald pe paturile de răcire.

Dealtfel, inițial, din discuția avu
tă cu specialiștii întreprinderii care 
se ocupă de această problemă eram 
pe punctul de a rămîne cu aceeași 
bună impresie ca și din lectura re
feratului. După cum ne-a relatat 
ing. Gbeorghe Pricop, șeful secției 
mecano-energetice. nu este puțin 
lucru ca, în șapte luni din acest an, 
prin recuperarea resurselor energe
tice refoiosibile, să se economi
sească aproape 5 900 tone combus
tibil convențional la producerea 
aburului tehnologic și a apei calde 
menajere sau pentru încălzire. In 
plus, in acest an s-au prevăzut și 
au început să fie executate o serie 
de instalații noi pentru recuperarea 
și valorificarea resurselor energe
tice refoiosibile. Bunăoară, în hala 
nr. 2 țevi-cazane se lucrează la 
montarea schimbătoarelor de căl
dură de la cuptoarele de tratament 
termic. Prin punerea în funcțiune a 
acestor instalații, temperatura ga
zelor de ardere se va reduce de la 
400“C la 150’0, urmînd ca anual să 
se economisească sute de tone de 
combustibil la prepararea apei cal
de menajere. Lucrările au început 
și la alte instalații, cum ar fi 
schimbătoarele de căldură de la 
cuptoarele cu vatră rotativă ale 
laminorului de 3 țoii și de la 
cuptoarele de tratament din secția 
sculărie, preîncălzitorul de aer pen
tru cuptorul de tratament inox. in
stalația de recuperare a căldurii 
emanate de țevi pe patul de răci
re la laminorul de 6 toii. In final, 
prin punerea în funcțiune a tutu
ror acestor instalații se vor econo
misi anual peste 2 400 tone com
bustibil convențional.

Chiar și numai din simpla enu

La oțelăria electrică a 
Combinatului metalurgic 
din Cîmpia Turzii a in
trat in funcțiune instala
ția românească de dega
zare sub vid a șarjelor 
de oțel de tip D.H. Ea 
are rolul de a îmbunătăți 
calitatea oțelurilor prin 
înlăturarea gazelor (hi
drogen, azot) și a inclu
ziunilor nemetalifere, ob- 
ținîndu-se oteluri cu ca
racteristici mult îmbună
tățite, utilizate în aerona
utică, la fabricarea au
toturismelor, a rulmenți
lor și in general pentru 
construcția de mașini. 
Ing. Alexandru Lișcan, 
șeful secției oțelărie, afir
ma că pentru anul viitor 
este prevăzută elabo-area 
a 40 000 tone de oțel vi
dat.

Inginerul loan Moldo- 
vanu, proiectant principal, 
ne-a informat că această 
nouă realizare a tehnicii 
românești, ce face parte 
din tehnologiile de virf, 
se ridică la nivelul celo.r

merare a rezultatelor obținute, pre
cum și a lucrărilor aflate în exe
cuție rezultă că, în această între
prindere, recuperarea resurselor 
energetice refoiosibile este o pro
blemă la ordinea zilei. O analiză 
mai aprofundată pune însă în evi
dență mari diferențe intre volumul 
resurselor energetice refoiosibile 
existente șl gradul lor de valori
ficare, adică între ceea ce s-a făcut 
și ceea ce ar trebui să se facă in 
acest domeniu.

Este de la sine înțeles, dacă ți
nem seama de specificul proceselor 
tehnologice, că la întreprinderea de 
țevi „Republica" există un mare 
volum de resurse energetice refoio
sibile. Ele pot fi grupate in trei ca-

La întreprinderea de țevi 
„Republica" din Capitală

tegorii : căldura conținută în ga
zele de ardere, căldura degajată de 
țevile laminate la cald și cedată 
mediului inconjurător pe paturile 
de răcire, apa caldă rezultată de la 
răcirea utilajelor mecanice. Din cal
culele făcute de specialiștii între
prinderii rezultă că toate aceste re
surse energetice rcfolosibllo echi
valează cu circa 38 000 tone com
bustibil convențional pe an. Deci, 
unitatea are la dispoziție, practic 
gratuit, o cantitate importană de 
energie. Se cuvine să facem insă o 
precizare : orice resursă energeti
că refolosibilă nevalorificată la 
timp este practic pierdută, ea fiind 
evacuată in atmosferă. Or, ce re
zultă ? In 7 luni, întreprinderea a 
valorificat doar circa 16 la sută din 
totalul resurselor energetice refoio
sibile disponibile in acest an. Iar 
cu noile investiții care vor fi puse 
în funcțiune în perioada următoa
re. gradul de valorificare a acestor 
resurse va ajunge Ia încheierea 
anului Ia aproximativ 22 Ia sută 
Puțin, foarte puțin 1

— Făcînd calculul așa, teoretic, 
procentul este intr-adevăr cam 
mic — ne spune inginerul Marius 
Gheorghe, șef de atelier în secția 
mecano-epprgetică. Dar resursele 
energetice refoiosibile nu pot fi re
cuperate și valorificate în întregi
me. chiar dacă am folosi cele mai 
perfecționate instalații. Potrivit 
studiilor și proiectelor pe care 

le-am întocmit, în anul 1984 vom 
putea recupera și valorifica apro- • 
ximativ 19 000 tone combustibil 
convențional, deci jumătate din vo
lumul resurselor energetice secun
dare disponibile.

Se cunoaște povestea cu sticla 
umplută pe jumătate, în fața căreia 
optimistul spune că sticla este ju
mătate plină, iar pesimistul — că 
este jumătate goală. Oricum am 
privi lucrurile, pînă în anul 1984 
este încă destul de mult timp, așa 
că, deocamdată, în întreprindere 
resursele energetice refoiosibile 
mai mult se risipesc decît se valo
rifică. în prezent, din echivalentul 
celor patru tone de combustibil 
convențional produse de resursele 
energetice refoiosibile intr-o oră, 
se recuperează și valorifică maî 
puțin de un sfert, iar trei sferturi 
se evacuează în atmosferă. Nu tre- I 
buie să fii neapărat pesimist pen- | 
tru a ajunge la concluzia că trei 
tone de combustibil convențional 
aruncate in fiecare oră înseamnă 
risipă curată. Și, oricît de optimist 
ai fi, la aceeași concluzie ajungi 
dacă analizezi chiar și bilanțul 
energetic din anul 1984. cînd în fie
care oră se vor irosi... două tone de 
combustibil convențional !

Cum de s-a creat totuși această 
Situație ? Să privim puțin în timp 
modul în care s-a acționat pînă 
acum pentru recuperarea și valori
ficarea resurselor energetice refo
iosibile. La ora actuală, in între
prindere există și funcționează nu
mai două instalații de recuperare 
a resurselor energetice refoiosibi
le. Cazanul pentru recuperarea 
căldurii din gazele de ardere (după 
preîncălzitorul de aer) de la cup
toarele cu vatră rotativă nr. 1 și 2 
a fost pus în funcțiune în anul 
1973, cînd s-a emis Decretul nr. 620 
privind măsurile de dezvoltare a 
bazei energetice și de folosire mai I 
judicioasă a combustibililor și ener-_ *• 
giei. Apoi, a doua instalație, fof-• 
mată din două schimbătoare de *‘T 
căldură, a fost pusă în funcțiune 
anul trecut, cînd s-a acordat din 
nou o atenție deosebită gospodări
rii și economisirii energiei în în
treaga economie. Deci, timp de 8 
ani de zile, in întreprindere s-a fă
cut prea puțin pentru recuperarea 
și valorificarea resurselor energe
tice refoiosibile.

Ceea ce nu mai necesită nici un 
comentariu.

Ion TEODOR

LA CÎMPIA TURZII *
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Instalație românească de degazare 
sub vid a șarjelor de oțel

mai perfecționate pe plan 
mondial. Proiectată la 
IPROMET Bucureștii după 
o concepție proprie, in
stalația este realizată 
cu utilaje și echipamente 
fabricate în țară și dispu
ne de un grad ridicat de 
automatizare, care permi
te tratarea oțelurilor atit 
In oale de 65 tone, cit și 
in cele de 125 tone. Prin
tre unitățile furnizoare de 
utilaje se numără Com
binatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca, Combinatul 
metalurgic din Cîmpia 
Turzii, întreprinderea de 
construcții de mașini Re
șița și altele. Merită evi
dențiate eforturile depuse 
de Grupul de șantiere ai 
Trustului de construcții 
industriale Cluj, care, 
împreună cu lucrători din 
combinatul beneficiar, au 
realizat o lucrare com
plexă, în mod temeinic și 
intr-un timp relativ scurt. 
(Alexandru Mureșan, co
respondentul „Scinteii").

r
Locuitorii de la sate și orașe care 

dețin curți sau terenuri agricole ur
mează să crească în acest an — con
form prevederilor din programele te
ritoriale de autoaprovizionare — 9 
milioane de porci, carnea obținută 
fiind destinată acoperirii nevoilor 
proprii de consum, iar surplusul — 
pentru valorificare pe calea con
tractelor și achizițiilor la fondul de 
stat. Dată fiind importanța economică 
și socială a acestei acțiuni, prin 
Decretul Consiliului de Stat nr. 
395/1981 s-au stabilit o serie de în
lesniri pentru crescătorii de animale: 
asigurarea de reproducători de rasă, 
îndrumare tehnică și de specialitate, 
asistență veterinară și medicamente 
de uz veterinar, credite in condiții a- 
vantajoase pentru procurarea de a- 
nimale de producție, prețuri sporite 
de contractare și achiziție etc.

Una din condițiile de bază pentru 
creșterea animalelor este existenta 
materialului biologic. Iată de ce. prin 
același decret, s-a stabilit ca unită
țile cooperației agricole de producție 
să organizeze crescătorii de scroafe 
pentru reproducție, care să ofere ce
tățenilor purcei de lapte în vederea 
creșterii și îngrășării in gospodăriile 
proprii. Cum se desfășoară această 
acțiune? — iată subiectul anchetei de 
față efectuate în județele Ialomița, 
Harghita și Giurgiu.

IALOMIȚA. Cele mai multe coope
rative agricole de producție au ame
najat micromaternități proprii de 
scroafe. Asemenea „microuzine" de 
purcei au'apărut la C.A.P.-urile din 
Colelia, Gîrbovl, Grindu. Grivița. 
Balaciu. Munteni Buzău ș.a. în plus, 
marile complexe de creștere a porci
lor și-au dimensionat de așa manieră 
capacitatea maternităților incit, pe 
lingă acoperirea efectivelor pentru 

. producția proprie, să asigure și un

AUTOAPROVIZIONAREA - în întrebări și răspunsuri faptice
surplus livrabil cetățenilor care do
resc să crească animale.

Rezultatul acestor măsuri: tn pri
mele 7 luni ale acestui an, unitățile 
agricole din județ au pus Ia dispo
ziția cetățenilor peste 10 mii purcei, 
care s-au alăturat grăsunilor obținuți 
de săteni din matcă proprie. De 
regulă, se vind crescătorilor de ani
male cite doi purcei — unul pentru 
nevoile proprii ale familiei, Iar celă
lalt pentru creștere și livrare la 
fondul de stat.

La ora actuală, în toate comunele 
ialomițene efectivele de animale au 
sporit simțitor, iar în unele localități 
au apărut surplusuri de producție, 
peste nivelul inițial, prevăzut în 
programul județean de autoaprovi
zionare. Ca atare. în multe localități 
s-au putut contracta pentru livrări la

Animale contractate la fondul de stat

Realizări in pri
mele 7 luni

Sarcina între
gului an

Localitatea

Comune
— Sf. Gheorghe 209 capete 210 capete
— Valea Măcrișului 220 236 >9
— Girbovi 245 »s 249
Orașe
— Slobozia 137 capete 202 capete
— Țăndărei 209 210 »»
— Fetești 454 >• 537 »»

— In prezent ne pregătim să punem 
bazele de producție pentru anul vii
tor — ne spune Octavian Roman, di
rectorul adjunct al întreprinderii de 
industrializare a cărnii din Slobozia 
— întreprindere coordonatoare a în
tregii activități de contractare a por
cilor din gospodăriile populației. Sti
mulate de rezultatele acestui an. 
unitățile agricole măresc capacitatea

Spiritul de inițiativă, interesul și huna organizare 
se măsoară în plusuri de producție

Cum se asigură efectivele de purcei destinați creșterii și îngră
șării în gospodăriile populației

fondul de stat în numai 7 luni un 
număr mai mare de animale decit se 
prevăzuse prin plan pentru întregul 
an. Citeva exemple: 

maternităților de scroafe, pentru a 
putea oferi cetățenilor un număr 
sporit de purcei, iar în acele coope
rative care n-au reușit încă să-și 
amenajeze asemenea maternități s-au 
stabilit măsuri de realizare a lor 
pînă in Iarnă.

HARGHITA. Pentru realizarea nu
mărului de porci prevăzut prin pro
gramul județean de autoaprovizio- 

nare în gospodăriile populației, uni
tățile agricole locale trebuie să pună 
în acest an la dispoziția cetățenilor 
5 850 purcei, diferența urmînd să se 
asigure din matca proprie a gospo
dăriilor săteștii Din păcate, pînă la 
începutul lunii august, unitățile agri
cole n-au livrat decit 33 capete. De 
ce ?

— Complexele de creștere a porci
lor, care aveau sarcina să livreze cea 
mai mare parte din numărul de 
purcei stabiliți prin plan — ne spune 

,Aurel Cichi, director adjunct în ca
drul direcției agricole județene — 
s-au confruntat în iarnă și primăvară 
cu serioase dificultăți în furajarea 
animalelor de reproducție. Aceasta a 
condus la o natalitate scăzută și o 
mortalitate ridicată a purceilor, incit 
cei obținuți au fost opriți, aproape in 
totalitate, pentru completarea efecti
velor complexelor de creștere și in- 
grășare. Pentru a preveni pe viitor 
asemenea situații avem în vedere ca. 
pe lingă măsurile de sporire a bazei 
furajere, să mărim capacitatea actua
lelor maternități, realizind astfel un 
surplus mai mare de porci, pe care 
să-i livrăm crescătorilor de animale.

— Ar fi fost bine, desigur, ca și 
complexele mari să participe la asi-

purceilor. Dar — conform 
sarcina principală de asigu- 
purcei a crescătorilor de ani- 
au cooperativele agricole de 

sint cele

gurarea 
legii — 
rare cu 
male o 
producție. Aceste unități 
care — repet : conform ultimelor re
glementări — trebuiau să înființeze 
micromaternități de scroafe. Ce s-a 
făcut in această privință ?

— Sincer să fiu. problema a fost 
tratată cu superficialitate pe toată 
filiera — incepînd de la noi. de la 
nivelul direcției agricole județene, 
pină jos, la nivelul fermelor zooteh
nice din cooperative. Așa îneît nu 
s-a făcut practic mai nimic in aceas
tă privință. De aceea vom analiza în 
cadrul primei întîlniri de lucru cu 
specialiștii din unitățile de producție 
această problemă, stabilind măsuri 
ferme de redresare a situației.

GIURGIU. Din cele 91 de coopera
tive agricole de producție din județ, 
doar 9 au organizat pină in prezent 
maternități de scroafe (a 10-a mater
nitate este în curs de amenajare Ia 
C.A.P. Bucșani). Ca atare, din nece
sarul de 82 000 de purcei pentru cres
cătorii de animale din județ s-au asi
gurat in primele 7 luni doar 394 ca
pete, adică ceva mai puțin de... 0.5 la 

sută.1 Rezultatul : foarte multi local
nici au renunțat să crească porci 
(deși ar fi dorit acest lucru, dispu- 
nind de condiții de furajare a ani
malelor). iar cei care au vrut totuși 
să procure animale au fost nevoiți să 
cumpere purceii la prețuri aproape 
duble de pe piață.

— V-au lipsit condițiile materiale 
pentru organizarea maternității de 
scroafe ? — l-am întrebat pe
Constantin Ceadirgeanu, președintele 
C.A.P. Băneasa.

— La drept vorbind, n-ar fi fost o 
problemă pentru noi ca, pe lingă 
sectorul zootehnic (unde cresc 800 de 
animale — n.n.), să amenajăm și o 
maternitate cu 20—30 de scroafe. 
Spații avem, medici de specialitate — 
de asemenea.

— Atunci, de ce n-ați organizat 
maternitatea ?_  ! ?

întrebarea a rămas fără răspuns. La 
fel cum s-a încheiat dialogul și cu 
Gheorghe Ivan, secretarul consiliului 
popular dintr-o altă comună giurgiu- 
veană — Singureni. Deși răspunsul 
nu era greu de dedus : maternitățile 
n-au fost organizate din lipsă de 
preocupare.

Că este posibil și avantajos să se 
organizeze asemenea maternități o 
dovedește experiența unor cooperati
ve agricole învecinate. Hotar în hotar 
cu unitatea din Singureni — la care 
nu s-a înființat maternitate de scroa
fe — se află C.A.P. Iepurești. Aici, 
șefa fermei zootehnice, ing. Elena 
Marinescu, a rămas surprinsă cînd 
am intrebat-o dacă maternitatea — 
care funcționează de aproaoe cinci 
ani — este rentabilă. „Altfel, credeți 
că am fi ținut-o ? Pe lîngă interesele 
economiei naționale, ale autoaprovi- 
zionării. pe lîngă faptul că ne înde
plinim o obligație legală, maternita
tea este și avantajoasă pentru coope
rativă. O singură problemă se cere 
totuși soluționată, o problemă negli

jată din motive birocratice : aceea a 
cuprinderii maternităților de scroafe 
în balanțele furajere ale unităților de 
producție. Pentru că scroafele au 
nevoie de o hrană îmbelșugată, pe 
care n-o putem asigura dacă furajele 
nu sint cuprinse in planul de produc
ție ăl C.A.P.-uIui. Cum ne-am 
descurcat pînă acum ? Am mers din 
unitate in unitate, apelînd la bună
voința furnizorilor".

Această importantă problemă care 
— in mod cu totul surprinzător — a 
fost ignorată de organele de planifi
care. ne-a fost semnalată și de to
varășul Emil Horghidan, director în 
cadrul Direcției agricole județene 
Giurgiu :

— Din maternitățile existente 
ne-am propus să mărim la cel puțin 
10 000 capete livrările de purcei pină 
la sfîrșitul anului. Dar pentru reali
zarea în continuare a programului de 
extindere a maternităților de scroafe 
este necesar ca organele de planifi
care din cadrul Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare să cu
prindă în balanțele furajere și efecti
vele de animale din aceste materni
tăți — lucru care pînă acum nu s-a 
făcut.

*
înainte de a încheia, mai notăm 

că sesizări similare privind rămineri 
în urmă în acoperirea necesarului de 
purcei pentru creștere in gospodăriile 
populației am primit la redacție și 
din județele Arad. Bihor, Brăila. 
Dolj, Maramureș. Mehedinți. Suceava 
ș.a. Este, de aceea, de datoria consi
liilor populare locale și a Ministeru
lui Agriculturii să intervină hotărit 
în această problemă, astfel îneît pre
vederile programelor teritoriale de 
autoaprovizionare din acest an să fie 
îndeplinite integral. La toți indicato
rii și în toate județele.

Mihai IONESCU, Mihal 
ViSOlU, I. D. KISS
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Brăila

NICOLAE CEAUȘESCU

Dialoguri fertile cu oamenii,
pentru oameni

oportune măsuri. Pentru în-

rr

IX-lea al 
nostru se 
națiunea 
libere și

în cartea de aur a județului Brăila sint înscrise vizitele de 
lucru ale secretarului general al partidului. De fiecare dată, co
lectivele de oameni ai muncii, întregul județ au beneficiat de 
prețioase indicățiif^dițiăntări, devenite direcții prioritari tfe'ttc-. 
țiune, substanță . densă a tuturor înfăptuirilor.

CÂRJILE DE VIZITA" ALE JUDEȚULUI

județul
ji||

v.

V-ÎA HI |g|| § I

ARGUMENTE
ALE DEVENIRII 

NOASTRE SOCIALISTE
Ion CATRINESCU

prim-secretor ol Comitetului județean Brăila al P.C.R.

i

Ir» aceste zile de intens efort creator, organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii brălleni sint angajați cu forțe sporite in 
opera de înfăptuire a obiectivelor cincinalului calității și eficienței, fiind 
animați de hotărîrea fermă de a contribui la accelerarea ritmului 
de dezvoltare economico-socială a țării, proiectat, ca un fascicul de 
lumină, de documentele Congresului al Xll-lea al partidului.

S-au împlinit, în această vară, T7 ani de la Congresul al 
partidului. 17 ani de cind in fruntea partidului și statului 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, OMUL care a învestit 
noastră cu înalta conștiință a demnității, a unei existențe 
fericite, stimulîndu-i energiile creatoare, vocația de muncă întru înfăp
tuirea idealurilor socialiste și comuniste.

In ansamblul impresionantei dezvoltări a României socialiste, în 
toți acești ani - care, în mod firesc și în semn de aleasă prețuire 
pentru magnifica operă a conducătorului partidului și statului nostru, 
sint numiți „Anii lumină — Epoca Ceaușescu” - județul Brăila a reușit 
să-și contureze propria sa personalitate, armonios împletită in persona
litatea patriei.

Au fost construite și,dezvoltate numeroase unități economice, Brăila 
înscriindu-se ferm, în acești ani, pe coordonatele industrializării. Odată 
cu dezvoltarea industriei s-a schimbat din temelii viața oamenilor și a 
localităților, a crescut numărul locurilor de muncă, s-au îmbunătățit 
radical condițiile de trai.

Agricultura a cunoscut7 și ea prefaceri deosebit de spectaculoase, 
atît in dezvoltarea bazei tehnico-materiale, cit și în privința producții
lor. In urmă cu 17 ani, în județul Brăila se obțineau, in medie, 
2 940 kg de griu la hectar, iar în această vară am realizat cu 850 kg 
mai mult, ceea ce reprezintă cea mai mare producție din istoria acestor 
meleaguri.

Semnificativă ®ste istoria de 17 ani a Insulei Mari a Brăilei, supra
numită și «„Bărăganul dintre ope"'. - cea mai mare lucrore de îmbu
nătățiri funciare realizată vreodată în România - cafe a îmbogățit 
zestrea de pămint fertil a țării cu peste 70 000 de hectare. De 
aici, in fiecare an pleacă spre hambarele țării o producție agricolă 
de aproximativ 34 000 de vagoane.

De unde om plecat și unde arn ajuns? Metamorfoza este grandioa
să. Iar întrebarea nu este retorică, ci conține, in esența unui firesc 
răspuns, atit mîndria de a fi parcurs un drum de împliniri, in care ceea 
ce inițial părea Imposibil a devenit realitate, cit și sentimentul tonic, 
robust al angajării noastre revoluționare pentru înfăptuirea unor noi 
și îndrăznețe realizări, așa cum, prin exemplul său de neobosită muncă, • 
ne îndeamnă secretarul generai al partidului.

Este un adevăr axiomatic faptul că împlinirile din acești ani lu
minoși sint indisolubil legate ac contribuția personală, hotăritoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, cu prilejul numeroaselor vizite de 
lucru întreprinse în județul Brăila, ne-a lărgit și amplificat capacitatea 
de gîndire și acțiune, ne-a înarmat cu tenacitate revoluționară. Am 
învățat Să visăm cu ochii deschiși, să îndrăznim, să înfăptuim.

Avem în Brăila o organizație puternică de partid. Avem în toate 
unitățile economico-sociale minunați constructori ai socialismului, 
care demonstrează prin întreaga lor activitate că vor face și in viitor 
totul pentru a aduce o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea 
și înălțarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație

IANCA, altădată un sat ca ori
care altul, a devenit un puternic 
centru agroindustrial, în care s-a 
ridicat o modernă fabrică de zahăr 
și un abator de păsări. *

La I.U.G. „PROGRESUL", în 
urma indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a construit o fabrică 
de excavatoare, o nouă turnătorie 
de oțel, fabrica de oxigen, fabrica 
de hidraulică grea. In ansamblul 
ei, întreprinderea s-a modernizat 
într-o asemenea măsură incit nu 
mai poate fi comparată cu cea de 
acum 10—15 ani.

Iată un gind al tovarășului MI
HAI MORARU, director general al 
I.U.G. „Progresul": „Secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost de mai 
multe ori in mijlocul oamenilor 
muncii de la «Progresul*. Acestor 
vizite de lucru le datorăm dezvol
tarea și modernizarea întreprinde
rii, gama variată de mașini și uti
laje pe care le realizăm la nivelul 
tehnicii mondiale. Sarcinile și o- 
rientările prețioase pe care ni le-a 
dat de fiecare dată ne-au înarmat 
cu încredere in forțele proprii, 
ne-au amplificat energiile".

La COMBINATUL DE FIBRE 
ARTIFICIALE și COMBINATUL 
DE CELULOZA $1 HÎRTIE vizitele 
de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au declanșat susținute 
acțiuni pentru modernizarea unită
ților și introducerea unor noi teh
nologii.

Unul din oamenii muncii de pe 
platforma industrială a Chiscanilor, 
maistrul VASILE TĂTARU, de la 
secția celuloză chimică a C.C.H.. ne 
declară : „La venirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-am auzit pen
tru prima dată, in mod direct, 
vocea sa plină de căldură, am as
cultat, împreună cu ceilalți tovarăși 
de muncă, sfaturile pline de înțe
lepciune. L-am simțit aproape de 
noi, oamenii muncii, preocupat de 
ceea ce înfăptuim, de modul in care 
trăim. Si combinatul nostru a în
florit in urma sprijinului concret 
pe care ni l-a dat, iar hotărîrea 
noastră de a realiza întocmai toate 
sarcinile încredințate este fermă".

Șantierul naval a cunoscut și el,

datorită indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, un ac
celerat proces de innoire și moder
nizare. Astfel, de la confecționarea 
unor modeste ambarcațiuni, s-a tre
cut la construirea cargourilor de 
4 500 tdw, 7 500 tdw și supertraulere.

Numeroase unități din agricul
tură, cum sint C.A.P. lanca, C.A.P. 
Tudor Vladimirescu, C.A.P. Cazasu, 
C.A.P. Traian, I.A.S. Urleasca, I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei, I.S.C.I.P, 
Brăila, au primit din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu orien
tări deosebit de prețioase care 
le-au deschis larg orizontul înfăp
tuirii obiectivelor noii revoluții 
agrare.

în toamna trecută, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită 
de lucru și Ia C.A.P. CAZASU. Iată 
citeva din impresiile adinei ale 
președintelui acestei unități, tova
rășa VASILICA POPESCU : „Emo
ția aceloft momente o voi purta 
mereu in conștiință. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a dat sfaturi 
excepțional de folositoare. Anali- 
Zînd cu minuțiozitate activitatea 
noastră, ne-a dat soluții optime 
pentru toate sectoarele din coope
rativă. M-a impresionat capacita
tea uimitoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a găsi operativ cele 
mai

făptuirea lor am alcătuit un pro
gram concret de acțiune care, chiar 
din acest an, a început să dea re
zultate bune. Vom continua să ac
ționăm în spiritul sarcinilor'date de 
secretarul general al partidului".

Numeroase au fost sarcinile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru creșterea necontenită a ni
velului de trai material și spiritual.

VERONICA DOBRIN, președinta 
Consiliului județean de educație 
politică și cultură socialistă, își a- 
mintește cu emoție : „Vizitele de 
lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Brăila au fost, întot
deauna, momentele sărbătorești 
cele măi dragi nouă. M-a impresio
nat in mod deosebit grija pe care 
secretarul general al partidului o 
manifestă pentru cultură, artă, 
invățămint. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ii datorăm inițierea ma
relui Festival național al muncii și 
creației . „Cintarea României", care 
și în județul Brăila a condus la 
afirmarea a numeroase talente, la 
perpetuarea unor tradiții și dezvol
tarea culturii in concordanță, cu e- 
xigențele prezentului. Iar dacă as
tăzi teatrul dramatic -Maria Fi- 
lotti* și Muzeul Brăilei, spre exem
plu, sint pe punctul de a intra in 
localuri renovate, aproape in între
gime înnoite, tot tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ii sintem recunoscători, 
întotdeauna am simțit că procesul 
de educare a oamenilor, de ridi
care a nivelului de cultură și civi
lizație al acestora a constituit o 
problemă de fond, esențială in ac
tivitatea neobosită a conducătoru
lui partidului și statului nostru".

s
A

Cetățile 
industriale

Noul șl modernul șantier naval din Braila

în procesul de industrializare a ju
dețului putem deosebi două aspec
te : 1) mărirea și modernizarea ve
chilor întreprinderi, care, in unele 
cazuri, cum ar fi întreprinderea de 
utilaj greu „Progresul", „Lamino
rul". Șantierul naval, sint de așa 
proporții, incit se poate vorbi de 
noi creații ; 2) se ridică întreprin
deri noi, in ramuri care nu. mai 
existaseră pină atunci : chimia ce
lulozei și a 
tracția de 
producerea 
prelucrarea 
etc. etc.

ÎNTREPRINDEREA DE
GREU „PROGRESUL". Nicu Radu, 
secretar al comitetului de partid : 
„Drumul parcurs de la reparațiile 
de locomotive și pină la fabricația 
întregii producții de excavatoare a 
țării, a unor insemnate cantități de 
utilaj industrial pare relativ scurt, 
dar el poartă amprenta marilor 
transformări ale industriei româ
nești. întreprinderea a cunoscut an 
de an o mare dezvoltare. Ca ur
mare, a ajuns la un efectiv de 
peste 12 400 oameni ai muncii. Și 
aș mai da o singură cifră : 127 000 
lei — reprezintă productivitatea 
medie a muncii".

ȘANTIERUL NAVAL. Stan Niță, 
secretar al 
„Adevărata 
rului se 
al optulea, 
sivă reconstrucție in baza noilor 
tehnologii din domeniul naval exis
tente pe plan mondial. Dacă în anul 
1944 numărul de muncitori era de 
circa 400. in prezent personalul șan
tierului a ajuns la aproape 5 000, 
înregistrînd deci o creștere de peste

12 ori, iar Înzestrarea pe o persoană 
a sporit de la 5 mii lei fonduri 
fixe in 1940 la peste 176 mii lei 
fonduri fixe in 1982".

Insula Mare

fibrelor artificiale, ex- 
petrol și gaz metan, 

de energie 
superioară a

electrică, 
lemnului

UTILAJ

comitetului de partid : 
dezvoltare a șantie- 

produce in deceniul 
cind se trece la o ma-

Nașterea Insulei a constituit unul 
din „miracolele" gindite. și înfăp
tuite de partid, de oameni pentru 
oameni. S-a tras, mai intii, un 
„corset" — digul de 156 km — ex- 
cavindu-se milioane de metri cubi 
de pămint. cam cit volumul cîtorva 
?iramide de talia celei a lui Kheops. 
n mijloc a apărut o tipsie uriașă 

de pămint., de peste 70 000 de hec
tare — cea mai mare lucrare de 
îmbunătățiri funciare din istoria 
țării.

Astăzi. Insula Mare a Brăilei 
este un teritoriu al recoltelor mari, 
în cadrul acestuia, un loc deosebit 
îl ocupă I.A.S. Insula Mare a Brăi
lei care, cu cele peste 60 000 hec
tare ale sale, se situează, ca mări
me, pe primul loc în ierarhia uni
tăților agricole din România. Uni
tatea aceasta, cu adevărat repre
zentativă pentru agricultură, a 
parcurs in ultimii ani un spectacu
los drum către modernizare. Pen
tru recolta Insulei oamenii au la 
îndemînă 650 tractoare, 480 combi
ne și alte numeroase mașini și uti
laje agricole. Totodată, peste 50 000 
de hectare sint amenajate pentru 
irigații. Cele mai întinse suprafețe 
sint cultivate cu porumb, griu, 
floarea-soarelui și soia.

în Insulă stările definitorii sint 
hărnicia și statornicia. Pe această 
temă încredințăm memoriei tipa
rului citeva exemple :

• Familia Orheianu. Sint în to
tal 12 : frați, feciori, cumnați și 
veri. Născuți și crescuți aici. Toți 
au învățat meseria de mecanizatori 
și n-au mai vrut să plece. S-au 
răspindit doar la fermele din Insu-

lă. Și 
bine, 
cheamă 
fiecare clipă, ale agriculturii.
• Aurel Iorga este unul din cei 

mai tineri ingineri din Insulă. De 
loc din Mărașu, a absolvit liceul 
agroindustrial din Brăila, apoi 
agronomia, in 1980, cind s-a reîn
tors acasă. Soția — tot inginer 
agronom — a venit și ea să lucreze 
in Insulă.

• Gheorghe Stroe. La 6 iulie a 
împlinit 17 ani de 
Insulă. Este deci 
rănii Insulei. Din 
dințat conducerea 
Soția lucrează tot 
au venit în Insulă și feciorul lor, 
Nicolae, subinginer mecanic. îm
preună cu soția sa, economistă. 
Familia insularilor s-a mărit.

Bărăganul

muncesc pe tractoare, com- 
semănători. acolo unde ii 

munca, imperativele, din

cind lucrează in 
unul din vete- 

’69 i s-a incre- 
fermei Băndoiu. 
aici, în acest an

1982, iulie. „Anotimpul" griului. 
Adică al piinii ; Bărăganul brăilean 
a trăit la înalta temperatură a 
muncii.

© La C.A.P. Cazasu. Ne-am aflat 
într-o zi cind se făceau calcule 
preliminare despre producția de 
griu. în lan. doi oameni dialoghea
ză : „Cit crezi că va ieși ?“ — „Nici 
n-am curaj să spun. Am calculat 
și. de pe sola aceasta de 180 hec
tare. ar ieși... vreo 6 000 la hectar". 
După doar citeva zile griul fusese 
recoltat, iar de pe sola amintită 
ieșiseră în medie peste 6 000 kg de 
griu. Era o victorie a încrederii în 
munca făcută „ca la carte" — cum 
spusese acel om al pămîntului.

© Ion Budeș este activist al co
mitetului județean de partid. De

zece zile se află „în sector". Adică 
la Surdila Greci, acolo unde a fost 
repartizat în campanie. Cind l-am 
intilnit, seara, la S.M.A. Făurei, se 
uita pe o hartă și discuta cu 
Gheorghe Dincă, președintele con
siliului unic agroindustrial : „Dacă 
scoatem și de pe sola aceasta 
4 800—5 000 kg, depășim binișor 
planul. Trebuie însă să ne grăbim; 
miine repartizăm aici incâ trei com
bine și mărim viteza de recoltat".

Să memorăm : in județul Brăila 
au fost cultivate cu griu 64 600 de 
hectare. Planul a fost depășit cu 
peste 135 kg la hectar. In total, 

însumează 8 645această depășire 
tone.

Așadar, brăilenii 
pe masa 
tone.

au adus, in plus, 
țării o piine de

Portul
de exploatare

8 645 de

flotă $1Grupul 
porturi — director Ion Oprișenes- 
cu : ,,Ce încărcăm pe nave pentru 
export ? Fabrici și echipamente 
construite in România, excavatoa
re, hirtie, celuloză, confecții texti
le. laminate. îngrășăminte chimice 
etc. Dar ca să putem face față 
voltăm și modernizăm portul, 
chii rujari (dar mai ales fiii 
au deprins noțiuni noi cum 
conteinerizare, paletizare, autosti- 
vuire... Nu mai sint căruțașii, ciu- 
rarii, tăvălucarii. ..Lipitorile portu
lui". cum semnificativ ii numea 
Panait Istrati pe vechii vătafi, nu 
mai sint ; i-au îngropat anii, isto
ria. Iar faptul că am ajuns unde 
sintem a necesitat ani lungi de re
nunțări, de patos revoluționar, de 
muncă avîntată".

dez-
Ve-
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faptul!
I_________DIVERS

Stagiunea estivala „Litoral '82"
INIȚIATIVE, EXPERIENȚE Șl CONCLUZII PRIVIND ACTIVITĂȚILE CULTURALE 
PE TIMPUL VERII CARE POT FI AVUTE ÎN VEDERE ÎN TOATE ANOTIMPURILE

Premiul I
Nu doar spectacole de divertisment

Imaginea prezintă o instalație 
solară automatizată pentru pre
pararea apei calde menajere, 
realizată de un grup de elevi de 
la Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din Alexandria. Origina
la instalație poate fi folosită in 
laboratoarele școlare, in tabere, 
in gospodăriile populației. Iată 
citeva dintre caracteristicile teh
nice : capacitate zilnică de în
călzire — 400 litri și temperatu
ra apei — între 60 și 90 de grade 
Celsius. Este de remarcat că un 
montaj electronic permite orien
tarea automată a captatorului 
după razele solare. Instalația, 
realizată de pionierii Ionel Ban, 
Cristian Scrioșteanu, Florea 
Eduard Georgian și îndrumăto
rul Florian Zorilă, a obținut 
premiul I la expoziția republi
cană „Start spre viitor".

„Cine ar crede că stagiunea estivală 
a litoralului se compune numai din 
spectacole de divertisment — spunea 
Elena Borodi, secretar al Comitetu
lui județean de partid Constanța 
— ar fi destul de departe de 
adevăr. Dacă răsfoiți programul 
activității noastre politico-educative 
și cultural-artistice, de care răspun
de direct Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă Constanța, 
veți vedea că din luna mai și pînă in 
septembrie sînt înscrise și.cicluri de 
expuneri, dezbateri, simpozioane pri
vind „Știința, materia, societatea" 
sau pe teme de istorie, de politică 
internă și internațională, materialism 
științific, cultură, civilizație, dezba
teri pe marginea unor filme cu te
matică tehnico-științifică sau despre 
ultimele lansări editoriale, apoi „De
cada cărții social-politice". sesiunea 
dedicată metodologiei muncii politi
ce și cultural-educative de masă etc ; 
sînt acțiuni ce se realizează în cola
borare cu comitetul județean U.T.C., 
consiliul județean al sindicatelor, co
mitetele orășenești de cultură, uni
versitatea cultural-științifică... Bine
înțeles însă că vom sublinia și fap
tul că „Steaua litoralului" — festi- 
val-concurs interjudețean de inter
pretare a muzicii ușoare și populare 
românești — a ajuns la a XH-a ediție, 
că „Serbările mării", dedicate tuturor 
vîrstelor —. care au cuprins și „Ziua 
muzicii și poeziei" și „Ziua sportu
rilor" șl „Parada portului popular", 
„Ziua teatrului și baletului" etc —

s-au aflat la a XIII-a ediție, că la fes
tivalul de folclor „Litoral ’82“ (ediția 
a XVIII-a) își dau concursul zece 
ansambluri venite din reprezentative 
zone etnografice ale țării : Buzău, 
Neamț, Sălaj, Olt, Mureș, Argeș..., 
într-un cuvînt de la Mamaia și pină 
la Mangalia, pe toate scenele în aer 
liber, seară de seară este programa
tă o gamă variată de spectacole și 
concerte. Nu mai vorbesc de „Gala 
tinerilor concertiști" — un program 
de ținută, realizat de către orches
tra simfonică a Teatrului liric din 
Constanța în colaborare cu Colegiul 
criticilor muzicali din A.T.M.. o a- 
leasă manifestare la care au fost pre- 
zenți tineri muzicieni laureați ai 
unor importante concursuri naționale 
și internaționale"...

Intr-adevăr, urmărim diagrama 
stagiunii estivale „Litoral ’82“ : 8 săli 
și grădini, 14 discoteci, 13 programe 
de divertisment din cadrul unor com
plexe, plus spectacole audiovizuale 
la Planetariu, la Delfinariu...... Dacă
în luna mai am organizat „Săptămi- 
na filmului românesc", iar în iunie 
s-au desfășurat „Zilele cîntecului re
voluționar și patriotic" — completea
ză prof. Octavia Ivan, președinta Co
mitetului județean de cultură și edu
cație socialistă Constanța — tot ca 
„noutăți" ale acestui sezon ar fi de 
amintit concursul de muzică ușoară 
cu cîntece dedicate păcii și sesiunea 
științifică privind „Tezaurul folclo
ric dobrogean".

au fost prezenți actorii Teatrului 
„Ion Vasiiescu". Bineînțeles, în plină 
vară trebuie să aibă cuvîntul in 
primul rind oaspeții, dar este știut 
că în restul anului, la Casa de cul
tură din Mangalia repetă, dau specta
cole, concerte formații marinărești 
de fanfară, ansamblul marinăresc 
„Albatrosul", laureat la toate ediții
le Festivalului național „Cintarea 
României", ansamblul folcloric „Nep- 
tun", orchestra de muzică ușoară a 
casei de cultură, grupul de recita
tori..., peste 250 de artiști amatori 
(muncitori la șantierul naval, la în

treprinderea de construcții hidroteh
nice. cadre didactice etc.). „Vedeți, 
sintem, cred eu. bune gazde, dar ar 
fi bine ca oaspeții să ne onoreze cu 
cît mai multe spectacole de succes, 
ca instituții de primă mărime să-și 
respecte distribuțiile, ca toate forma
țiile teatrale, muzicale care vin în 
turneu pe litoral să fie itinerate și 
la Mangalia. Numai cu „Belmondo 
al II-lea“ și cu un spectacol folcloric 
nu cred că pot socoti că am răspuns 
cerințelor spectatorilor într-o săptă
mînă, in miez de vară".

Concursuri care pledează pentru mai 
multă inventivitate și o poveste 

cu cîntec“ Pe muntele Ciucaș Foto : Gh. Vințilă

La mulți ani!

Cine, trece prin fața grădinii 
de pe strada Biscaria nr. 72 din 
Simeria rămâne plăcut impresio
nat de culturile de roșii, ardei, 
castraveți, dovlecei, cartofi.* 
Curtea, casa și grădina prezintă 
aceeași carte 'de' vizită~ ă unui 
adevărat gospodar, harnic și 
priceput. Totul, absolut totul 
este lucrat și îngrijit de Ileana 
Munteanu, care a împlinit 90 de 
ani. Pînă nu demult a lucrat la 
C.A.P. Simeria, unde nici un 
bărbat nu o întrecea la mun
că ! Grădina de legume a „ma
mei Ileana" e o adevărată ex
poziție.

— Pe mine, maică, numai 
munca m-a ținut și mă ține să
nătoasă — ne spune ea. Aud 
bine, văd bine, bag și ața-n ac, 
citesc ziarul fără ochelari.

E ceva !

Merită osteneala! I

Muzica (și nu numai muzica ușoară!), 
o prezență de prestigiu pe scene 

și în sălile de concert
Cea de-a V-a Gală a tinerilor con

certiști, manifestare pe care Cole
giul criticilor muzicali a gîndit-o 
de Ia bun început itinerantă (a 
fost aplaudată și la Craiova și la 
Satu Mare, Ploiești, Mamaia), s-a 
desfășurat deci la Constanța, ca și în 
anul trecut, sub bagheta unui pasio
nat muzician, Paul Staicu (eficient, 
concis în gestică, cu un limbaj clar, 
mobilizator pentru ansamblu), cel 
care doar în cîțiva ani a lansat un 
colectiv simfonic — orchestra Tea
trului liric din Constanța, un ansam
blu foarte atent la cizelarea profe
sională, la stăpînirea unui cuprin
zător repertoriu, la cucerirea unui 
numeros public. A fost o întîl- 
nire cu pagini concertistice ce
lebre, cu tineri interpreți care urcă 
treptele devenirii lor artistice, în
tr-un generos tărîm componistic : 
Dittersdorf, Chopin, Weber, Dvorak, 
Mozart, Richard Strauss, Gheorghe

Dumitrescu, prilejul audierii unor 
opusuri din literatura pianului, vio
rii, violoncelului... ; trei seri de con
certe (amintesc doar de primul pro
gram ce a cuprins : Concertul pentru 
fagot și orchestră de Mozart — solist 
Mihaî Timofte, Concertul in re ma
jor pentru vioară și orchestră de 
Brahms, in varianta sobră, echilibra
tă a Cristinei Anghelescu, arii din 
„Liliacul" de Johann Strauss și „Ion 
Vodă" de Gheorghe Dumitrescu, in
terpretate de soprana Bianca Io- 
nescu cu siguranță, cu aplomb), un 
repertoriu de largă accesibilitate 
pentru acele sute de spectatori care 
au susținut ideea că muzica de con
cert își are locul ei binevenit într-un 
program estival. Revelația galei 7 
După părerea publicului, dar și a cri
ticii de specialitate, tînărul violonce
list Atilla Szekely, cel ce a desfășu
rat cu arcuș de maestru Concertul 
de Dvorak !

Am văzut anunțat în cadrul „Ser
bărilor mării" un concurs intitulat 
„Copiii soarelui", ce trebuia să fi 
avut loc pe plaja din Mangalia: un 
Concurs de construcții de castele pe 
nisip! Minunată idee, inspirat a fost 
cel care' a așternut-o pe hîrtie ca pe 
oricare alt moment serios și impor
tant al unei ample manifestări. Pen
tru că „Serbările mării" sînt și ale 
copiilor, așa cum sînt și ale bunici
lor lor, așa cum Ia Cazino-ul din 
Constanța oameni cu părul cărunt au 
fost invitați pe scenă, la acel con
curs . de dans de care am amintit, să 
arate celor tineri cum sînt pașii de 
vals-boston, cum se dansează simplu 
și elegant tango-ul... Și dacă la Ca
zino, la un moment dat, toți cei ce 
intraseră sub reflectoarele scenei (de 
la 14 la 60 de ani) au devenit „eroii" 
unui spectacol, învingîndu-și tracul, 
arătîndu-se de la o clipă la alta 
mai siguri pe ei înșiși, fericiți că se 
pot lăsa în voia unui „joc de-a va
canța", precis pe plaja din Mangalia 
(dacă vremea a fost frumoasă), cas
telele au fost cu seriozitate înălțate 
și toate turlele și toate crenelurile 
s-au nivelat și șlefuit brici, așa 
cum numai „marii meșteri" știu a le 
nivela și șlefui.

Poate cineva să nu accepte ideea 
că toți copiii sînt serioși cînd se 
joacă și că „cei mari" — cum spunea 
și Brâncuși — simt nevoia cîteodată 
să uite cîți ani poartă pe umeri? Nu 
cred și bine ar fi să nu fie... Așa 
cum bine ar fi ca lucrurile serioase 
să nu fie considerate niciodată o 
joacă de către nici o virstă, mai ales 
de către cei care trebuie să repre
zinte instituții, întreprinderi... Nu de 
altceva, dar se poate întimpla ca in 
povestea cu prelata de la Mamaia, 
pe care o știu și copiii. Anume: 
numeroși proiectanți. experți, exe- 
cutanți (Trustul de construcții . ,Car- 
pați", T.C.L, Constanța, Fabrica „Trai
nica" din Pucioasa... pînă la cei din 
Balotești care au țesut-o) nu știu 
cum să-și justifice ideile și schițele, 
pentru că dacă începe ploaia va 
ploua și la Teatrul de vară din Ma
maia, exact după o jumătate de oră. 
adică pînă cînd apa se adună pe la 
cusături și reușește să se rostogo
lească peste cei 1120 spectatori cîți 
cuprinde „Teatrul acoperit". O fi 
pinza de vină, or fi schițele de vină, 
or fi constructorii de vină sau cei 
ce au impregnat-o, sau cei ce au 
crestat-o din loc in loc ca să nu se 
boltească sub povara ploii?

Rubrici bogate, dar și spații albe 
în programele cultural-artistice

Consecințele consumului excesiv de alcool
Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), alcoolismul 

afectează circa 6 la sută din populația lumii, iar în unele țări circa 1 la 
sută din venitul lor național, prin pagubele produse de această boală, 
în adevăr, știința și practica medicală furnizează nenumărate date cu pri
vire la efectele excesului de băuturi alcoolice care — așa cum se arată 
și în programul-proiect de alimentație științifică a populației, elaborat 
recent — amplifică urmările^dăunătoare ale unei alimentații necorespun
zătoare. în ce măsură și în ce limite poate fi considerat alcoolul un sti
mulent al funcțiilor organismului și in ce condiții devine el nociv ? Prof, 
dr. PETRE BRÎNZEI, de la Institutul medico-farmaceutic din Iași, repu
tat specialist, cu o bogată activitate clinică și de cercetare, ne-a oferit 
cîteva argumente convingătoare.

Pentru tinerele talente, pentru teatrul 
constănțean - o agendă foarte încărcată!

ajuns la 1 000 de reprezentații ! Ba 
mai mult, o zi de lucru, o zi obiș
nuită la „Fantasio" înseamnă depla
sarea baletului, să spunem, la Costi-

balet clasic și conteni- -nești;-um-concert de după-amiază’al

„Carmen", „Lacul lebedelor", „Cho- 
piniana", „Corsarul", „Rapsodiile", 
este știut, au fost momentele de’ su'c- 
ces ale celor 56 de spectacole pe care 
Ansamblul dc
poran „Fantasio" Ie-a susținut în ca
drul recentului turneu din Statele 
Unite și Canada. „Fort Myers News 
Press" din 28 ianuarie 1982 chiar scria 
că acest tînăr ansamblu „a demon
strat o dublă dexteritate : atît în lu
crările clasice, cît și în lucrările ori
ginale, îmbinînd formele clasice, mo
derne și folclorice ale dansului". De
altfel, serile de balet ale litoralului 
înseamnă de fapt întîlnirea cu tînăra 
secție a Teatrului „Fantasio". Din cu
riozitate. am vrut să aflăm cite zile 
din luna iulie au însemnat momente 
de respirație pentru această reduta
bilă instituție. Calendarul ne arată 
clar : doar două 1 în celelalte 29 gă
sim pe afișe : „Cioc-boc, treci la joc" 
(un musical de succes pentru copii, 
semnat de Sașa Georgescu, H. Măli- 
neanu și A. Manolache) propus de 
Secția pentru copii și tineret, recent 
lansată din dorința de a atrage micii 
spectatori spre scena constănțeană, 
de a forma publicul de miine, o sec
ție care din martie și pină acum a 
jucat peste 100 de spectacole ; de ase
menea, revistele „Fantasiorama", 
„Fantasiada", „Fantasio la Delfina
riu", chiar și „Săracu’ Gică" — ce a

formației de estradă în parcul To
mis, apoi tot in compania orchestrei, 
la Cazino-ul din Constanța, împlini
rea unui amuzant concurs de dans 
(cu aplomb, cu mult spirit, prezentat 
de către Nicolae Spirescu), deschis 
tuturor celor pasionați de ritmuri 
mai noi sau mai vechi, dar la fel de 
tinere ; iar seara, un alt spectacol, 
un alt condert... L-am văzut pe Jean 
Constantin spunîndu-și cupletele cu 
verva, umorul, naturalețea lui atît de 
bine cunoscute in spectacolul de la 
ora 17, de la Delfinariu ; știam că 
seara a jucat la Eforie, dar la ora 
22 a fost prezent in coloratul pro
gram al „Popasului dobrogean", an- 
trenînd orchestra, soliștii, pe toți 
partenerii săi în împlinirea momen
tului revuistic.... „Să știți că in con
tinuare avem o agendă la fel de în
cărcată, ne mărturisea compozitorul 
Aurel Manolache — directorul tea
trului. Ceea ce ne-a preocupat mai 
ales a fost finala Concursului de 
muzică ușoară cu cîntece dedicate 
păcii. Este ambiția noastră, de ce să 
nu recunoaștem, să aducem din nou 
muzica ușoară de calitate pe podiu
murile de concert ale litoralului".

Dacă treceți prin Iași, intre 
vestitele monumente istorice și 
de artă, itinerarul dumneavoas
tră nu poate să nu cuprindă și 
Grădina botanică din dealul 
Copoului, care reunește specii de 
plante — multe rarități — de pe 
toate meridianele globului. Cum 
este și această „agave america
na", îngrijită de unul din vete
ranii grădinii botanice, pasiona
tul tehnician horticol Gheorghe 
Neagu. O plantă pretențioasă și 
curioasă : înflorește o singură 
dată — și atunci la 80—100 de 
ani !

Alături de minunăția plantelor 
multicolore, un punct muzeistic 
prezintă puncte de mare atrac
ție, între care o vioară confec
ționată din lemn de bambus și 
cutia de rezonanță placată cu 
piele de șarpe, o carte poștală 
din scoarță de mesteacăn și un 
polonic din lemn de tisă datind 
de aproape două secole.

Fanfara piticilor

O casă de cultură care-și onorează 
numele, dar ar fi bucuroasă

daca ar onora-o mai mulți oaspeți 
de prestigiu...

în acea dimineață in care am 
trecut pe la Casa de cultură din 
Mangalia, directorul așezămintului. 
Vasile Bîrlădeanu, verifica pregă
tirea momentului poetic „Lirica

mării de Ia Ovidiu la poezia 
contemporană", ce urma să aibă loc 
la biblioteca orășenească. Cu o sea
ră înainte concertase ansamblul 
„Albatros", cu o săptămînă în urmă

Florentin Scalețchi — așa se nu
mește cel mai tinăr „comandant de 
cursă lungă" pe care-1 are NAVROM- 
ul. La 27 de ani a făcut înconjurul 
lumii, a cutreierat celebre porturi 
cu nume sonore (vezi Singapore, 
Hong Kong, Londra, Amsterdam...)
— este de părere că „omul așteap
tă nava" (și nu invers), fie că 
se numește „Reșița", „Dacia", „Bu- 
cegi". Pentru fiecare călătorie lungă 
de o săptămînă sau de 6 luni se pre
gătește cu aceeași emoție, cu aceeași 
minuție... Un foarte tînăr comandant 
de cursă lungă care se recomandă ca 
un pasionat meloman: știe ce discuri 
simfonice au apărut, care sint spec
tacolele de operă ce merită a fi vă
zute sau cărțile despre muzică și 
muzicieni ce trebuie citite. Cît 
privește show-urile litoralului, spune 
că i se pare competitiv cu podiumuri 
similare din mari metropole pro- 
grambl'udd'Ma „Internațional" — O- 
limp (coordonator: Viorel Păunes-" 
cu), acel show pe care Cornel Pa- 
trichi l-a gîndit ca niciodată dintr-o 
singură respirație: un torent de de
sene coregrafice (fie că este vorba de 
momentul pe rotile, sau momentul 
retro, sau cel cosmic), arabescuri care 
elimină simetria, repetarea monotonă, 
care lansează fantezia planurilor de 
mișcări în permanență variabile ; în
tr-un cuvînt, „dansul progresiv" (de 
ce nu?), etalat cu precizie și eleganță 
de ansamblul „București", bine sus
ținut de tonul muzicii disco, intersec
tat de microrecitaluri de succes: ban 
Spătaru și sibianul Manfred Seiner
— un debut-surpriză... Și tot cel mai 
tînăr comandant de cursă lungă opi
nează că muzica ușoară „se și as
cultă". nu numai se dansează. Așa 
că l-am sfătuit să asculte Band-ul 
arădean condus de N. Vlasov care 
cintă la „Melody" (Mamaia) și care 
armonizează cu bun gust sonorități 
moderne care o acompaniază pe 
Clara Anton într\un minishow destul 
de pretențios, stil ,',Donna Summer", 
care sprijină debutul solistei Mariana 
Burcin. Pentru că formația arădeană 
este de fapt cheia succesului de la 
„Melody" (bineînțeles, nu vom uita 
să notăm participarea unui cuplu 
constănțean, dansatorii de talent 
Gina și Milidi Tătaru sau a lui Radu 
Gheorghe in „Pantomima muzicală"), 
în rest, de coregrafie nici nu poate 
fi vorba (numele lui Cornel Patrichi 
pe afiș pare o întîmplare), de sce
nografie, nici atît.

Notam, citeva rînduri mai sus. că 
diagrama „Litoral ’82" indică, seară 
de seară, programe la 14 discoteci, 
13 podiumuri din cadrul unor com
plexe, Planetariu, Delfinariu, plus.

lunar, peste 350 de spectacole de tea
tru, balet, concerte de muzică popu
lară, ușoară, -în cele opt săli și gră
dini! în raidul nostru anchetă, atît 
cit am putut cuprinde în citeva zile, 
am remarcat momente de aleasă artă, 
ca și încercări meritorii sau impro-. 
vizații. Dar cine nu știe că Satul 
de vacanță din Mamaia, la fel ca și 
în anul trecut, bate recordul incrope- 
lilor? Uniunea județeană a coopera
tivelor de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor nu reușește să dea 
tuturor „Caselor" (tulceană, vîlceană, 
vrinceană...) specificul lor folcloric. 
Există citeva formații, în rest tarafuri 
(ale nimănui), care pribegesc de 
colo-colo lăutărind plicticos și zgo
motos! Cine nu știe, de asemenea, că 
la Cătunul (Cap Aurora) ansamblul 
timișorean „Banatul" realizează poate 
cel mai colorat buchet de cîntece, 
dansuri, obiceiuri (legat în. «onegra-s.. 
fia. (lui Mîroșjav Tatarici) cg poate fi 
vâiut pfe litoral sau că programul de 
Ia „Orient" (Mamaia), în anul acesta 
propus de către Teatrul muzical „N. 
Leonard" din Galați, nu a reușit nu
merele de atracție ale anilor trecuți.

în momentul de față comitetul ju
dețean de cultură și educație socia
listă acoperă aproape 80 la sută din 
calendarul stagiunii estivale și calcu
lul este foarte simplu, pentru că toate 
cele șapte instituții artistice constăn- 
țene își au — după cum s-a văzut — 
contribuția lor substanțială. ARIA 
Constanța (ne confirmă și Sebastian 
Tașcă, responsabilul filialei), așa cum 
este și firesc, pe de altă parte, se 
stră’duie ca „lista invitaților" să fie 
cît mai cuprinzătoare. Dar și directo
rii de complexe trebuie întotdeauna 
consultați asupra divertismentului, a- 
supra colaborării ce li se propune, și 
Centrala O.N.T. Litoral, din iarnă, 
își poate începe tratativele cu insti
tuțiile artistice din țară pentru ca 
primăvara să nu fie descoperită și 
obligatoriu să recurgă la soluții pre
care. Și Ministerul Turismului se 
poate gîndi că dacă există atîtea pro
bleme (repertoriu, distribuții, pro
gramări. săli...), pentru forurile de 
cultură județene, măcar cazarea (care 
pînă Ia urmă se arată cea mai spi
noasă dintre stavilele ce apar) să 
fie corect și simplu rezolvată prin- 
tr-un „hotel al artiștilor".

Sînt cîteva constatări pozitive și 
citeva neajunsuri pe care le supunem 
atenției organizatorilor vieții cultu
rale a litoralului. Cu atît mai mult 
cu cît calendarul stagiunii „Litoral 
’82" mai are încă destule file pină la 
gongul final.

Smaranda OȚEANU

♦ Dl

Este cunoscută dragostea vas
luienilor pentru muzica de fan
fară. In județ ființează un mare 
număr de formații de acest gen 
at.it în întreprinderi industriale, 
cit și ta sate. Cine n-a auzit de 
vestita fanfară de la Valea 
Mare — Ivănești ? Anual, se 
organizează chiar și un festival 
interjudețean al fanfarelor.. 
Există, cu alte cuvinte, o tradi
ție. Dovadă : la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Vaslui iși 
desfășoară activitatea și o 
fără ai cărei componenți 
copii între 7 și 12 ani.

fan- 
sint

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

Deformați© 
„profesionala"

în perioada 1964—1972, Strîmbeanu Nico
lae — in ultima vreme mecanic la S.M.A. 
dălugăreni,- județul Giurgiu — acumulase 
o anumită „experiență" de viață • șase con
damnări pentru înșelăciune în dauna avu
tului obștesc, delapidare, exercitarea unei 
meserii fără autorizație, experiență în nu
mele căreia era convins că orice se poate 
cumpăra. Mai cu seamă cinstea. Cinstea, 
corectitudinea, simțul datoriei și altele ase
menea. Noțiuni, pentru el și cei de teapa 
lui, absolut abstracte, fără nici o valoare. 
Deformație „profesională".

Recenta condamnare pentru furt în dauna 
avutului obștesc și mită sperăm să-i fi spul
berat, in sfîrșit, această falsă certitudine.

...întreprinderea „Autobuzul". înarmat cu 
o delegație în toată regula din partea 
S.M.A. Călugăreni, Strimbeanu se prezintă 
la serviciul comercial pentru a se interesa, 
chipurile, dacă se poate achiziționa un anu
mit motor. Pretext pentru a intra pe poarta 
întreprinderii. întreprindere pe care dealt
fel o cunoștea bine. Chiar foarte bine : lu
crase aici vreo zece ani. Așa că. după un 
drum în fugă pe la comercial, unde oricum 
trebuia să poposească — altfel n-avea cine 
să-i pună ștampila pe delegație — își vede 
mai departe de treabă. Adevărata lui trea
bă. Ia de la secția vopsitorie două bidoane : 
unul cu 20 de kilograme de grund antico- 
roziv, altul cu 20 de kilograme de chit po- 
liesteric. Ia, nu fură. Cu aerul că pentru 
asta venise, că doar întîmplător nu știu 
care gestionar nu întocmise, încă, și avizele

de expediție, că... Le ia și le duce pe rînd 
la poartă, le lasă cum s-ar zice în custodia 
portarului, pretinde că pleacă să facă ac
tele, revine și dictează funcționarului care 
înregistra expedițiile numărul unui aviz 
— aiurea — care trebuia să-l „ajungă" din 
urmă și..

Și dă să plece. în apropiere îl și aștepta 
clientul — personal — cu o „Dacia". Dă 
să plece, dar nu reușește. Pentru că porta
rul, în ciuda zîmbetului jovial, afișat de 
Strimbeanu, curmat doar de relatarea pie
dicilor artificiale pe care, ca întotdeauna, 
birocrația le pune în calea cursivității pro
cesului de aprovizionare, tocmai portarul se 
încăpăținează să-și facă datoria.

— Avizul de expediție, vă rog !
Strîmbeanu se face că nu înțelege și-i 

întinde buletinul de identitate.
— Avizul de expediție, vă rog !
— Răsfoiește-1 și găsești avizul.
în buletin, Strîmbeanu pregătise o banc

notă de o sută ; la atît apreciase, din ochi, 
cinstea omului dîn fața sa :

' — Ia-i și taci din gură !
Spre marea lui surprindere, paznicul nu 

i-a luat. Nu și-a vindut cinstea pe rușine. 
Nici pentru o sută, nici pentru mai mult. 
Nici el, nici șeful de tură, nici împuterni
citul comitetului oamenilor muncii, sesizați 
și sosiți imediat Ia fața locului. Chiar dacă 
cu aceștia din urmă, adaptindu-se prompt 
la noua situație, va schimba placa, făcînd 
uz de întregul său repertoriu. De la melo
drama tragicomică : „mi-a murit mama și 
vreau să-i vopsesc coșciugul", la o tandră 
libidinoșenie agresivă : pupături, îmbrăți
șări, amintiri.

...Venise cu o „Dacia". A clientului. Ca- 
re-1 și așteptase o vreme. A plecat cu o 
altă mașină. A miliției. La care nu se aș
tepta. De loc.

...Cum spuneam, topografia întreprinderii

o cunoscuse foarte bine. Mai puțin oame
nii. Chiar deloc, s-ar putea spune. Cu toate 
că fuseseră cîțiva ani buni colegi. Dar este 
adevărat, colegi de muncă, nu de fărădelegi.

Nu invățase de la ei nimic. Sperăm ca 
această lecție să-i fie învățătură de minte.

Transfer în interes 
de... frauda

Pînă în iulie 1979, Trandafir Constantin 
fusese mai marele gestionar la unitatea Ali
mentara nr. 12 din strada Sebastian nr. 152. 
Doar pînă in iulie 1979, cînd faima și succe
sele sale profesionale se părea că păliseră, 
lamentabil și definitiv : un minus in ges
tiune de vreo 40 000 lei îl reduseseră la 
condiția de simplu vinzător. Este adevărat, 
tot la Alimentara. La fel cum. tot adevărat 
este, undeva mai în centru : pe Brezoianu. 
Totuși, numai vînzător, cu tinichelele de 
coadă și mai mare doar peste tejghea și 
cintar ! Pentru unii, destul. Pentru el, 
foarte puțin.

Așa că, ce a făcut, ce n-a făcut, numai 
o lună de zile mai tirziu va fi devenit in
dispensabil — prin nu știm ce minune — 
pentru Centrala producției si industrializă
rii peștelui : in calitate de gestionar al ma
gazinului „Grădinița", abia inaugurat, pen
dinte de sus-numita centrală. Atît de indis
pensabil. incit transferul s-a făcut chiar in 
interesul serviciului. Cu alte cuvinte, fără 
Trandafir nu era chip, nu se putea. Nu se 
putea, ce ? Nu se putea — bănuim noi, 
după ce am citit și recitit, rînd cu rînd, 
declarațiile inculpatului Trandafir Constan
tin, acuzat și condamnat pentru delapidare

— De la început trebuie precizat 
că alcoolul nu este un aliment și că 
organismul uman are o anumită 
capacitate — limitată ! — de a asimi
la alcoolul, cu variații în funcție de 
virstă și starea de sănătate a femei
lor sau a bărbaților. Aceste limite 
pot ajunge pînă la un sfert de litru 
vin, bere, ori 50 ml băuturi distilate 
(concentrate) în 24 de ore. Nu este 
însă indicat să fie consumate zilnic 
băuturi alcoolice pentru a nu se a- 
junge la tendința de a crește rația 
și deci de a obosi ficatul, singurul 
organ care metabolizează alcoolul, 
dar ale cărui celule sînt extrem de 
sensibile, de vulnerabile la alcool.

— Cum influențează alcoolul siste
mul nervos central — creierul ?

— în funcție de doză, alcoolul este 
un excitant pină 
la o limită și apoi, 
în mod cert, un 
deprimant al sis
temului nervos 
central ; cu cît 
organismul este 
mai tinăr cu atît
aceste efecte sint și mai pronunța
te, mai accentuate.

— Una din dovezi este și faptul că 
alcoolul este considerat vinovatul 
principal în numeroase accidente 
rutiere. Potrivit datelor O.M.S., el o- 
moară 33—50 la sută din victimele 
accidentelor rutiere în țările dezvol
tate.

— Nu trebuie, să ne mire aceste 
cifre, impresionante, dealtfel, dacă 
ne; gind-im-1 că-,! acest. consum de^ăl-iț' 
cool a crescut in ultimii 30 de ani.?’ 
vertiginos, dublindu-se aproape in 
majoritatea țărilor. La noi. prin mă
suri judicioase luate în acest sens 
— interzicerea cu pedeapsă a con
ducătorului auto de la. volan care a 
consumat băuturi alcoolice — s-au 
creat premisele prevenirii accidente
lor rutiere, în ultimul timp, într-o 
măsură mai mare.

— Ce argumente ne oferă cerceta
rea științifică în legătură cu aceste 
aspecte ?

— Cercetări de psihofiziologie și 
farmacodinamia alcoolului arată că el 
se absoarbe (în funcție de o serie de 
factori) între 2 și 6 ore de la con
sum. în 28 la sută din cazurile exa
minate de noi, în cadrul unui grup 
de conducători auto profesioniști (de 
Ia autobaze) s-a constatat că dimi
neața, la plecarea în cursă, cei care 
cu o seară înainte consumaseră bău
turi alcoolice erau obosiți fizic și psi
hic. Chiar și in cazul unui consum 
moderat de băuturi alcoolice, testele 
indică apariția unei stări de obosea
lă pe care persoanele respective ade
sea nici nu o sesizează, nu sînt con
știente de ea. Astfel, percepția vi
zuală, orientarea spațială, concentra
rea și distribuirea atenției, siguranța 
reacțiilor, psihomotricitatea, adapta
bilitatea vederii, rapiditatea și capa
citatea de prelucrare a informațiilor 
sînt modificate la cei c ire au con
sumat cu o seară înainte cantități a- 
preciabile de băuturi alcoolice și au 
avut somnul insuficient ca durată. 
Nici după 6 ore de somn organismul 
nu se reface complet după un con
sum excesiv de băuturi alcoolice.

Este un lucru cert că excesul de 
alcool duce Ia diminuarea capacită
ților intelectuale, constatare cu atît 
mai gravă pentru o serie de specia

liști de a căror profesie depinde via
ța altora ; este cazul oamenilor cu 
munci de răspundere, meșteri, ingi
neri, conductori ai mijloacelor de 
transport in comun, medici, chi
rurgi etc., ale căror deficiente psiho- 
fiziologice provocate de alcool pot fi 
fatale.

— Potrivit serviciilor de sănătate 
din diferite țări, aproape jumătate 
din bolnavii aflați in evidența clini
cilor psihiatrice sint victimele alcoo
lismului, ale abuzului de băuturi al
coolice.

— Este numai una din consecințe
le alcoolismului, dar, foarte adevărat, 
una din cele mai grave. Pentru a 
stabili mai precis legătura dintre al
coolism și diferite manifestări psihi
ce, colectivul nostru. a întrepri- - "h 

studiu pe. / \
bolnavi cu o, 
te suferințe psihi
ce, 60 de bărbați 
și 5 femei. întije 
20 și 64 de ani. 
Toți erau consu
matori de băuturi

alcoolice mai ales sub formă de vin, 
rareori coniac și țuică. Investigațiile 
noastre au demonstrat că între gradul 
de concentrare a alcoolului din singe 
(alcoolemie) și starea psihică a pa
cientului există o legătură directă, și 
anume manifestarea unor tulburări 
ale somnului și în special ale me
moriei care diminuează într-atît in
cit și la 1,5 g alcoolemie își pierd 
memoria episodului alcoolic (al pe
rioadei ciț a fost sub influența al- 
coSîfllurl&nsumaQt :

Trebuie să mâi arătăm că alcoolul 
lezează și diferite alte organe, fica
tul fiind unul din cele mai sensibi
le. Abuzul de băuturi alcoolice sfîr- 
șește adesea cu ciroza ficatului și 
îmbolnăvirea mușchiului inimii. Și 
pentru că există o serie de practici 
particulare, este bine să se cunoască 
un alt pericol : alcoolul preparat em- 
piric și ilicit, în vederea comerciali- 
zării, fabricat la domiciliu din cerea
le, sfeclă, zahăr, marmeladă etc., in 
instalații improvizate (deseori cu țevi 
din plumb), determină intoxicații a- 
desea deosebit de grave.

— Vă rugăm să ne oprim asupra 
unui aspect important : legătura 
dintre consumul de alcool și virstă.

— Cu cît organismul este mai tînăr 
cu atît este mai afectat de consumul 
de alcool. Tinerii trebuie să. rețină 
acest lucru și mai ales viitorii pă
rinți. Statistici făcute in țări unde se 
consumă mult alcool demonstrează 
că intoxicația cu astfel de băuturi in 
perioada sarcinii influențează negativ 
dezvoltarea fizică a copilului, activi- 
tatea motorie și psihică. Se constr i 
că. paralel cu întîrzierea în creștere-., 
prenatală și afectarea după naștere* 
a greutății, taliei (înălțimea), ca și 
a volumului creierului, apar o sene 
de anomalii de tip nervos : hiperex- 
citabilitate, agitație, tremurături, în- 
tîrziere in dezvoltarea psihomotorie, 
iar malformațiile cardiace și frec
vența cardiopatiilor pot crește pînă 
la 40—50 la sută.

Sînt, credem, suficiente motive de 
reflecție pentru a adopta,' la toate 
vîrstele, o atitudine conștientă și 
cumpătată.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

și introducere de mărfuri în gestiune — 
deci, cum spuneam, nu se puteau asigura 
in altă parte și fără colaborarea competentă 
a Iui Trandafir, testarea și „testarea" gus
tului consumatorilor. Testarea produselor 
noi — pentru consumatorii obișnuiți. „Tes
tarea" fileului de batog și a altor delica
tese pentru participanții la diferitele degus
tări și protocoale desfășurate la Centrală : 
cu meniuri stabilite de organizatori și 
transmise lui Trandafir pe discrete bilețele. 
Pe care, „profesionist" precaut, Trandafir 
Ie-a păstrat cu grijă : se află la dosarul 
cauzei.

Repetăm, bănuim. Pentru că la acest 
transfer in interesul serviciului altă expli
cație plauzibilă, dacă nu neapărat logică, nu 
există. Oricum, cert este că, văzînd de cîtă 
încredere se bucură. Trandafir a început să 
se considere și față de sine „de-al casei". 
Și să se comporte ca atare. Dacă oficial 
primea batog ca să-1 „păstreze" pentru pro
tocol și să existe o formă cit de cît legală 
de decontare neoficial .și-a găsit și el sur
se de aprovizionare cu icre negre, pe care 
le dosea pentru propria-i clientelă. Și așa 
mai departe. De aici și pină la transforma
rea magazinului într-o „întreprindere" a- 
proape strict personală n-a mai fost decît 
un pas. Un pas ușor, ca de dans, făcut cu 
ușurința gestionarului cu experiență, trans
ferat in interesul serviciului. Pentru că nu
mai cinci luni mai tirziu. după un inventar 
anunțat — nu s-a aflat, nu se știe de 
cine — revizia contabilă stabilește că este 
răspunzător direct pentru o pagubă de 
12 951,15 lei. Delapidare. Numai cinci luni 
de cînd reîncepuse să fumeze Kent, să 
plece seara acasă încărcat ca un Moș Ge- 
rilă. să benchetuiască pe banii luați din 
casă cu singura unitate de măsură, pum
nul... Sub ochii colegilor. Care nici in cali
tate de martori, darmite de subalterni, nu

aveau să fie prea indignați. Mai degrabă 
înțelegători. înțelegători-că mai avea și el, 
săracul, de achitat o parte din cei 40 000 lei 
minus în vechea gestiune, pentru că mai 
plătea și o pensie alimentară, pentru că, 
pe lingă nevastă, mai avea și o prietenă...

Tot „argumente" și „argumente" de fe
lul celor care îndreptățesc un transfer în 
interes de... fraudă. Nicidecum de serviciu. 
Aviz celor care șî-ar mai putea pune sem
nătura pe orice alte transferuri, pentru 
orice alți lupi, la orice altă stînă.

Din caietul 
grefierului

„Partea civilă îi reproșa inculpatului că 
îl ia clienții care vor să-l angajeze să cinte 
cu acordeonul la nunți și botezuri. Pentru 
a curma neînțelegerile, inculpatul Pătulea- 
nu Petru și-a vindut casa din vecinătatea 
locuinței părții civile și a construit altă 
casă, pe aceeași stradă, dar la o depărtare 
mai mare de locuința părții civile".

(Din dosarul nr. 7 488/81, Judecătoria 
sectorului 5 din Capitală)

„Aceste conflicte se traduceau în scanda
luri, insulte, cea mai frecventă fiind, aceea, 
cu tenta de subestimare, «șantiiristule-, 
care implica și punerea in discuție a dife
renței de pregătire, pirita apreciind că avem 
un statut social diferențiat prin pregătire, 
net in favoarea sa".

(Din dosarul nr. 5 491/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

I

Florin CIOBĂNESCU
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NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Excelenței Sale
Domnului NICOL'AE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările* transmise cu ocazia 

preluării funcției de președinte al Republicii Panama.
folosesc acest prilej pentru a vă transmite urări de prosperitate pen

tru țara dumneavoastră și de fericire personală Excelenței Voastre.

RICARDO DE LA ESPRIELLA
Președintele Republicii Panama

Plecarea tovarășului Santiago Carrillo,
secretar general al Partidului Comunist din Spania

Simbătă dimineața a părăsit Capi
tala tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, care, la Invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovară
șul Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid. 

(Agerpres)

Cronica zilei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte,
In numele meu, al guvernului și poporului Republicii Zimbabwe, doresc 

să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România călduroase felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.

Vă rog să fiți încredințat, tovarășe președinte, de întreaga solidaritate a 
guvernului și poporului zimbabwean cu guvernul și poporul român. Sînt fe
ricit să constat atmosfera deosebit de prietenească în care se desfășoară ra
porturile dintre cele două guverne și popoare ale noastre și îmi exprim 
ferma convingere că aceste raporturi vor continua să se dezvolte.

Permiteți-mi, tovarășe președinte, șă vă urez încă o dată dumneavoastră, 
guvernului și poporului român, prosperitate și succese în opera de construc
ție socialistă.

Cu cea mai înaltă considerație,

CANAAN S. BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Sosirea în Capitală a unei delegații 
parlamentare kuweitiene

O SPORT © SPORT © SPORT • SPORT

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe,
Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a eliberării României de sub domina

ția fascistă, vă rog să primiți călduroase felicitări din partea Comitetului 
Central al partidului nostru și a mea personal.

în acești ani, în frunte cu comuniștii, țara dumneavoastră a intrat pe 
drumul construirii unei Românii socialiste independente, in interesul poporului 
său, iar rolul ei devine din ce în ce mai activ pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii, în timp ce crește din ce in ce mai mult contribuția sa 
la lupta popoarelor din Europa și din întreaga lume pentru pace, indepen
dență națională și progres.

Partidul nostru, oamenii muncii și întregul popor elen urează, cu ocazia 
sărbătoririi Zilei naționale, succese mari Partidului Comunist Român, dum
neavoastră personal, precum și întregului popor român, pentru construirea 
unei vieți noi in țara dumneavoastră.

Cu salutări tovărășești,

YANNIS BANNIAS
Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
din Grecia (interior)

Sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație parlamentară 
kuweitiană, condusă de Mohammad 
Yousif Al-Adsani, președintele Adu
nării Naționale din Kuweit, președin
tele grupului kuweitian din Uniunea 
interparlamentară, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, face o vi
zită oficială in țara noastră.

Din delegație fac parte Rashid Saif 
Al-Hujailan, președintele Comisiei 
pentru probleme de sănătate, sociale 
și de muncă, Hadil Salim Al-Jalawi, 
membru al Comisiei pentru cercetări 
și reclamații, dr. Naser Abdul Aziz 
Sorkhoh, membru al Adunării Națio
nale, Abdullatif Fahd Al-Fulaij, 
secretar general al Adunării Na
ționale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Stan Soare, președintele 
Comisiei pentru învățămînt, știință și 
cultură, președintele grupului român 
al Uniunii interparlamentare de 
deputați.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale, Nicolae Giosan. 
s-a intîlnit cu delegația parlamen
tară kuweitiană.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate, de ambele părți, bunele re
lații statornicite între România și 
Kuweit, subliniindu-se importanța 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor și convorbirilor dintre

președintele Nicolae Ceaușescu și 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, pentru dezvoltarea și 
adîncirea raporturilor de 'prietenie 
și colaborare pe multiple planuri 
româno-kuweitiene. A avut loc, tot
odată, un schimb de vederi cu pri
vire la activitatea și preocupările 
celor două foruri legislative, rele- 
vindu-se contribuția acestora la ex
tinderea și întărirea colaborării bila
terale, corespunzător aspirațiilor de 
progres și prosperitate ale României 
și Kuweitului, ale popoarelor român 
și kuweitian.

Schimbul de vederi a evidențiat, 
de asemenea, rolul însemnat ce re
vine parlamentelor și parlamentari
lor in promovarea principiilor de 
justiție și echitate, în democrati
zarea relațiilor Internaționale, so
luționarea pe cale pașnică a dife
rendelor dintre state, in apărarea 
dreptului la libertate, independență 
și bunăstare al tuturor popoarelor, 
în înaintarea omenirii pe calea pro
gresului, colaborării și păcii.

La întrevedere au participat Stan 
Soare, președintele Comisiei pentru 
invățămint, știință și cultură, pre
ședintele grupului român al Uniunii 
interparlamentare, și Constantin Teo- 
dorescu, membru al comisiei.

★
Președintele Marii Adunări Na

ționale a oferit un dineu în onoarea 
parlamentarilor kuweitieni.

(Agerpres)

A apăra averea obștească

PLiiară Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare
în ziua de 28 august a avut loc în 

Capitală Plenara Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

La lucrări au participat tovarășul 
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, reprezentanți ai unor ministe
re și organe centrale, cadre de con
ducere și specialiști din sistemul con
siliilor populare.

Participanții la plenară au analizat 
în spirit critic și autocritic. în lumina 
sarcinilor și orientărilor stabilite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie Și lă Consfătuirea de 
lucru din 19—20 august a.c., activi
tatea consiliilor populare pentru 
realizarea planului de investiții, con
strucții de locuințe, al industriei 
mici, prestări de servicii, export și 
livrări de mărfuri la fondul pieței, de 
contractări și achiziții, precum și 
modul în care se acționează pentru 
sporirea veniturilor proprii și redu
cerea cheltuielilor în vederea autofi
nanțării tuturor unităților adminis
tra tiv-teritoriale.

O atenție deosebită s-a acordat 
dezbaterii programului de măsuri 
privind pregătirea și desfășurarea 
campaniei agricole de toamnă, punin- 
du-se accentul pe sarcinile ce revin 
consiliilor populare pentru buna or
ganizare a lucrărilor de recoltări și 
însămînțări, pentru' mobilizarea tutu
ror forțelor în vederea efectuării la 
timp și în bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole.

Aht fost, de asemenea, examinate 
une e aspecte cu privire la aplicarea

Legii sistematizării teritoriului și lo
calităților urbane și rurale, la asigu
rarea integrității, funcționalității, 
durabilității și calității locuințelor, a 
esteticii urbane, precum și activita
tea de soluționare a problemelor ri
dicate de cetățeni în scrisori și au
diențe, in semestrul I 1982.

In cadrul dezbaterilor au fost subli
niate, in mod deosebit, rezultatele 
obținute de consiliile populare în 
realizarea planului pe 7 luni, insistîn- 
du-se asupra măsurilor necesare 
pentru recuperarea unor rămîneri în 
urmă. în vederea creării tuturor con
dițiilor pentru realizarea integrală a 
planului pe anul în curs, la toți in-, 
dlcatorii.

In încheierea lucrărilor plenarei, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România. în 
care se exprimă cele mai calde mul
țumiri pentru îndrumările și spri
jinul permanente acordate organelor 
locale ale puterii și administrației de 
stat. Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, în îndeplinirea 
atribuțiilor și sarcinilor de mare răs
pundere ce le revin din documentele 
de partid și legile statului, din hotă- 
ririle Congresului al II-lea al con
siliilor populare.

Participanții la plenară. în numele 
tuturor lucrătorilor din sistemul con
siliilor populare, și-âu exprimat în
treaga adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru și s-au angajat să acționeze pen
tru realizarea tuturor sarcinilor ce le 
revin in acest an pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
este nu numai un ordinator al rela
țiilor sociale, oi și un factor de edu
cație. Textele de lege, prin nomina
lizarea valorilor f>e care statul nos
tru, societatea noastră iși propun să 
le apere și să le promoveze, oferă 
adevărate modele de comportament, 
de înțelegere superioară a relațiilor 
dintre oameni și a răspunderilor ce 
revin acestora față de societate.

Una dintre principalele valori pe 
care legile țării le apără este pro
prietatea obștească. Iată de ce deslu
șirea din textele de lege, in cadrul 
acțiunilor de educație juridică, a in
terdicției de a aduce atingere acestei 
proprietăți este importantă, dar nu și 
suficientă. Firesc ar fi ca dezbaterile 
să dobindească un caracter mai larg, 
să fie subliniate sensurile și sem
nificațiile îndatoririlor legalg de a 
acționa pentru apărarea avuției ob
ștești, pentru sporirea ei fără înce
tare.

Participam, într-o întreprindere, la 
o adunare a unei organizații de 
partid. Unul dintre cei care au luat 
cuvîntul spunea la un moment dat : 
„Discutăm mult, dar fără efect, des- 

i pre cerința de a nu ie adiice atin- 
gere avutului Obștesc. Au fost ini
tiate, pe această temă, cîteva intil- 
niri cu oameni ai legii. Dar ce rost 
au astfel de intilniri dacă tocmai cei 
care confundă averea obștii cu pro
pria lor cămară nu ne onorează cu 
prezența ? Li se Rn lecții de bună 
purtare oamenilor ctnstifi 7“ Datorită 
înțelegerii restrictive a sensurilor e- 
ducației juridice, s-a ajuns, in cazul 
relatat, la formalism. De aici și lipsa 
de eficiență a unora din acțiunile 
organizate. Ceea ce nu înseamnă că 
astfel de probleme nu pot fi și nu

trebuie să fie dezbătute și cu oamenii 
cinstiți. Dimpotrivă. Cu atit mai 
mult cu cit uneori și ei. prin îngă
duință. prin lipsă de fermitate, devin 
factorul favorizant al acțiunii celor 
necinstiți.

O lege nu este numai un act ju
ridic ; ea este, în esență, un act po
litic. Prin legi sînt promovate norme 
menite să instaureze intre oameni 
raporturi profund umane, în deplin 
consens cu valorile statornicite. in 
societatea noastră socialistă. Dreptul, 
conceput obiectiv ca totalitate a nor
melor juridice menite să reglemen
teze acțiunile oamenilor, iar subiec
tiv ca totalitate a prerogativelor de
ținute de cetățeni, devine tot mai 
mult un factor dinamizator în apă
rarea și dezvoltarea avuției națio
nale. Slujind omul și munca lui. via
ța lui, legile țării asigură nu numai 
consacrarea juridică a ideilor, a con
cepțiilor înaintate, revoluționare des
pre proprietatea obștească, ci con
tribuie activ la valorificarea rațio
nală, in interesul întregului popor, 
a tot ceea ce reprezintă averea co
lectivității. Iată de ce a cunoaște le
gile, a și le însuși și a le aplica 
exemplar constituie, pentru fiecare 
comunist, pentru fiecare Cetățean- al 
patriei, nu numai o obligație juridi
că, ci și o îndatorire patriotică. O 
înaltă îndatorire politică și cetățe
nească. Iar pentru aceasta este ne
cesar să se folosească mai bine toa
te mijloacele existente, să fie larg 
popularizate legile țării și. prin te
meinica lor cunoaștere, să fie mo
bilizată opinia publică la apărarea 
lor, la sancționarea drastică a ori
căror încălcări și, cu deosebire, a 
celor care ar leza liniștea publică și 
avutul obștesc.

cinema
B Intllnirea : PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
E) Trandafirul galben : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 16; 18; 20.
B Un echipaj pentru Singapore; CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20. 
n Păcală : MUNCA (21 50 97) —
15,30; 19.
R Nea Mărin miliardar : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Ultimul cartuș t ARTA (21 31 86) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
E Waterloo i STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16; 19.
B Valurile Dunării : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30 ; 15,45; 18; 20.
B Oglinda spartă : UNION (13 49 04)
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30,
B Un om trăind in viitor : Nicolae 
Tltulescu — 17,45; 20; In spațiu —
9; 11; 13,15; 15,30 : TIMPURI NOI
(15 61 10).
B Două semnalo lungi In ceață : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17.30; 19,30.
S Colonia : VICTORIA (16 28 79) —
9.30; 11,30; 13.30; 16; 18; 20.
S3 Trei tineri ; CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
B Teheran ’43: FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 12; 16; 19.
B Ali-Baba și cei 40 de hoți : AU
RORA (35 04 66) — 9; 12,15; 16; 19.

B Moscova nu crede tn lacrimi : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9,30; 12,30;
16; 19.
B Noile aventuri ale căpitanului 
„Minciună” — 9,15; 11; 12,45; 14,30;
Julia — 16,15; 18,45 : DOINA (16 35 38), 
B Fii bărbatul meu : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.-
B Călăreții nocturni : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
B De trei ori despre dragoste : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. 
B Colosul din Rhodos : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,30; 13; 16; 19.
B Yankeii : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30;' 14,15; 17; 19,30.
B o fată fericită ; COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
B Safari Express : CULTURAL
(83 50 13) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GRI VIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
B Atac împotriva Iul Rommel : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GRADINA ARTA (21 31 86) — 
20,30.
B Ace! blestemat tren blindat : SCA
LA (11 03 72) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
16; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20. la grădină — 20,45.
B Provocarea dragonului s FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15.30; 17,45; 20. GRADINA BU
ZEȘTI (50 43 58) — 20,45.
B Numele meu e Iubire : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 18,30.
B Sphinx : LIRA (317171) — 15,30: 18; 
20, la grădină — 20,45, TOMIS

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 23 

august, ora 21 — 1 septembrie, ora 21. 
în țară : Vremea va fi caldă, îndeosebi 
in regiunile din sudul țării. Cerul va fi 
variabil. Ploi locale, ce vor avea șl ca
racter de aversă, vor cădea in vestul 
și nordul țării. în celelalte regiuni 
ploile vor a izolate, vintul va sufla

slab, pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între io și 20 
de grade, mal coborite în unele nopți 
în estul Transilvaniei, iar cele maxime 
Intre 22 șl 30 de grade, pe alocuri mai 
ridicate in sudul țării. în București : 
Vreme caldă. Cerul va fi variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vint 
slab, pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 șl 16 
grade, iar cele maxime între 28 și 31 de 
grade. (Cornellu Pop, meteorolog de 
serviciu). J

Rezultate de prestigiu ale sportivilor români 
la canotaj și natație

ZURICH 28 (Agerpres). — Sportiva 
româncă Valeria Roșea Răcilă a cuce
rit medalia de argint în proba de schif 
simplu la Campionatele mondiale de 
canotaj academic de la Lucerna (El
veția). Finala, desfășurată pe Canalul 
artificial „Rotsee", a prilejuit o dispu
tă extrem de echilibrată, în care 
Valeria Roșea Răcilă și-a apărat cu 
dîrzenie șansa, fiind întrecută in
tr-un finiș pasionant cu numai 9 su
timi de secundă de Irina Fetisova 
(U.R.S.S.)

Originară din comuna Stulpicani 
(jud. Suceava), componentă a clubului 
U.T. Arad, Valeria Roșea Răcilă a 
mai obținut in cariera sa sportivă 
medalii de bronz la Campionatele 
mondiale de la Bled — 1979 (in pro
ba de dublu-visle), de la Miinchen — 
1981 (în proba de 4 plus 1 vîsle) și 
la Jocurile Olimpice de la Moscova 
— 1980 (la dublu vîsle).

Iată clasamentul finalei de schif 
simplu : Irina Fetisova (U.R.S.S.) — 
3’42"83/100 ; 2. Valeria Roșea Răcilă — 
3’42”92/100 ; 3. Stefanie Forster (Noua 
Zeelandă) — 3’44”61/100 ; 4. Beryl
Mitchel (Anglia) — 3’45”89/100 ; 5. 
Sylvia Schwabe (R.D. Germană) — 
3'46”50/100 ; 6. Julia Geer (S.U.A.) — 
3’47”10/100.

O comportare bună au avut și e- 
chipajele României la 4 plus 1 vîsle 
(Sofia Corban, Elisabeta Oleniuc, 
Titie Țăran. Maria Macoviciuc și Eca- 
terina Oancia) și 4 plus 1 rame (E- 
lena Horvat, Aurora Darko, Mihaela 
Armășescu, Rodica Arba și Cristina 
Dinu), medaliate cu bronz in probele 
respective. în proba de 4 plus 1 vîsle

Fotbal: Dupâ etapa a

pe primul loc s-a clasat U.R.S.S. — 
3'07”58/100, urmată de R.D. Germană 
— 3’12”48/100 și România — 3’16”63/ 
100, iar în cea de 4 plus 1 rame, 
titlul a fost ciștigat de U.R.S.S. — 
3’17”16/100, urmată de S.U.A. — 
3’19”55/100 și România — 3T9”71/100.

Iată cîștigătorii celorlalte probe : 
2 rame : R.D. Germană : 3’32”41/100 ; 
2 vîsle : U.R.S.S. — 3’19”47/100 ; opt 
plus 1 : U.R.S.S. — 2’57”97/100. Echi
pajul României s-a clasat pe locul 4, 
cu 3'03"86/100.

Campionatele se încheie astăzi cu 
finalele masculine, în care va evolua 
și echipajul României in proba de 4 
fără cîrmaci.

*
VIENA 28 (Agerpres). — La Cam

pionatele europene de natație pentru 
juniori de la Innsbruck, inotătoarea 
româncă Anca Pătrășcoiu a ciștigat a 
doua medalie de argint, clasindu-se 
pe locul secund în proba de 100 m 
spate cu timpul de r04”89/100. Victo
ria a revenit lui Birte Weigang (R.D. 
Germană) — r04”83/100.

Reamintim că Anca Pătrășcoiu a 
mai obținut o medalie de argint in 
proba de 200 m spate.

Un frumos succes a repurtat, de 
asemenea, Gabriela Baka, clasată pe 
locul doi in proba de 200 m fluture 
cu timpul 2’19”22/100, care constituie 
un nou record național de senioare. 
De remarcat că Gabriela Baka a ciș
tigat pină in prezent două medalii de 
argint la această ediție a campionate
lor. Cu o zi mai înainte, ea se cla
sase pe locul secund la 400 m mixt.

V-0

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a primit, sim
bătă. o delegație a Camerei consi
lierilor din Dieta japoneză, condusă 
de Higaki Tokutaro, care se află in 
țara noastră.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale activității celor 
două parlamente, exprimîndu-se do
rința reciprocă de a se acționa în 
continuare pentru adîncirea și diver
sificarea raporturilor dintre ele.

Au fost, totodată, discutate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și cooperare bilate
rală economică, tehnico-științifică, 
culturală și in alte domenii de ac
tivitate.

Au participat Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

t V

Un lider autoritar - Sportul studențesc
După cinci etape în divizia A, un 

lider autoritar : Sportul studențesc, 
cu zece puncte și un golaveraj pe 
măsură, 12—1 ! Ieri, studenții bucu- 
reșteni au învins, cu scorul etapei, 
6—0 (3—0), pe cei timișoreni. Pe lo
cul al doilea, cealaltă echipă neîn
vinsă încă 'în ediția de față a cam
pionatului — Dinamo București, care 
a terminat la egalitate cu F.C. Olt, 
l—1. Rezultate egale s-au mai înre
gistrat in partidele Jiul — Corvinul 
1—1 și C.S. Tirgoviște — Steaua 1—1.

Dar formația cea mai surprinză

toare din acest Început de campio
nat este F.C. Argeș, care a învins, Ia 
Iași, cu 4—2 (1—2) pe Politehnica. 
Formația antrenată de Nicolae Do- 
brin a ciștigat cinci puncte în cele 
trei meciuri susținute in deplasare 
(dar a pierdut trei puncte... „acasă")!

Celelalte rezultate : F.C. Bihor — 
F.C. Constanta 5—2. Universitatea 
Craiova — F.C. Chimia 3—0. A.S.A. 
— F.C. Petrolul 2—0, S.C. Bacău — 
F.C.M. Brașov 1—0.

Etapa viitoare : 11 septembrie.

în cîteva rînduri
0 în cadrul concursului interna

țional atletic de la Bruxelles, proba 
feminină de 800 m a fost cîștigată 
de recordmana României Doina Me- 
linte. întrecerea a fost deosebit de 
pasionantă. Doina Melinte impunîn- 
du-se pe ultimii 10 metri în fața 
sportivei din R. D. Germană Hilde-

garde Ullrich. După cum transmit 
corespondenții agențiilor internațio
nale de presa. Doina Melinte a im
presionat mai ales datorită finișului, 
fiind cronometrată cu timpul de 
l’59”34/100. Hildegarde Ullrich a 
fost înregistrată cu l’59”74/100.
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PROGRAMUL 1

8,00 Televacanța
8.40 Omul și sănătatea
9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii. Sensul etic al 

muzicii românești
10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
17.30 Teatru în serial. „Mușatlnl!”
18.40 Micul ecran pentru cel mic!
19,00 Telejurnal B Sport
19.30 Călătorie prin tara mea
19,59 „Clntarea României". De pe marea 

scenă a țârii pe micul ecran — 
județul Cluj

20.50 Film artistic : Marile vacanțe. Pre
mieră TV. Coproducție a studiou
rilor franceze șl italiene.

22,10 Telejurnal
22.30 Studioul muzicii ușoare

PROGRAMUL 2
13,0b Concert de prînz
14,00 Tineri în țara tinerețlL Muzică șl 

poezie patriotică.
14.50 Teatru TV ; „Douăsprezece ore 

înainte de amurg"
16,20 Melodii populare
16,35 Desene animate
17,00 Serata muzicală TV. București
19,00 Telejurnal B Sport
19.30 Telerama
20,00 Serata muzicală TV (continuare) 
21,00 Sărbătoarea culorilor. Producție a 

Studioului de film TV
21.25 Jaz în nocturnă
22.10 Telejurnal
22.30 Seară de operetă

LUNI, 30 AUGUST 
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Orizont tehnico-ștlințiflc
20.45 Pe agenda Snvățămtntulu!
20.50 Cadran mondial
21.10 Rornan-foileton ; „Pastorala '43 

Premieră pe țară. Producție a te
leviziunii olandeze. In distribuție ; 
Frederik de Groot, Renee Souten- 
dlyk, Silvia Kristel, Rutger Hauer. 
Regla ■; Wim Varstappen, Episo
dul 1

21.55 Telejurnal
22,05 Din albumul celor mal frumoasa 

melodii populare
PROGRAMUL 2

15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Maeștri ai baghetei
16,00 La Început de săptămtnă
20,00 Telejurnal
20,25 Treptele afirmării
31.10 Moștenire pentru viitor : N. D. 

Cocea
21.55 Telejurnal
22,05 Arii și scene din opere
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Tirgoviștea de azi
(Urmare din pag. I)

Eroii filmelor noastre

(21 49 46) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, la 
grădină — 20,30.
B Contrabandiștii din Santa Lucia : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, GRĂDINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.
B Bunul meu vecin Sam : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 19, GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
B Apașii : GRADINA CAPITOL
(16 29 17) — 20,30.
E Toate mi se inttmplă numai mie : 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20,30.
B Trei oameni periculoși : PARC 
HOTEL (17 08 58) — 20,45.
B Trans-Amerlcan Express : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
(75 77 20) — 18.
B Camionul de cursă lungă : ARE
NELE ROMANE (75 77 20) — 20,15.

lele și Boema — 17; 19,30; (grădina 
Batiștel) : Funcționarul de la Domenii 
— 20.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intr-un ceas bun — 18,30.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, Clș- 
miglu) : Tindală... cloșcă — 19,30.

expoziții

teatre
B Teatrul Național (sala Atelier, 
14 71 71) : Elegie — 19.
B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, rotonda Ateneului Român) ; 
Spectacol de sunet și lumină „Haydn 
250“, urmat de un recital Martha 
Kessler — mezzosoprană, Mihai Con- 
stantinescu — vioară, Trio „Ate- 
neum“, ștefan Gheorghiu — violă, 
ștefan Thomasz — contrabas — 20.
B Teatrul „Nottara'! (59 31 03, sala 
Majestic) : Omul care tace minuni — 
19,30.
H Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste

B Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : „Intre norma cla
sică și inspirația romantică" — expo
ziția Th. Aman, I. Georgescu, St. Io- 
nescu Valbudca.
B Muzeul colecțiilor : Desene de Th. 
Pallady.
B Sălile Dalles : Expoziția retrospec
tivă Nicolae Polidor, acuarelă ; expo
ziția Emilia Dumitrescu, pictură și 
grafică.
B Sala Arghezi : Expoziție de grafică 
contemporană românească.
B Galeria Simeza : Sculptură mică.
B Galeria Galateea : Eugenia Barac- 
Enescu, sticlă.
B Galeria Eforie : Constantin Radin- 
schi, grafică.
B Galeriile „Căminul artei" : Expo
ziția „Artiști catalani ai deceniului 
VIII".
B Galeria municipiului București : 
Artiști plastici amatori, laureați ai 
Festivalului național „Clntarea Româ
niei" : Emil Pavelescu, Viorica Oni- 
șor, Anton Slijevschl.
B Galeria „Cenaclu" (la Hanul cu 
tei) ; Marta Dimitrescu, guașe-desen.

— se află in fața genera
ției a treia de strunguri, 
ceea ce înseamnă un mare 
pas pe scara calității și a 
competitivității internațio
nale. „Dar — sublinia in
terlocutorul meu — un salt 
asemănător, o mutație 
semnificativă s-a produs 
și in calitatea umană".

Dacă la Combinatul de 
oțeluri speciale sînt nume
roși dimbovițenii care și-au 
aflat cu acest prilej voca
ția profesională, la SARO 
sînt numeroși cei care au 
revenit din alte locuri din 
țară, în geografia locului 
natal, orinduindu-șl desti
nul propriu în noul, am
plul destin muncitoresc. 
Două exemple : comuniș
tii Constantin Oprea și 
Ilie Teodorescu de la sec
ția montaj ; primul venit 
de la Rîșnov. al doilea de 
la întreprinderea de me
canică fină Sinaia. Ilie 
Teodorescu. secretar al or
ganizației de partid din 
atelierul 1, ține să preci
zeze : „într-un strung 
montat de noi intră în me
die 5 000 de repere. Fie
care se potrivește într-un 
anumit loc. in niște tole
ranțe foarte strînse. Așa și 
cu oamenii. Noi toți, mun
citorii, ne-am format in 
așa fel incit să alcătuim 
o familie, în care fiecare 
iși cunoaște cu precizie 
locul și rolul". Sînt. toate 
acestea, efectele generoase 
ale unei educații politice 
înalte, muncitorești, revo
luționare.

Combinatul de oțeluri 
speciale și întreprin
derea de strunguri 

SARO sînt unități noi pe 
harta județului (și a țării) 
fără termen de compara
ție — și s-ar putea crede 
că performanțele lor sint 
firești. într-un fel. desigur, 
așa este. în Tirgoviște 
există insă și o mai veche 
unitate industrială — în
treprinderea de utilaj pe
trolier, in virstă de peste

o sută de ani ; înființată 
printr-un decret a! dom
nitorului Alexandru loan 
Cuza ca „fonderie de tu
nuri", ea a cunoscut in 
vreme un drum destul de 
întortocheat. Performanțele 
anului 1949 se ridicau încă 
la nivelul construcției de 
paturi, butoaie și roabe. 
Adevărata devenire s-a 
petrecut tot in anii revo
luției socialiste, cînd uni
tatea s-a profilat pe uti
laj petrolier — instalații 
de foraj și intervenție pen
tru sonde de țiței și apă — 
și armături industriale din 
oțel. Produse cunoscute și 
apreciate in toată țara și 
peste hotare. „Compara
ția — îmi sugerează tova
rășul Ion Bărbieru, secre
tarul comitetului de partid 
pe întreprindere — se cu
vine s-o facem tot in pa
rametrii timpului nou, so
cialist". Și o facem — luind 
ca termen anul 1965. Re
ținem astfel că producția 
industrială a crescut de la 
612 milioane lei la peste 2 2 
miliarde, in acest an. Nu
mărul de muncitori a cres
cut în același răstimp de 
la aproape 5 500 la peste 

.10 200; inginerii de la 86 
la 170 ; maiștrii de la 140 
la peste 200. Mijloacele 
fixe — modernizate conti
nuu — sint in prezent în 
valoare de peste un mi
liard de lei. „Comparația — 
continuă secretarul de par
tid, după ce-mi înlesnește 
consemnarea cifrelor de 
mai sus — nu era posibilă 
decîț in prezentul apro
piat, vădind saltul pe care 
l-am înregistrat de cind la 
cirma țârii și a partidului 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". Iată de ce, 
colectivul de aici — în 
rind cu toți oamenii mun
cii dimboviteni, cu întrea
ga țară — se străduiește să 
facă dovada atașamentului 
fierbinte față de patrie si 
partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prin 
zilnice și pilduitoare fapte 
de muncă și conștiință 
muncitorească.

(Urmare din pag. I)
filmului istoric este acela 
de a educa spectatorii in 
spiritul patriotismului revo
luționar, de a contribui Ia 
formarea spirituală a omu
lui nou prin cunoașterea is
toriei, a semnificațiilor ma
rilor evenimente din trecut 
și de azi, de a găsi moda
litățile cele mai potrivite 
pentru a convinge, a im
planta viguros ideile ce au 
Însoțit destinul nostru ca 
națiune, de a milita in rîn- 
dul tineretului și al celor 
mai largi mase pentru idea
lurile inalte ale partidului, 
ale civilizației socialiste. 
Rezultă, de aici, obligația 
cineastului de a-și cunoaște 
publicul, de a găsi mijloa
cele adecvate de comunica
re cu el, de a purta un dia
log permanent atit în re
lația ecran-spectator, cit și 
in discuții libere cu prilejul 
întîlnirilor cu publicul. Să 
răspundem cu un hotărit 
„nu !“ tendințelor care se 
mai manifestă ici și colo 
privind indiferența față 
de public considerat, a- 
tunci cînd nu acceptă 
un film sau altul, neevo
luat, intențiilor, de a rea
liza filme pentru un pu
blic restrîns, pentru juriile 
unor festivaluri de la noi 
sau de aiurea. Să respin
gem orice subiectivism in 
prezentarea istoriei potrivit 
capriciosului și îngimfatului 
fel de a afirma : „așa văd 
eu problema aceasta", „asta 
e concepția mea" etc. Un 
film istoric trebuie să fie 
exemplu de concepție și in
terpretare corectă, exactă, 
să se bazeze pe o documen
tație vastă, să analizeze 
artistic tematica propusă ; 
autorii trebuie să prevadă 
toate consecințele, conclu
ziile, să calculeze cu atenție 
maximă ținta impulsurilor 
informative, emoționale, e- 
ducative etc., cu care se a- 
dresează publicului de toate 
virstele în sute de săli de 
cinematograf. Să încercăm 
să facem ca acolo, in sala 
de cinema, unde se petrece

fenomenul educațional, ca 
inimile spectatorilor să vi
breze, să se încălzească de 
fiorul emoției artistice, iar 
mintea să devină mai ascu
țită, mai limpede în apre
cierea trecutului și a pre
zentului în care trăim. '

în momentul de față, ca 
regizor, încerc acest lucru 
într-o serie de filme inspi
rate din viața păstorilor, a 
acelor oameni care mii; de 
ani au' cutreierat cu oile 
lor o parte și alta a Carpa- 
ților pină la Dunăre și 
Mare, pînă la Banat și Ma
ramureș, spațiul locuit de 
români, constituind astfel 
un liant puternic, o trăsă
tură de unire Intre ținutu
rile noastre despărțite, de 
frontiere artificiale și vre
melnice. Avind satele și a- 
șezările stabile în munți, 
acești oameni au trăit de 
mii de ani — de pe vremea 
geților — Intr-o veșnică 
mișcare, neexistînd prac
tic nici-o părticică de țară 
pe care ei să nu o fi stră
bătut anual aducind produ
sele lor, dar și împlinind 
importante alte funcții co
merciale și culturale. Ast
fel, ei au fost păstrători și 
purtători ai datinilor, dar 
mai ales unul din factorii 
de seamă ai păstrării uni
tății graiului. „Ca niște a- 
devărați filologi, ei au lu
crat sute și sute de ani la 
îmbogățirea limbii și la În
firiparea neamului româ
nesc intr-o singură unitate 
etnică" — a spus un mare 
savant, iar mulți mari scri
itori, nu o dată, au afirmat 
valoarea capacității lor de 
creație artistică, care a 
putut culmina în irepetabi- 
la capodoperă care este 
„Miorița", Pentru mine și 
colectivul de cineaști care 
lucrează la aceste filme 
(„Plecarea și întoarcerea 
Viașinilor", după romanele 
Ioanei Postelnicu) consti
tuie o datorie de onoare 
realizarea unor pelicule 
bune despre o „breaslă" a 
românilor atit de veche, de 
puternică și de permanentă 
în istorie.

© AUTOMOBIL FĂ
RĂ VOLAN. Vizitatorii ex
poziției de tehnică electronică 
din Lausanne (Elveția) au ră
mas surprinși văzind intr-unui 
din pavilioane un automobil 
fără volan. Reprezentantul fir
mei care a expus această nou
tate explica tuturor că în in
teriorul automobilului este mon
tat un minicomputer care face 
posibilă conducerea lui cu aju
torul vocii. Prospectul expona
tului subliniază o serie întreagă 
de avantaje ale noului mod de 
conducere, dar unii specialiști 
iși exprimă îndoiala in ceea ce 
privește securitatea circulației 
unui astfel de automobil. Ce se 
va întimpla. întreabă ei, dacă 
șoferul va da. din neatenție, o 
comandă greșită ?

• GLUCOZA DIN 
PORUMB. O întreprindere 
din R.D.G. a început să producă 
glucoza din amidon de porumb 
după o metodă nouă, elaborată 
de oameni de știință de la Uni
versitatea din Halle, în colabo
rare cu specialiști de la respec
tiva întreprindere. Amidonul 
este transformat în glucoză cu 
ajutorul unor fermenți fixați de 
suprafața granulelor unei rășini 
sintetice, ceea ce face ca ei să 
nu se amestece cu soluția de 
glucoză. Această inovație redu
ce consumul fermenților de 50 
de ori față de vechea metodă. 
Totodată, durata reacției a fost 
scurtată de la 48 de ore Ia 28 de 
minute !

• CÎT DE LUNG ESTE 
UN METRU ? In anul 1960’ 
lungimea metrului a fost stabi
lită ca fiind egală cu 1 650 763,73 
unde ale radiației portocalii a 
kriptonului-86. în prezent, fi
zicienii propun o definire și mai 
precisă și anume distanța pe 
care o străbate lumina in vid în
tr-o fracțiune de timp egală cu 
a 1/299 791 458-a parte dintr-o 
secundă. în luna octombrie a.c. 
propunerea va fi examinată de 
către Comitetul internațional de 
metrologie, iar in octombrie 
1983 va fi prezentată spre apro
bare Conferinței generale de 
metrologie de la Paris.

• GAZ... SOLID. Sub 
zăcămintul de gaze Mesoiaha și 
sub alte zăcăminte din extre

O i ■

mul nord sovietic se găsesc 
straturi de „gaz solid", un hi- 
drat de gaz natural; La o pre
siune normală, un metru cub de 
astfel de hidrat degajă etrea 200 
metri cubi de gaz. Nikolai 
Tcerskt. membru corespondent 
al Academiei de științe a 
U.R.S.S., consideră că rezervele 
mondiale de hidrați de gaz sint 
de sute de ori mai mari decit 
cele de cărbune, petrol și gaze 
din toate zăcămintele prospec
tate oină in prezent. La Me
soiaha a fost obținut pentru 
prima oară gaz din acest hidrat 
prin pomparea de metanol in 
zăcămint,

© FARFURII... CO
MESTIBILE. Pentru a putea 
face față unui număr cit mai 
mare de clienți, restaurantele a- 
mericane cu servire rapidă (așa- 
numitele „fast food restaurants") 
au introdus o inovație: farfuriile 
comestibile. Aceste farfurii sint 
confecționate dintr-un produs pe 
bază de pesmet, similar amba
lajelor pentru înghețată. Dupâ 
ce termină de mincat ceea ce 
are in farfurie, clientul o consu
mă și pe aceasta, eventual in 
chip de desert. Problema spă
lării veselei dispare astfel, iar 

timpul cit au de așteptat clienții 
se reduce foarte mult.

• POLENIZARE SO
NORĂ. Se știe că o proble
mă dificilă pentru cultivatorii 
de legume in sere este aceea a 
polenizării. Savanți americani 
au propus o soluție ingenioasă: 
in sere se instalează megafoane 
puternice care transmit muzică. 
Undele sonore pun în mișcare 
aerul care, Ia rindul său. pro
duce polenizarea.

© REACTIVAREA VUL-
CANULUI 
LEN. Nu

SAINT-HE-
demult, vulcanul

de pe muntele Saint-Helen 
(statul Washington) a intrat din 
nou in activitate, aruncind o 

salvă de stinci șl fum din cra
terul său. Specialiștii consideră 
că actuala erupție nu este pe
riculoasă, iar surse americane 
au anunțat că nu s-au înregis
trat pagube. Se știe insă că o 
erupție de mari proporții, pro
dusă la 18 mai 1980. s-a soldat 
cu moartea a 59 de persoane și 
cu mari distrugeri materiale.

• A DOUA TINERE
ȚE A BICICLETEI. Bicicleta 
rămine un mijloc de transport 
deosebit de agreat. Potrivit da
telor statistice. I din 10 locui
tori ai Terrei posedă o bicicle
tă, iar in unele zone, ca de 
exemplu în Olanda, procentul 
amatorilor de plimbări pe două 
roți este deosebit de mare. La o 
populație de 13 milioane de lo
cuitori. această țară dispune de 

aproane 10 milioane de biciclete. 
Locuitorii S.U.A. au redescope
rit. la rindul lor, bicicleta. Vin- 
zările au atins pînă la 15.2 mi
lioane bucăți pe an. iar numărul 
bicicletelor în circulație este de 
circa 90 milioane.

• SALT CVADRUPLU. 
Acrobatul mexican M. Velas
quez, în virstă de 17 ani. a reu
șit performanta visată de gim- 
naști de 123 de ani încoace și 
anume saltul mortal cvadruplu 
(pină acum triplul salt mortal 
era maximum ce au putut rea
liza „așii" trapezului). Această 
performanță a fost stabilită la 
circul orașului Tucson din sta
tul Arizona (S.U.A.) în prezența 
unui număr de 7 000 de specta
tori.

I



sărbătorii naționale a României

AMBASADA ROMÂNIEI ÎN CUBA,
1 în colaborare cu Ministerul Culturii 

și cu Institutul cubanez de artă și ci
nematografie (IiC.A.I.C.), a organizat 
în sala cinematecii din Havana pre
miera filmului românesc „Luchian". 
La manifestare au participat reprezen
tanți ai Ministerului Culturii, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, mem
bri ai corpului. diplomatic acreditați 
la Havana, precum și un numeros 
public.

Manifestări consacrate

Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a revoluției de eliberare socială 
și .națională, antifascistă și antiimperialistă din România, peste hotare 
continuă să aibă Ioc manifestări, 
naționale a țării noastre.

Evoluția situației dm Liban

în Liban, Israel și Egipt
iar presa consacră spații aniple Zilei

® Primul eșalon de combatant! palestinieni din Beirut, plecat 
pe uscat, a sosit in Siria ® Precizări ale președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat • Vizita 
delegației parlamentare sovietice la Damasc @ Ministrul 

apărării al S.U.A. pleacă în Liban, Israel și Egipt

ASOCIAȚIA CULTURALĂ „DA
CIA" a organizat in orașul belgian 
Lier o expoziție de covoare româ
nești. în cuvintul de deschidere. 
Jet Nauwelaerts, vicepreședinte al 
asociației, a evidențiat semnifica
ția zilei de 23 August, reliefind 
dezvoltarea pe care au cunoscut-o 
in ultimii ani relațiile tradițio
nale de prietenie dintre Româ
nia și Belgia. în cuvîntul său, Her- 

. man Peeters, viceprimarul orașului, a 
evocat realizările obținute de poporul 
român in domeniile economiei, cultu- 

. rii, artei in cei 38 de ani de la 
eliberare. Ambasadorul român la 
Bruxelles, Iulian Văcărel, s-a referit 
la succesele înregistrate de poporul 
român în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în țara 
noastră, la inițiativele întreprinse de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu pe plan internațional in 
vederea relansării cursului spre des
tindere.

PRESA LIBANEZĂ a publicat ar
ticole consacrate Zilei naționale a 
României, relevînd însemnătatea ac
tului istoric de la 23 August, apreciat 
ca o încununare a luptei de secole a 
poporului român pentru libertate na
țională și progres social.

Un amplu articol este publicat in 
cotidianul „Le Reveil“, în care sint 
prezentate pe larg succesele obținute 
de poporul român în anii socialismu
lui. Cotidianul subliniază „rolul hotă-

rîtor. determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în, elaborarea și 
înfăptuirea unei politici de mare am
plitudine. precum și a unei strategii 
curajoase pe termen lung, care ține 
cont de necesitățile fundamentale și 
de posibilitățile economiei românești, 
fâcind o evaluare realistă și concre
tă a tendințelor obiective existente in 
multitudinea proceselor și evoluțiilor 
din economia mondială".

In legătură cu politica externă a 
țării noastre, ziarul libanez scrie, in
tre altele, că „activitatea internațio
nală a României și participarea sa 
la circuitul mondial de valori mate
riale și spirituale, la rezolvarea pro
blemelor fundamentale ale lumii 
contemporane se caracterizează prin- 
tr-o dinamică excepțională și o ca
litate tot mai înaltă". „Rolul determi
nant în această politică — scrie „Le 
Re veil" — revine președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care s-a remarcat 
printr-o intensă activitate în dome
niul relațiilor internaționale, prin 
clarviziune și luciditate și care re
prezintă un exemplu de investigație 
atentă, de studiu aprofundat și multi
lateral al proceselor ■ și fenomenelor 
noi ale dezvoltării vieții internațio
nale, oferind națiunii socialiste ro
mâne, tuturor forțelor iubitoare de 
pace și progres soluții teoretice și 
practice de cea mai mare impor
tanță".

Cotidianul de limbă engleză cu lar
gă circulație in SRI LANKA „Sun", 
după ce evidențiază semnificația Zi
lei naționale a României, subliniază 
că țara noastră „a făcut pași uriași 
spre progres, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, 
căruia se află Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii 
România". Este evidențiat, de aseme
nea, faptul că „deși incă țară in curs 
de dezvoltare, România acordă tot 
sprijinul statelor lumii a treia și 
mișcărilor de eliberare națională".

(Agerpres)

tn fruntea
Socialiste

Noi acțiuni în favoarea
dezarmării nucleare
„OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR NUCLEARE — 

SARCINA PRIMORDIALA"
WASHINGTON. — Organizația obștească americană „Green-peace” 

<3 dat publicității Ia New York o declarație în care se cere activizarea 
luptei pentru pace și dezarmare, relatează agenția T.A.S.S. In document 
se arată că în prezent cursa înarmărilor scapă tot mai mult de sub con
trol, iar pericolul unei catastrofe nucleare devine tot mai real. In reali
tate, războiul nuclear ar însemna distrugerea civilizației. Documentul sub
liniază că lupta pentru sistarea cursei înarmărilor nucleare șl pentru pre- 
întîmpinarea 
constituie în

proiectării șl producției unor noi tipuri de arme nucleare 
prezent sarcina primordială a luptătorilor pentru pace.

cv PRILEJUL „ZILEI DE ACȚIUNI SINDICALE 
PENTRU DEZARMARE SI PACE"

ATENA. — Cu prilejul zilei de 
1 septembrie — Ziua de acțiuni șjij- 
dicale pentru pace și dezarmare —- 
Congresul Confederației Generale a 
Muncii din Grecia, care reunește 
aproximativ 400 000 de membri, a

adresat un apel în care relevă peri- 
colul pe care ii constituie conti
nuarea cursei înarmărilor. în ape! 
se cere reducerea cheltuielilor mili
tare. și folosirea fondurilor astfel 
eliberate pentru dezvoltare.

MUNICIPALITĂȚI PROCLAMATE DREPT 
„LONE DENUCLEARIZATE"

BRUXELLES. — . Peste 120 de 
municipalități din Flandra au adop
tat rezoluții prin care proclamă, te
ritoriile respective drept zone denu-

clearizate și prin care se interzic 
transportul, depozitarea sau am
plasarea armelor nucleare pe teri
toriile localităților respective, anun
ță agenția de știri Belga.

DAMASC 28 (Agerpres). — Circa 
I 300 de combatanți palestinieni din 
Beirut au sosit în Siria, unde au fost 
primiți cu mare căldură de mii 
localnici, relatează agenția A.P. 
sînt primul eșalon al grupului 
combatanți 
Siria.

Agențiile 
informează 
combatanți 
zona, de vest a Beirutului, îndreptîn- 
du-se spre Siria. Totodată, sursele 
citate relatează că în cartierele de 
vest ale capitalei libaneze situația în
cepe să revină la normal, numeroși 
cetățeni întorcindu-se la locuințele 
lor. Au fost, de asemenea, redeschise 
unele magazine. O parte a orașului, 
notează A.F.P., rămîne însă, practic, 
nelocuibilă datorită faptului că lo
cuințele au fost distruse de bombar
damente. în cadrul acțiunilor vizînd 
normalizarea situației, a anunțat mi
nistrul libanez ai transporturilor, 
Elias Â1 Hrawi, se fac pregătiri în 
vederea redeschiderii traficului pe 
aeroportul internațional al Beirutu
lui.

Cu prilejul unei inspecții făcute 
unor unități de combatanți palesti
nieni ce urmează să părăsească Bei
rutul, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., Yasser Arafat, a elo
giat dîrzenia apărătorilor și popu
lației din vestul capitalei libaneze în 
fața asediatorilor israelieni. El a de
clarat că reamplasarea forțelor pa
lestiniene în lumea arabă va da un 
nou impuls luptei duse de O.E.P. pe 
toate planurile pentru redobindirea 
drepturilor naționale palestiniene.

palestinieni așteptați

de 
Ei 
de 
în

internaționale de presă 
că simbătă alți 600 de 

palestinieni au părăsit

zației pentru Eliberarea Palestinei,' 
Yasser Arafat, a prezentat delegației 
o expunere detaliată cu privire la 
actuala situație politică a O.E.P. și 
din Orientul Mijlociu, în general, 
subliniind îndeosebi pierderile uma
ne și distrugerile provocate de atacul 
israelian asupra capitalei libaneze, 
anunță W.A.F.A.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, a primit delegația 
parlamentară sovietică, în frunte cu 
Ivan Kalin, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
aflată în vizită la Damasc. După cum 
relatează agenția T.A.S.S., in cursul 
convorbirii au fost abordate proble
me privind situația din Orientul Mij
lociu, în urma agresiunii israeliene 
în Liban, și unele chestiuni referitoa
re la relațiile bilaterale.

CAIRO. — Egiptul a trimis un me
saj secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, în care cere 
organizației internaționale să asigu
re retragerea „imediată și necondi
ționată" a Israelului din Liban, anun
ță agențiile U.P.I., și France Presse. 
Documentul reafirmă poziția Egiptu
lui potriyit căreia o reglementare 
globală a crizei din Orientul Mijlo
ciu nu se poate realiza fără soluțio
narea problemei palestiniene și ga
rantarea dreptului Ia autodetermina
re al poporului palestinian. Mesajul 
subliniază, de asemenea, că problema 
libaneză nu poate fi rezolvată fără 
a se păstra integritatea teritorială și 
unitatea națională o Libanului.

GENȚI1LE DE PRESA
pe scurt

BANCĂ PENTRU FINANȚAREA COOPERĂRII INTRE ȚĂRILE IN CURS 
DE DEZVOLTARE. Referindu-se la reuniunea de la Manila a Comitetului 
de coordonare al „Grupului celor 77", A. Keremane, președintele grupului, 
a declarat că s-a convenit asupra creării unei bănci in vederea finanțării 
activităților de promovare a cooperării intre țările în curs de dezvoltare 
- informează agenția Reuter. Propunerea respectivă, a menționat el, va 
fi prezentată întilnirii ministeriale a 
la New York, luna viitoare.

„Grupului celor 77", ce va avea loc

dirijată de compozitor. Premiul 
„Koussevitzky" este cea mai pres
tigioasă distincție internațională 
acordată creațiilor muzicale recent 
înregistrate pe disc.

PRIMIRE LA PHENIAN. Pre
ședintele R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen, a primit delegația guverna
mentală a Ugandei, condusă de 
Peter Otai, ministru de stat pentru 
apărare, aflată în vizită la Phenian. 
Președintelui Kim Ir Sen i-a fost 
înminată o scrisoare personală din 
partea președintelui Ugandei, Mil
ton Obote — menționează agen
ția A.C.T.C.

sacrată efectuării unui schimb de 
opinii in perspectiva apropiatei 
adunări anuale a Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.), programată 
să se țină în orașul canadian To
ronto, in perioada 6—9 septembrie. 
Agenția France Presse relevă că 
„cei zece" sint divizați in ce pri
vește problemele înscrise pe agenda 
adunării anuale a F.M.I., in special 
asupra propunerii de sporire a co
telor de participare la F.M.I,

Primul ministru al Libanului, 
Shafic AI Wazzan, a avut o întreve
dere cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv ai Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, și cu 
Abu Jihad, membru al Comitetului 
Central al organizației „Al Fatah" — 
transmite agenția W.A.F.A. Cu acest 
prilej, Yasser Arafat a mulțumit 
premierului libanez pentru sprijinul 
pe care Libanul l-a oferit rezistenței 
palestiniene în fața invaziei israe
liene — precizează agenția.

în cursul primirii delegației Inter
naționalei Socialiste, condusă de Ma
rio Soares, secretar general al Parti
dului Socialist Portughez, președin
tele Comitetului Executiv al Organi-

WASHINGTON. — Președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a decis ca 
ministrul apărării al Statelor Unite, 
Caspar Weinberger,, să plece marți in 
Orientul Mijlociu într-un turneu in 
cadrul căruia va face vizite in Liban, 
Israel și Egipt — a anunțat purtăto
rul de cuvint al Casei Albe, Larry 
Speakes.

Ministrul israelian al apărării. Ariei 
Sharon, aflat in vizită in S.U.A., a 
avut convorbiri cu caracter neoficial 
cu ministrul american al apărării, 
Caspar Weinberger, și cu secretarul 
de stat George Shultz, informează 
agențiile U.P.I. și A.P. Ariel Sharon 
a declarat că in cadrul acestor con
vorbiri a fost examinată evoluția si
tuației din Liban.

Se intensifică lupta pentru eliberarea Namibiei 
® Trupele de ocupație ale regimului sud-african au suferit în 
ultima vreme grele pierderi ® Noi încercări ale rasiștilor de a 

împiedica accesul la independență al poporului namibian
LUSAKA 28 (Agerpres). — Inten

sificarea acțiunilor pentru eliberarea 
Namibiei desfășurate de combatanții 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a provocat 
pierderi importante trupelor de ocu
pație ale regimului sud-african. tn 
cursul ultimelor 12 luni, un număr 
de 584 militari sud-africani au fost 
uciși, alte cîteva mii au fost răniți, 
fiind, totodată, distruse său'1 scoase 
din luptă 15 elicoptere, 9 avioane. 34 
blindate, 60 camioane militare, con
comitent cu aruncarea în aer a 7 baze 
militare inamice — a arătat, la Lu
saka, un reprezentant al S.W.A.P.O.. 
in cadrul unui miting consacrat ani
versării a 16 ani de la declanșarea 
luptei de eliberare a Namibiei.

El a condamnat masacrele organi
zate de rasiștii sud-africani, cărora 
le-au căzut victime peste 5 000 de na- 
mibieni civili, in timp ce alte mii de 
persoane au fost obligate să-și pără
sească locuințele.

Comorile de pe 
Acoperișul lumii"

BRIDGETOWN. — Guvernul din 
Barbados condamnă ocuparea ilegală 
a teritoriului Namibiei de forțele Re
publicii Sud-Africane — relevă un 
comunicat al Ministerului Afacerilor 
Externe al acestei țări, reluat de a- 
gcnția Prensa Latina. în document 

‘ in 
in

se subliniază că politica R'.S.A. 
Namibia amenință stabilitatea 
sudul continentului african,

LUANDA. — Luind cuvintuî 
prilejul inaugurării Biroului Comisiei 
O.N.U. pentru Namibia la Luanda, 
ministru! de externe al Angolei. 
Paulo Teixeira Jorge, a declarat că 
știrile optimiste cu privire la pro
clamarea independenței Namibiei, di
fuzate de țările occidentale, sint ne
fondate. Guvernul rasist sud-african 
caută pe toate căile și sub tot felul 
de pretexte să împiedice, in continua
re, accesul la independență al po
porului namibian, a spus el.

CU

GUVERNUL MILITAR BOLIVIAN, 
condus de generalul Guido Vil- 
doso, a repus in vigoare legea e- 
lectorală din 1980. Abrogată cu doi 
ani în urmă, odată cu preluarea 
puterii de către actualul guvern, 
legea menționată permite o mai 
largă participare a parlamentului la 
viața țării, spre deosebire de sis
temul care funcționează in prezent, 
excesiv favorabil* puterii executive. 
Centrala Muncitorească Boliviană 
(C.O.B.), partidele politice și gru
pările patronale au cerut convo
carea' imediată o parlamentului 
Ies in 1980, pentru a proceda 
alegerea unui președinte civil.

GUVERNUL GUATEMALEZ 
DECIS PRELUNGIREA CU 30 
ZILE A STĂRII DE ASEDIU 
clarate la I iulie în întreaga țară. 
S-a precizat că hotărirea a fost 
adoptată deoarece situația actuală 
nu se deosebește de cea care a de
terminat instituirea stării de asediu.

A 
DE 
de-

O NOUĂ REDUCERE A TAXEI DE 
SCONT IN S.U.A. Oficiiil Federal de 
Rezerve al S.U.A. a anunțat o nouă 
reducere (a patra in ultimele 40 de 
zile) a taxei de scont, de la 10,5 la 
sută, la 10 la sută, informează a- 
gențiile U.P.I. și A.P. Observatorii 
consideră că atenuarea taxei de 
scont și, în general, a restricțiilor 
monetare și financiare americane 
este determinată de înrăutățirea si
tuației economice, îndeosebi prelun
girea cu mult peste așteptări a re
cesiunii și creșterea șomajului la ni
velul record postbelic de 9,8 la sută 
din totalul forței de muncă.

a-
la

CANDIDATUL PARTIDULUI 
„COPEI“. La Caracas s-a anunțat 
că Rafael Caldera, fost președinte 
ol Venezuelei in perioada anilor 
1969—1974, a fost proclamat candi
dat al partidului „Copei" de guver
nământ, pentru alegerile preziden
țiale programate să se desfășoare 
in 1983.

TRECĂTOAREA KHUNJERAB, 
situată la o altitudine de 5 000 me
tri deasupra nivelului mării, Ia 
frontiera dintre R.P. Chineză și Pa
kistan, a fost inaugurată oficial — 
anunță agenția China Nouă. Ea este 
menită să contribuie la extinderea 
relațiilor economice, comerciale și 
la promovarea cooperării dintre cele 
două țări.

J MINIȘTRII ECONOMIEI SI FI
NANȚELOR DIN ȚĂRILE MEM-

L
BRE ALE C.E.E. încep azi la Elsi
nore (Danemarca) o reuniune con-

Reuniunea ministerială 
a Ligii Arabe

RABAT 28 (Agerpres). — în locali
tatea marocană Mohamedia s-au 
deschis simbătă lucrările reuhiltnif 
ministeriale a Ligii Arabe, consacrate 
pregătirii Conferinței la nivel înalt.

Recrudescenta violenței 
în Irlanda de Nord

LONDRA 28 (Agerpres). — în ulti
mele 36 de ore au fost înregistrate 
incă trei victime ale violenței politice 
din Irlanda de Nord. Poliția britani
că a anunțat că doi polițiști și-au 
pierdut viața in urma exploziei unor 
automobile încărcate cu explozivi, iar 
o a treia persoană a fost împușcată.

CARABINIERII ITALIENI au 
confiscat de la elementele extre
miste ți de la diferite grupări cri
minale din Italia peste 100 de mi
traliere și arme automate, 4 613 
puști, peste 4 000 de pistoale, o mare 
cantitate de grenade de mină și 
muniții. Anul trecut, un număr de 
762 persoane au căzut victimă aten
tatelor teroriștilor, ale mafiei și al
tor elemente criminale.

PREȚURILE PRINCIPALELOR 
PRODUSE PETROLIERE, calculate 
in dolari, au sporit in medie cu 77 
Ia sută în țările Pieței comune, în 
perioada 1 ianuarie 1979 — 16 au
gust 1982 — informează ultimul Bu
letin săptăminal al Comisiei C.E.E.

PREMIU PENTRU „GHIRLAN
DE". Juriul festivalului muzical din 
orașul spaniol Santander a acordat 
premiul unic, „Koussevitzky", com
pozitorului român Cornel Țăranu, 
pentru lucrarea „Ghirlande", difu
zată de Casa de discuri „Electre- 
cord", in interpretarea formației 
Musica Nova din Cluj-Napoca,

CONVORBIRI INDIANO-JAPO- 
NEZE. Ministrul japonez de ex
terne, Yoshio Sakurauchi, a sosit 
la Delhi, unde urmează să fie pri
mit de primul ministru, Indira 
Gandhi, și va avea convorbiri cu 
ministrul de externe, P. V. Na- 
rasimha Rao — informează agen
ția Reuter, în cursul întrevederilor 
vor fi analizate posibilitățile de ex
tindere a relațiilor bilaterale, sur
sa menționată adăugind că vizita 
șefului diplomației japoneze va co
incide cu semnarea unui acord de 
cooperare economică intre cele 
două țări.

POPULAȚIA REPUBLICII ZIM
BABWE se ridică in prezent la 10,5 
milioane locuitori, a declarat 
purtător de cuvint al 
acestei țări.

un
guvernului

CABINETUL GREC 
noi măsuri menite să 
liminarea norului de gaze ce se a- 
cumulează deasupra Atenei in zi
lele fără vint și a poluării stră
vechii capitale în general. Printre,, 
acestea se numără interzicer ' 
cuiației autoturismelor pa a 
intre anumite ore și îm6f?r, . 
rea calității combustibililor folosiți 
în oraș.

a anunțat 
ducă la e-

<
PARTIDELE POLITICE ITALIENE reprezentate în guvern continuă 

dezbaterile consacrate reformelor instituționale, in timp ce premierul 
Giovanni Spadolini iși pregătește discursul asupra programului noului ca
binet pe care îl va rosti la 30 august în Camera Deputaților. La sfirșitul 
iezbaterilor parlamentare pe marginea programului, Spadolini va solicita 
votul de învestitură.

PHENIAN

J
Aspră condamnare a măsurilor represive ale regimului 

de la Seul împotriva studenților și elevilor
PHENIAN 28 (Agerpres). — Un 

comunicat al Secretariatului Comi
tetului pentru reunificarea pașnică a 
patriei din R.P.D. Coreeană, dat pu
blicității la Phenian, condamnă mă
surile represive ale regimului dicta
torial din Coreea de sud împotriva 
studenților și elevilor din institute
le de invățămint sud-coreene. După

Una din liniile aeriene obișnuite 
ale Tadjikistanului de azi este cea 
care leagă capitala, Dușanbe, de 
orașul Horog, centrul regiunii au
tonome Gorno-Badahșanskaia, afla
tă pe platoul Pamirului, cel mai 
înalt de pe glob, căruia i s-a spus 
încă din vechime „Acoperișul 
lumii". în fiecare zi un avion cu 
reacție se înalță deasupra acestei 
lumi a piscurilor acoperite cu ză
padă veșnică, argintii — în bătaia 
soarelui, albastre, aproape violete — 
în umbră. Este un zbor obișnuit, 
cu excepția ultimelor minute, cind 
aparatul coboară pentru a ateriza, 
angajindu-se într-un defileu în
gust, prin care este nevoit să facă 
un fantastic slalom aerian. înain
tea fiecărui viraj ai senzația că in 
clipa următoare aparatul se va izbi 
de colții de stincă. Dar piloții vi
rează la timp și avionul, întreg și 
nevătămat, coboară pe pista aero- 

■ dromului din Horog.
Așa este în prezent, dar nu așa a 

fost in urmă cu numai cîteva de
cenii. Pînă in 1929, ca să ajungi de 
Ia Dușanbe la Horog trebuia să 
faci cu caravana 40 de zile de 
drum de-a lungul văilor, pe cărări 
„de-o palmă", pe buza prăpăstiilor, 
trecînd peste păsuri aflate la înăl
țimi amețitoare. Iar cind zăpezile 
acopereau păsurile, orice legătură a 

„ Pamirului cu restul lumii înceta 
pină în primăvara următoare.

Șoseaua care leagă Pamiruî cu 
restul țării, adevărată arteră a 
vieții economice a acestui îndepăr
tat colț de lume, este un urcuș 
aproape continuu de peste 700 de 
km, o nesfîrșită suită de viraje și 
serpentine, cu păsuri aflate la 
3 500—4 000 de metri altitudine, iar 
în localitatea Ak-Baital — chiar Ia 
5 200 de metri. Mai sus de Ak-Bai
tal pot urca, pe cărările de pe mar
ginile prăpăstiilor, numai localnicii. 
Pe un perete vertical de stincă, 
deasupra unei astfel de cărări, se 
află o inscripție mai mult decit 
elocventă : „Călătorule, fii atent. Tu 
ești aici ca o lacrimă pe geană". 
Cei ce nu s-au născut și nu au 
crescut aici, după ce trec de altitu
dinea de 3 500 de metri, simt 
încep să le vîjîie urechile și să 
zbată inima în piept. La cel 
mic efort sint cuprinși de o
șeală adîncă : e răul de înălțimi, 
pricinuit de rarefierea oxigenului.

cum 
li se 
mai 
sfir-

Un plug de lemn, o lopată cu 
coadă scurtă, tot de lemn, un coș 
împletit in care țăranul căra pămînt 
pe ogorul său minuscul și pietros, 
pentru a putea semăna apoi met și 
orz, un război simplu'de țesut, o 
căsuță joasă de piatră și lut, fără 
ferestre, cu o ușă îngustă — acestea 
erau elementele cele mai caracteris
tice ale vieții locuitorilor Pamiru
lui înainte de revoluție. Ele sint 
acum exponate ale muzeului din 
Horog. Orașul Horog s-a cuibărit . 
într-un peisaj splendid, pe valea 
unui riu iute de munte, Gunt. 
Străzi frumoase, cu edificii moder
ne. cu mu,ltă verdeață. Principalul 
centru al „Acoperișului lumii" se 
dezvoltă rapid. Se construiesc noi 
întreprinderi, școli, hoteluri, locu
ințe. în regiune funcționează zeci 
de centrale electrice, nu prea mari, 
e drept, dar care asigură energia 
necesară localităților răspindite prin 
văi. Hidrocentrala Murgab, aflată 
la peste 4 000 de metri altitudine, 
este, probabil, cea mai înaltă din 
lume. Pentru a extinde ogoarele 
existente și a „construi" altele, lo
cul coșului împletit de odinioară 
l-a luat tehnica modernă. Suprafe
țele semănate au crescut de mai 
multe ori in anii din urmă, la fel 
recoltele. Se seamănă soiuri de griu 
și orz rezistente la geruri, se cul
tivă cartofi și legume, există soiuri 
locale de meri care dau recolte 
bune, se dezvoltă sericicultura. 
Cresc mereu suprafețele irigate. Au 

’ fost săpate in piatră canale prin 
care apa rîurilor de munte este 
adusă pe ogoare. în ciuda climei 
deosebit de aspre, chiar în văile 
aflate la 4 000 metri crește un soi 
de iarbă care rezistă Ia geruri și 
care constituie hrana turmelor de 
iaci. Apărat de blana lui deasă și 
lungă și de stratul gros de grăsime 
de sub piele, iacului nu-i pasă de 
ger. Ca și renii din tundrele polare, 
el își găsește hrana și iama, 
scurmind cu copitele stratul de ză
padă. Crește.rea iacilor la aceste 
mari înălțimi oferă locuitorilor 
lapte cu 12 la sută grăsime, carne, 
cu nimic inferioară in ceea ce pri
vește calitatea și gustul, celei de 
vacă, și lină. Sovhozul „Bulunkuli" 
și alte cîteva unități situate la 
mari înălțimi au turme de iaci 
numărînd mii de capete.

Pe un front larg și cu rezultate 
deosebit de rodnice se desfășoară 
cercetările geologice. Pamiruî riva
lizează cu Uralul și cu Siberia in 
ceea ce privește calitatea și rezer
vele de pietre prețioase. Filoane de 
turcoaze cu nuanțe de smarald au 
fost găsite într-o regiune de vechi 
mine, de unde pietrele prețioase 
erau extrase încă acum 500 de ani. 
Lazuritul de Badahșan, această pia
tră albastră de o rară frumusețe, 
în apele adinei ale căreia s-a con
centrat și solidificat parcă tot azu
rul cerului Pamirului. era cunoscut 
in Întreaga lume antică. Geme și 
camee din lazurit de Badahșan au 
fost descoperite de arheologi chiar 
și în mormintele faraonilor egipteni 
din cele mai timpurii dinastii. Din 
lazurit s-a preparat ultramarinul, 
vopseaua folosită de marii pictori ai 
Renașterii și care își păstrează ne
alterată, de multe secole, prospeți
mea.

Dar cărările care duceau Ia ex
ploatările antice de lazurit din 
Pamir, pomenite de Marco Polo in 
însemnările sale de călătorie, s-au 
surpat, urma lor s-a pierdut apoi 
timp de secole. Abia în deceniul al 
treilea al secolului nostru, geologii 
sovietici, procedînd la explorarea 
sistematică a acestei zone, au dat 
din nou peste neprețuita comoară 
din defileul Liadjvar-Dara, la o 
altitudine de 5 200 metri, într-un 
loc foarte greu accesibil. în fața 
ochilor lor uimiți. în peretele ver
tical de stincă se aflau straturi 
groase de lazurit, iar la picioarele 
lor zăceau nenumărate pietre pre
țioase dintre cele mai pure. Lazu
ritul este insă doar una din bogă
țiile minerale ale acestei „văi a 
comorilor", unde se mai găsesc 
rubine, ametiste, granate și topaze, 
precum și plumb, zinc, argint, mo
libden, wolfram, aur,

tn ceea ce privește resursele hi
droenergetice, Tadjikistanul ocupă 
locul al doilea in Uniunea Sovie
tică, după Federația Rusă. Pe rîu- 
rile Vahș, Piandj și altele, care 
izvorăsc din ghețarii Pamirului, se 
pot amenaja hidrocentrale cu o 
capacitate totală de 36.6 
kW. Aceste riuri prezintă condiții 
ideale pentru energetică, 
curg in canioane înguste, sînt foar-

se

milioane

intrucit

Cobaii

a cascadei

a

N. CORBUPODINASilviu

al oamenilor 
vecinătatea

In traducere 
la revoluție, 

azi a Tadji- 
care se deo-

Centrală. 
o serie în- 

stabilit că 
inalțe și in

Hidrocentrala de la Nurek - cea de-a patra „treaptă 
energetice de pe riui Vahș

cum se arată în comunicatul trans
mis de agenția A.C.T.C., in ultime
le luni, peste 2 500 de studenți de 
la universitățile din Seul și alte o- 
rase au fost sancționați sau exma
triculați sub diferite pretexte după 
ce au ■ participat la diverse forme de 
protest împotriva măsurilor antide
mocratice adoptate de autorități.

te repezi, iar la
curile de acumu
lare ale hidrocen
tralelor nu aco
peră terenuri a- 
gricole. Primele 
„trepte" ale cas
cadei energetice 
de pe Vahș au 
fost construite in 
anii ’50—’60: „Pe- 
repadnaia", „Go- 
lovnaia", „Ten- 
tralnaia". Puterea 
lor totală este 
destul de modes
tă: ceva mai mult 
de 250 000 kW. Ur

mătoarea „treap
tă", de proporții 
ciclopice, o con
stituie hidrocen
trala de la Nurek, 
cu o capacitate de 
2 700 000 kW, a 
treia ca mărime 
din întreaga U- 
niune Sovietică, 
după cele de la 
Krasnoiarsk și 
Bratsk, din Sibe
ria.

Importanța a- 
cestui rezervor de 
apă pentru agri
cultura Asiei Cen
trale este enor
mă : el a făcut 
posibilă irigarea 
a sute de mii de 
hectare de pămînt 
cultivat in princi
pal cu bumbac in 
Tadjikistan, Uz
bekistan și Turk
menia.

Principalii con
sumatori ai ener
giei furnizate de 
Vahș sint între
prinderile Complexului teritorial de 
producție din Tadjikistanul de sud 
și în primul rind uzina electrochi- 
mică din Iavan și uzina de alumi
niu din fostul sat Regar. azi orașul 
Tursunzade, numit astfel .in semn 
de omagiu adus unuia dintre înte
meietorii poeziei tadjice sovietice — 
Mirso Tursunzade.

Dușanbe înseamnă 
„tirgul de luni". Pînă 
pe locui capitalei de 
kistanului era un sat
sebea de celelalte localități rurale 
ale țării numai prin faptul că. se 
organiza, in fiecare zi intîi a săptă- 
mînli, un tîrg. în 1924, cind a de
venit capitala Republicii Autonome 
Tadjice, avea 42 de case de lut, in 
care locuiau nu mai mult de 250 de 
oameni. Ceea ce vede vizitatorul de 
azi care sosește Ia Dușanbe este 
un oraș cu o populație de peste 
400 000 locuitori. în ultimele dece
nii, ca urmare a succeselor dobin-

dite in construcția de imobile an
tiseismice. a devenit posibilă Înăl
țarea și la Dușanbe a unor edifi
cii moderne, cu mai multe niveluri, 
iar in anii din urmă și a unor 
blocuri cu 7. 9 și chiar 15 etaje, 
orașul devenind un important cen
tru industrial și unul dintre cele 
mai frumoase din Asia

Specialiștii, analizind 
treagă de probe, au 
Pamiruî continuă să se 
prezent cu 5—10 centimetri pe an. 
în ultimii 10 000 de ani platoul s-a 
înălțat cu 500—800 metri. Dar 
„Acoperișul lumii" și zonele de la 
poalele lui se inaltă nu numai in 
sensul direct al cuvîntului ; se ri
dică. in mod vizibil, evident pentru 
toți, nivelul de civilizație socialistă, 
de viață și de cultură 
care trăiesc aici in 
norilor.

- Doctore Bastien, jos pălăria in fața dv I Tot respectul și țoală 
considerația I Măcar de v-ar urma și ei exemplul... „Ei". 4

Nu este vorba de cobai — acele ghemotoace calde de blană,- '-ij 
ochișorii rotunzi și nedumeriți, intimidați de luciul aparatelor nichek 
și de sticlirile retortelor și eprubetelor. f

Cobaii au reacții biologice destul de asemănătoare cu ale omului 
la un șir de agenți patogeni, infecțioși, la toxine, chimioterapii. 
Acesta a fost norocul lor — așa au ajuns din vizuinele lor sud-ameri- 
cane in mai toate laboratoarele lumii. Dar acesta a fost și nenorocul 
lor - căci așa au ajuns să fie bolnavii tuturor bolilor și tuturor expe
riențelor — injectați, vaccinați, iradiați, radiografiați, disecați etc. Trans- 
formindu-și specia în simbol și binemeritînd recunoștința omenirii.

Așa poruncește Legea : numai ceea ce a fost testat și verificat pe 
micul rozător poate avea acces spre treptele biologice superioare, spre 
regele naturii, Măria Sa, Omul.

...Adică, așa poruncea. Pentru că revista „Stern Magazin" (nr. 
25'1982) publică o recenzie a volumului „La porțile infernului” (de 
Monfred Coppik, deputat în Buno'estag, și Jurgen Roth, scriitor) relatind 
fapte atît de zguduitoare incit dărîmă Legea. Transformind-o in con
trariul ei.

Se arată că intre 1963 șl 1973, în cîteva închisori dintr-o altă țară, 
respectiv din... - dar ce contează statul, contează faptul I — a fost 
aplicat un program de experiențe pe viu privind efectele radioactivi
tății asupra oamenilor. Au acceptat rolul de cobai în special deținuți 
condamnați pe viață, în schimbul unei sume de bani și ca unică șansă 
de eliberare.

„La începutul anului 1970, cînd ou început experiențele, nu era 
atît de rău, mai puteam suporta durerile" — relata un deținut unui re
porter. Dar la eliberare, medicii i-au declarat că organele iradiate tre
buie înlăturate.

Se arată că acestea n-ar fi fost cazuri unice : tot pentru asemenea 
testări încă in 1945 s-ar fi injectat plutonlu-349 unor bolnavi incurabili 
între 4—19 ani ; se citează experiențe asemănătoare la o celebră cli
nică ; sau cazul a 87 de bolnavi de la o altă clinică, supuși unor ra
diații de 250 Rad. (rad - unitatea de măsură) în cadrul unui pro
gram de cercetare finanțat de Ministerul de Război respectiv. Lucru
rile s-au desfășurat minunat și incintător, șeful cercetării a apreciat 
satisfăcut că „forța pe cîmpul de luptă se păstrează destul de bine 
la o Iradiere de 200 Rad".

Desigur, e greu de spus dacă-i vorba de o depreciere a cobailor, 
considerați nedemni pentru asemenea nobile experimentări, ori de o 
degradare a Măriei Sale, Omul, devenit supleant al micului rozător...

— Cu respect și considerație, jos pălăria, doctore Bastien I Măcar ț 
de v-ar urma și ei exemplul I 1

...Doctorul Pierre Bastien, dintr-o mică localitate franceză, Remire- « 
mont, este autorul unui tratament împotriva otrăvirilor cu ciuperci. Spre ț 
a-i demonstra eficacitatea, a recurs la o metodă patetică — a ingerat, 
in fața unor notari și ziariști, omletă preparată cu ciupercile „amanites < 
ph.", cea mai toxică dintre speciile mortale existente, A repetat » 
experiențele pe sine însuși de cîteva ori, deși era să le plătească cu țj 
viața... I

Un exemplu bun să-l urmeze „ei" ; strategii războaielor atomice, J 
proiectanții armelor cu uraniu, cu cobalt, cu litiu, cu neutroni, generalii ț 
scenariilor militare bazate pe utilizarea acestora, toți ar trebui să-și L 
experimenteze creațiile, intîi și întli, asupra lor înșiși. ,

Intr-un asemenea rol ar fi și ei, măcar o dată, folositori omenirii, ț 
Cruțînd și viața micilor ghemotoace calde .de blană, cu ochișorii ț 

rotunzi și nedumeriți.
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