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Zile decisive, de puternică mobilizare

a forțelor, pentru a urgenta la maximum

RECOLTAREA SI DEPOZITAREA GRIULUI
. M MEA ȘI PRĂȘlin CULTURILOR DUBLEV

Pînă în seara zilei de 7 iulie, griul a fost 
strîns de pe 1 126 800 hectare, ceea ce 
reprezintă 51 la sută din suprafața cul
tivată

Recoltarea griului s-a încheiat în jude
țele Buzău și Olt și este avansată în ju
dețele Brăila, Ialomița, Tulcea, Călă
rași, Constanța, Vrancea, Giurgiu, Timiș 
și Prahova

9 Viteza zilnică la seceriș trebuie mult 
sporită pentru a se strînge și pune la 
adăpost recolta în timp scurt și fără 
pierderi

Culturile duble au fost însămînțate, pînă 
în seara zilei de 7 iulie, pe 900 342 hec
tare, adică pe 60 la sută din suprafața 
planificată
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Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român a marcat începutul 
celei mai fertile epoci din istoria 
multimilenară a încercatului nostru 
popor, epocă în care s-au înfăptuit 
profunde și ample transformări în 
economia națională, s-a întărit rolul 
conducător al partidului, s-au dez
voltat continuu democrația muncito
rească, socialistă, participarea plenară 
a oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, la conducerea tutu
ror domeniilor vieții economico-so- 
ciale, a întregii societăți, s-a asigu
rat României socialiste un loc de 
cinste în rîndul națiunilor lumii.

Rolul decisiv al efortului 
propriu Sîrate§ia dezvoltării eco
nomiei naționale și 
structurii ei înfăptuită de poporul 
nostru de la Congresul al "X 
încoace, ca și perspectivele luminoase 
stabilite de Congresul al XII-lea și 
de Conferința Națională ale parti
dului au la bază concepția profund 
științifică, revoluționară, creatoare, 
de vie cutezanță și originalitate a 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolăe Ceaușescu.

De peste 18 ani, gindirea economică 
românească a dobindit un conținut 
nou, reflectat de modelul original, 
unitar și eficient al dezvoltării și 
modernizării structurii economiei na
ționale, elaborat cu aportul decisiv 
al conducătorului partidului nostru. 
Această concepție cuprinzătoare, 
profundă și umanistă, articulează în 
mod magistral, într-o strategie uni
tară, factorii economici cu cei știin
țifici, tehnici, organizatorici și umani, 
ca și cu criteriile de ordin social și 
politic, ținind seama de fenomenele 
complexe din economia mondială. 
Ea se bazează pe o serie de coordo
nate esențiale, subliniind rolul hotă- 
rîtor al efortului propriu în făurirea 
noii orînduiri, ceea ce incumbă întă
rirea suveranității asupra resurselor 
și activităților de pe teritoriul țării, 
precum și 
obiectivele 
conducerea 
lor, stabilirea priorităților de evolu
ție în funcție de nevoile, condițiile 
și posibilitățile naționale.

Marile progrese economico-sociale 
ale României, așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, sint re
zultatul efortului propriu, rodul

activității neobosite, pline de abne
gație, a clasei muncitoare, țărănimii 
șl intelectualității, a tuturor oameni
lor muncii fără deosebire de națio
nalitate, al eforturilor considerabile, 
materiale și umane, ale întregului 
popor pentru ridicarea economico- 
socială a patriei. în acest amplu 
proces de ridicare a țării pe trepte 
mereu mai înalte de progres și ci
vilizație nimic nu am primit de-a 
gata, gratuit.

Conducătorul partidului nostru are 
meritul excepțional de a fi elaborat 
un concept științific și original pri-

modernizării
IX-lea

asupra deciziilor privind 
dezvoltării, organizarea, 
și controlul îndeplinirii

Nu mai este timp de așteptat! Semăna
tul celei de a doua culturi trebuie mult 
intensificat, iar acolo unde plantele au 
răsărit este necesar să se execute neîn- 
tîrziat prașilele mecanice și manuale

seara zileiSTADIUL RECOLTĂRII GRIULUI în
de 7 iulie. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, 
în procente, suprafețele de pe care a fost strîns 
griul în întreprinderile agricole de stat (sus) și 
în cooperativele agricole (jos), in județele notate 
cu o. liniuță nu începuse secerișul griului la data 

respectivă

vind structura economiei românești 
modeme, care reflectă o magistrală 
cunoaștere a dialecticii materialiste, 
o capacitate de excepție de a ana
liza realitatea economică în toate 
componentele ei interne și internațio
nale. Acest concept sintetizează în
tr-un tot unitar, sistematic, de largă 
perspectivă, condițiile și particulari
tățile concret-istorice ale României 
din fiecare etapă de dezvoltare, 
corelîndu-le optim cu cerințele legi
lor obiective ale dezvoltării econo
mice. în acest fel, secretarul general 
al partidului nostru a definit cu 
exactitate raporturile dintre general 
și particular în edificarea socialis
mului, dintre prezent și perspectivă 
în complexitatea și dialectica evolu
ției lor, corespunzătoare realităților 
din țara noastră.

Complexul economic na
țional unitar — cadrul de 
bază al progresului. ° aseme-

nea viziune demonstrează că reali
zarea unei structuri economice mo
derne constituie o latură fundamen
tală a strategiei formării și dezvol
tării complexului economic național 
unitar și eficient, care îmbină armo
nios industria și agricultura, articu
lează organic subramurile industriei, 
producția de bunuri materiale cu 
cea de servicii, pe baza celor mai noi 
cuceriri tehnico-științifice, sporin- 
du-sc caracterul industrial al tuturor 
ramurilor și asigurindu-se o eficiență 
maximă și un ridicat venit național 
pe locuitor.

Făurirea unui astfel de complex 
economic național este o necesitate 
obiectivă ce derivă din însuși scopul 
fundamental al societății socialiste — 
satisfacerea rațională cît mai deplină 
a nevoilor materiale și culturale ale 
tuturor membrilor societății, dezvol
tarea multilaterală 
lor.

Este marele merit 
Nicolae Ceaușescu

. mentat teza potrivit căreia
plexul economic național unitar este 
cadrul de bază al progresului eco- 
nomico-social al fiecărui popor. Dez
voltarea prioritară a industriilor de 
vîrf purtătoare ale progresului teh- 
nico-științific, restructurarea indus
triei, revoluționarea agriculturii, 
creșterea eficienței economice, re
partizarea rațională a forțelor de pro
ducție în profil teritorial reprezintă, 
în concepția secretarului general al 
partidului, organizarea crescîndă a 
spațiului economic național într-un 
complex economic unitar, echilibrat 
și eficient.

La temelia strategiei optimizării 
structurii economiei naționale a stat 
și stă procesul dezvoltării și moder
nizării continue a forțelor de produc
ție. „După cum se știe — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — istoria 
omenirii, deci și istoria poporului ro
mân, este istoria dezvoltării forțelor 
de producție și a relațiilor sociale“. 
De la Congresul al IX-lea încoace, 
creșterea și modernizarea forțelor do 
producție, a bazei tehnico-materiale a 
societății au avut și au loc prin dez
voltarea în ritm susținut a industriei.

a personalității

al tovarășului 
de a fi funda- 

com-

Conf. iiniv. dr. 
Dumitru CIUCUR

Strîngerea, transportul și depozi
tarea Întregii 
timpul cel mai 
deri, precum și 
rilor duble pe 
planificate și 
succesive, pretutindeni unde au ră
sărit, constituie. în aceste zile sar
cinile cele mai importante ce stau 
în fața oamenilor muncii din agri
cultură. Stadiul acestor lucrări im
pune o amplă mobilizare și concen
trare a forțelor umane și mecanice 
de la sate pentru 
într-un ritm mult

Acum, cînd griul 
mai mare parte a 
și depozitarea 
capătă caracter 
xemplul județelor Buzău și Olt, 
care au încheiat recoltarea griului, 
demonstrează că se poate lucra 
repede și bine. Pentru grăbirea se-

recolte de griu în 
scurt și fără pier- 
însămînțarea cultu- 

toate suprafețele 
prășitul culturilor

executarea lor 
mai intens.
s-a copt în cea 
țării, recoltarea 

întregii producții 
de urgență. E-

oricăror pier*cerișului și evitarea
deri este imperios necesar ca recol
tarea griului să se desfășoare cu 
toate forțele, în toate zonele și uni
tățile agricole unde lanurile au 
ajuns la maturitate, spre a se rea
liza și depăși vitezele zilnice de 
lucru stabilite. în acest scop, este 
nevoie să se muncească bine or
ganizat, din zori și pînă se întune
că, folosindu-se din plin capacita
tea combinelor și timpul bun de 
lucru, asigurindu-se transportul și 
înmagazinarea în cele mai bune 
condiții a recoltei. Totodată, forțele 
mecanice trebuie să fie operativ 
mutate din unitățile care au în
cheiat secerișul sau se află într-un 
stadiu avansat, în cele ce mai au 
suprafețe mari de recoltat.

In același timp cu secerișul, o a- 
tenție deosebită trebuie să se acor
de atît însămințării cu mai multă

operativitate a culturilor duble pe 
toate suprafețele planificate, cit și 
trecerii imediate la executarea pra- 
șilelor mecanice și manuale, pre
tutindeni unde aceste culturi semă
nate mai de timpuriu au răsărit. 
Aceasta este o condiție esențială 
pentru a se obține în acest an pro
ducții suplimentare sigure de po
rumb boabe, legume și furaje.

Pretutindeni, organele și organi
zațiile de partid, direcțiile agricole, 
consiliile agroindustriale și condu
cerile unităților agricole au datoria 
de mare răspundere de a asigura 
o puternică mobilizare a mecaniza
torilor, cooperatorilor și specialiști
lor, a tuturor locuitorilor de la sate, 
o bună organizare a muncii, pen
tru a se intensifica la maximum 
secerișul, însămînțarea și întreține
rea culturilor duble.

de hidrocentrale

fac și mai

frumoasa

Valea Frumoasei
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Drum la Putna
însemnări de loan ALEXANDRU

ANI
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AL IX-LEA AL P.C.R.
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Alexandria-pe coordonatele
moderne ale urbanizării

Este un fapt de largă notorietate că România se 
numără printre țările în care sistematizarea și urbani
zarea, construcția de locuințe sint concepute ca un 
proces unitar, avindu-se în vedere toate localitățile, 
întregul teritoriu. An de an și cincinal de cincinal — 
îndeosebi din 1965 încoace - statul nostru -a alocat 
construcției de locuințe importante fonduri materiale și 
bănești, astfel că la ora actuală 70 la sută din popu
lația țării locuiește în case noi.

Asemenea tuturor localităților patriei, o dezvoltare 
urbanistică modernă a cunoscut în ultimii ani și orașul

Alexandria. N-a trecut prea multă vreme de cind re
ședința județului mai avea încă înfățișarea unui tîrg 
patriarhal, cu mahalale și dughene prăfuite, și iată că 
astăzi orașul a devenit municipiu, înzestrat cu cartiere 
noi, cu bulevarde și străzi largi, străjuite de construcții 
impunătoare. S-au construit aici, din 1965 încoace, 
20 000 de apartamente, numeroase edificii social-cultu- 
rale. Numai in primul semestru din acest an s-au mu
tat în locuințe noi aproape 400 de familii. (Stan 
ȘTEFAN}.

Foto : Sandu Cristian
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Nu, Valea Sebeșului nu i 
s-a părut frumoasă atunci 
cînd a poposit aici pentru 
prima oară. Pe noi, mărtu
risirea aceasta ne-a surprins. 
Am așteptat să ne explice 
de ce nu i-a plăcut pentru 
că locul este vestit prin fru
musețea lui. Și ne-a spus că 
venea de peste munte, de la 
Lotru, unde se încheiaseră 
lucrările, să bată stilp de 
așezare nouă, muncitorească, 
la Prigoana și la Oașa. Era 
în anul 1972, în luna mai. 
Ploua și ningea, noroaiele 
dădeau de furcă șoferului 
autocamionului, apele re
pezi ale Sebeșului își făceau 
de cap, tăind, pe alocuri; șo
seaua. Și, colac peste pupă
ză, mașina, nimerind cu o 
roată într-o groapă, și-a 
frînt o fuzetă."' Chin, vorbe 
grele...

— Mi-am zis că așa mi 
se întîmplă mie întotdea
una cînd pornesc la un lu
cru nou — își aduce aminte 
inginerul Ioan Moga, șe
ful șantierului hidrocentra
lei de Ia Petrești. Sigur, lu
crurile nu stăteau așa 
pe departe, exageram 
cauza supărării, dar ne 
dreptam spre platoul 
goana și, fără să vreau, am 
gîndit, pe moment, că de-

nici 
din 
in- 

Pri-

numirea aceasta avea un rol 
în întîmplarea cu fuzeta. 
Ceea ce vă povestesc eu 
este un amănunt care mă 
face să zîmbesc acum cînd 
privesc cu mîndrie la tabe
rele de la Prigoana și de la 
Oașa, adevărate orășele mo
derne ale constructorilor. 
Care va să zică, am fost aici 
de la începuturi l Valea pă
rea să ne întîmpine cu osti
litate, dar noi știam că o 
vom face mai frumoasă, 
smulgînd din apele ei vifo
roase milioanele de kilo- 
wați-oră... Ceea ce am și 
făcut !

— în înfățișarea ei pri
mară, cu pădurile ei de fag 
și stejar coborînd pînă la fi
rul apelor, valea era fru
moasă — intervine inginerul 
proiectant Sabin Irimie. Eu 
aici m-am născut, la gura 
văii, în Petrești. Am apu
cat plutăritul sălbatic. Sus, 
la Oașa, se închideau apele 
și se adunau buștenii. La 
ora 6 se dădea drumul 
haitului — cum se spunea 
în Moldova, sau al undei, 
cum se spunea la noi — și 
miile de bușteni porneau ca 
din pușcă la vale.

— încercăm să ne imagi
năm spectacolul...

— Era fantastic ! La ora 
12 buștenii ajungeau jos, la 
Petrești. Noi, copiii, săream 
pe spinarea lor, îi călăream, 
treceam de la unul la altul 
imbătați de călătoria aceea 
atît de primejdioasă. Buș
tenii se îngrămădeau aici, la 
gura văii, aici, unde acum 
se întind apele lacului de a- 
cumulare.

Privim lacul 
Ape potolite, oglindă liniș
tită prinsă în ---- -
de beton. Și 
pentru o clipă, cohorta de 
bușteni coborînd cu vuiet o- 
dată cu valurile, îi vedem 
pe copii cumpănindu-se, să
rind, strigînd...

— Nu bănuiam atunci că 
voi fi printre cei chemați 
să pună frîu rîului, înhă- 
mîndu-1 la paletele turbine
lor. Valea Sebeșului era, 
neîndoios, frumoasă, avea 
legendele ei, le-a povestit, 
cu neasemuitu-i talent, Mi
hail Sadoveanu... Dar acum 
e și mai frumoasă — izvor 
de putere, care se revarsă 
în arterele energetice ale 
țării.

pe fereastră.
uriașa ramă 
ni se năzare,

Dionisie ȘINCAN 
Ștefan DINICĂ

(Continuare in pag. a V-a)

Drumurile noastre 
de o viață ce le re
luăm mereu sint pu
ține. Scrisul ne ține 
locului, povara muncii 
asupra cuvintului 
statornicia de zi 
zi. Dar cit de 
lători sintem in gind și 
logos prin ceea ce așe
zăm in vers și cărți, 
mereu intr-acolo, spre 
citeva vetre de spiri
tualitate și tradiție din 
inima istoriei Patriei 
noastre.

Și eu — ca atiția 
dintre înaintașii mei, 
de cinci veacuri încoa
ce, iar din vremea lui 
Eminescu și mai des 
îmi trec stăruitor su
fletul cu bucuria cu
vintului prin această 
văpaie purificatoare, 
in acest topos dens de 
spiritualitate care este 
necropola neamului 
mușatin întinsă peste 
ținuturi spre Rădăuți, 
încoronate de vatra 
Putnei, in jurul căreia 
a ființat academia de 
științe ale cuvintului 
in arte și cintare bi
zantină de cea mai 
adincă spiritualitate.

Îndrăznesc să spun 
cu stringere de inimă, 
citindu-l pe lorga 
cartea sa despre 
fan cel Mare, că 
scriitorii, poeții 
ne-am făcut intru to
tul datoria îndeajuns 
față de acest ctitor de 
neam, față de epoca 
lui Ștefan cel Mare.

Poeții Franței au 
cintat in cărți acele 
vetre și făpturi care 
sint piatră de hotar in 
ființa istoriei lor, ca să 
nu vorbesc de po
poare vechi.' Char
tres, Ioana D’Arc sint 
prin operele poeților 
naționali in toate ma
nualele, dar la noi, 
spune lorga, poeții au

cu 
că-

din 
Ște- 
noi, 
nu

tăcut, au tăcut asupra 
lui Ștefan, asupra lui 
Brâncoveanu, asupra 
lui Horia și Mihai, a- 
supra Putnei și Coziei, 
asupra satului mara'r 
mureșean unic in Euro
pa, asupra atitor ua- 
lori care, prin puterea 
cuvintului, pot intra 
mai adine in inima 
omului, care riscă să 
se piardă astfel sau să 
hrănească uitarea ori 
evlavia altora, înainte 
de-a o îndestula pe a 

’ noastră.
Fie-mi îngăduit sg 

spun aceste ginduri, 
rid.icind.u-mi ochii 6 
clipă dintre manuscri
sele unei noi cărți de 
imne asupra epocii lui 
Ștefan cel Mare, asu
pra ctitoriei lui proto
tip de la Putna, ale 
cărei averi de ană 
încă n-au fost pe de
plin strămutate in cu- 
vint, a cărei spirituali
tate in acea epocă era 
de ținută universală și 
care, in articulațiile ei 
ziditoare de neam și 
tradiție, este greu de 
pătruns. Dar este dato
ria noastră sporită de 
a le pătrunde, căci 
este viața celor care 
au podit cu lacrimi și 
oseminte acest pămint 
de-a lungul veacurilor, 
de la cele din mormin
tele de acum aproape 
două milenii din Do- 
brogea la cele de la 
Războieni și 
șești, la cele ale 
lor și mamelor 
tre.

Celor patru 
optzeci de ani de la 
strămutarea lui Ștefan 
cel Mare, ce se vor îm
plini curind, fie-mi 
îngăduită o carte asu
pra sufletului nostru 
odihnind o clipă, aici, 
la Putna inimilor 
noastre.

Mâră- 
moși- 
noas-

sute

A
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A SPORI ZESTREA NATURII -
0 DIMENSIUNE A PATRIOTISMULUI

Dăm timpul înapoi cu 20 de ani... Atunci, în Vrancea, 
pe un versant de lingă apa Putnei, am cunoscut un 
tinăr inginer silvic abia venit din amfiteatrul studențesc. 
Cu o mină de oameni, îndrăgostiți de meseria lor, el 
urca pe coasta de piatră, spre gropile săpate cu 
destulă caznă de oamenii ocoalelor silvice, puietul 
destinat să fie viitoarea pădure. Fiecare brăduț, ori pin, 
ori paltin, ori fag era purtat cu gingășie într-o sacoșă 
de plastic, odată cu pămîntul originar din care s-au 
alăptat cu seve rădăcinile dinții. Firesc, dialogul de 
atunci a avut drept ax tenacitatea.

— Dacă ar fi să cuprindeți într-o 
Imagine dimensiunea acestui efort 
de a reda munților vechea înfăți
șare, la ce cuvînt ați apela ?

— N-aș apela la nici un cuvînt, 
ci chiar la... imagini. Priviți.

Privim fotografiile strînse între 
coperțile unui album, Fotografii- 
perechi, față în față. Iată : muntele 
la Andreașu. Așa cum fusese moș
tenit de la vechile societăți fores
tiere : gol, rocă albă de la poale 
pînă-n vîrf. Versanții dezgoliți se 
expun impudic în lumina sălbatică 
a soarelui. Și .muntele acum : un
duiri verzi, de la poale pină-n vîrf. 
Pădure. Pădure care și-a intrat în 
drepturile ei și în bazinele Putna, 
Tișița, Zăbala, Năruja, Rîmna... în 
aceste locuri, cum se zice în ter
meni de specialitate,' culturile au 
realizat starea de masiv, iar degra
darea terenurilor a fost stabilizată 
pe mai mult de 90 la sută din 
suprafață.

— Așadar, pentru a cîștiga aceste 
bătălii, omul a fost într-o perma
nentă stare de veghe, de acțiune, 
in acest conflict dramatic cu na
tura !

— N-aș 6pune că ne-am aflat 
într-o „stare de război" cu natura, 
ne contrazice interlocutorul nostru. 
Ne străduim să-i cunoaștem legile, 
eă-i domolim forța distructivă, s-o 
corectăm. Omul epocii noastre, so
cialiste, are la îndemînă mijloacele 
necesare să se angajeze în această 
competiție. De 'asemenea, știm 
exact direcțiile de acțiune. Să nu 
se uite că România se numără 
printre puținele țări din lume care, 
datorită grijii partidului și statului 
față de conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier, are o strategie 
clară, de durată, pînă-n anul 2010.

— Și totuși, corectarea naturii 
este un obiectiv orgolios...

— Pe care noi l-am atins, pînă la 
această dată, pe o suprafață de 
peste zece mii de hectare. în fond, 
noi — stațiunea, ocoalele silvice, 
alte întreprinderi și instituții spe
cializate — n-am făcut și nu facem 
altceva decît să limităm efectele 
declanșate de nechibzuința din tre
cut, de unele imixtiuni ecologice 
care și astăzi se mai pot săvîrși, 
ici-colo, la proporții reduse, se-nțe- 
lege. în treacăt fie spus, natura 
însăși ar putea să repare răul cau
zat de om naturii. Dar în cel puțin 
100 de ani. Vorbesc în ce privește 
silvicultura. Noi căutăm să accele
răm această schimbare în bine, să 
o reducem la 10—20 de ani.

— Merită să concentrezi un secol 
în douăzeci de ani !

— Sigur că merită. Formarea so
lului, pe un versant, e un proces 
continuu, de mii de ani. O exploa
tare nerațională a pădurii poate 
determina, într-un singur sezon de 
ploi, o eroziune care să anuleze 
efortul de migală și răbdare de mii 
de ani al naturii. Pădurea deci 
ocrotește solul, viața omului în ul
timă instanță. Să învățăm mereu a 
ocroti pădurea — iată una din de
vizele posibile ale omului contem
poran.

Explicațiile inginerului cercetător 
Emil Untaru au nu numai un 
caracter de informare, ci cuprind

Dialog despre pasiunea 
și răspunderea unor oameni 

care inveșmîntează munții 
cu pădure nouă

în ele și o nuanță de avertisment. 
Curiozitatea de reporter ne-a îm
pins să aflăm și alte date care pot 
conștientiza pe oameni în bătălia 
pentru supraviețuirea „aurului ver
de". Și iată : anual, pe glob, sînt 
distruse între 5 și 10 milioane hec
tare de pădure. Teritoriul țării 
noastre este acoperit de păduri în 
proporție de circa 27 la sută — sub 
media europeană de 29,3 la sută. 
Apropo de puterea pădurii de a 
fixa solul : rețeaua rădăcinilor unui 
singur molid de 80 de ani totali
zează 4 kilometri, a unui fag de 
70 de ani, 22 kilometri. Pădurile 
reduc pînă la 62 la sută viteza 
vîntului, care ia cu el o parte din 
umezeala solului pe care-1 usucă 
și spulberă. Sînt toate aceste date 
nu numai un stimulent la meditație 
ci, mai ales, la acțiune. Dealtfel, 
grija pentru buna gospodărire a 
pămîntului, apelor, pădurilor, a 
tuturor avuțiilor și frumuseților 
naturale ale patriei este înscrisă ca 
o îndatorire civică și în codul 
eticii și echității socialiste.

Continuăm dialogul :
— Numai dragostea pentru pă

dure ajunge ?
— Unde-i dragoste e și putere 

de a întreprinde ceva, de a nu 
aștepta cu brațele încrucișate. Și, 
mai ales, se află și capacitatea de 
a nu te socoti un înfrînt atunci 
cînd mai și pierzi. Ți 6e cere răb-

Ce-au lăsat în urma lor acești oameni aici, în 
Vrancea, crunt lovită în trecut de exploatările irațio
nale, care au accelerat fenomenele de eroziune ? Mai 
bine de zece mii de hectare de pădure, care a alungat 
peisajul dezolant, selenar al munților despuiați de 
podoaba verde. Și opera începută continuă. Azi, acel 
tinăr inginer comunist care se numește Emil Untaru 
este șeful Stațiunii silvice Focșani aparținînd de Insti
tutul de cercetări și amenajări silvice. Reluăm dialogul 
despre... tenacitate exact de unde a rămas în urmă cu 
două decenii.

dare, curajul de a lua totul de la 
capăt.

— De exemplu.
— Primăverile secetoase ne dau 

mari bătăi de cap. Procentul de 
prindere a puieților e mai mic în 
asemenea împrejurări, motiv pentru 
care se cer noi eforturi în lucrările 
de completare. Sau în timpul ploi
lor torențiale — cum s-au petrecut 
lucrurile în perimetrele Andreașu, 
ori Bîrsești — te trezești că o fîșie 
de teren alunecă. O fîșie pe care 
ai plantat cu sudoare puieți, după 
ce ai făcut lucrările pregătitoare. 
Totul e să fii mereu în gardă, să 
reacționezi rapid pentru a stopa 
răul pe cale să se producă. Răb
darea noastră trebuie să fie de 
fier. Sînt perimetre unde am 
luat lucrurile de la capăt și de cîte 
trei ori. Iar bucuria e cu atît mai 
mare cu cît azi. pe 30—35 la sută 
din suprafețele împădurite arbo
retul a crescut și îngăduie extrage
rea unei însemnate cantități de 
masă lemnoasă prin tăierile de 
îngrijire.

— Să socotim tenacitatea una din 
trăsăturile morale ale oamenilor 
care săvîrșesc minunata operă de 
împădurire a munților ?

— Neîndoios.
— Privită din acest unghi, con

siderați grea profesia de silvicul
tor ?

— Și munca din mină este grea. 
Dar cînd oamenii o fac cu pasiu
ne, devine mai ușoară. La noi, pe 
lîngă tenacitate și pasiune, trebuie 
să ai, repet, și o imensă răbdare. 
Vedeți, oțelarul, de exemplu, care 
are o meserie deloc ușoară, trăieș
te însă zilnic clipe de satisfacție. 
Adică, mai precis, de cîte ori ela
borează o șarjă. Atunci vede con
cretizată și strădania lui, și a mi
nerului etc. Omul are nevoie mereu 
de această satisfacție-combustibil, 
aș numi-o. Ei bine, la noi te bat 
vînturi, ploi, arșițe ani în șir. Sa
tisfacția vine după multe ano
timpuri. Adică, atunci cînd în urma 
ta s-a împlinit pădurea. Mai precis, 
cam în zece ani.

— Nu simțiți nevoia să grăbiți 
această bucurie ?

— Cum să nu. Și uneori chiar 
reușim. Iată, prin aplicarea unui 
procedeu de împădurire pe terase 
înguste pe pat de' drajoni (plante 
ce ies din rădăcini) și ramuri de 
cătină albă, combinat cu planta
rea de puieți de pin crescuți în 
pungi de etilenă, am ajuns la 
scurtarea cu șase ani a perioadei

Cîmpul experimental Balotești - unul din locurile îndrăgite de in
ginerul cercetător Emil Untaru. Pădurea nouă se naște sub privirile și din 
acțiunea ocrotitoare a tuturor celor care iși consacră energiile acestei 

nobile pasiuni Foto : Eugen Dichiseanu

...Dar cunoașteți noile 
cartiere, oamenii lor?

Așezată cu nevino
văție in coada anunțu
lui, formula ce pare o 
simplă precizare ab
solut necesară este 
cheia nu numai a 
schimbului propus, ci 
și a întregii afaceri 
(dar și a unei menta
lități) : „Apartament 
ultracentral, living, 3 
(4, 5, 6) camere, mul
tiple dependințe pen
tru..." și apoi preciza
rea „exclus cartiere 
noi" I

N-am de gînd să mă 
mut. Dar merită, nu ? 
să aud cum sună o 
voce atit de sigură in 
preferințe. Și, desigur, 
mai vreau să știu care 
sint resorturile refu
zului atit de drastic. 
„Nu, nuuu, aproape 
că mă consolează vo
cea, nu pot accepta". 
„Dar de ce ? — insist 
eu. Apartamentul e 
foarte frumos și func
țional, dar prea mic 
pentru familia mea. E 
așezat lingă stația me
troului, are in jur o 
piață și un complex 
comercial". „Dragă 
domnule, mă dojeneș
te vocea, e o mică ne
înțelegere ori n-ați 
citit prea bine anun
țul, am precizat ex
clus cartiere noi". „De 
ce?" — mai apuc, eu să 
mă mir neștiutor, dar 
vocea nu mai explică 
nimic. Nu mai are 
chef sau nu mai are 
argumente ? Sau ar
gumentele in cauză nu

se pot expune la tele
fon unuia care nu-i o- 
feră nici o bază solidă 
pentru tranzacție ? 
Insist, totuși, la un 
alt telefon, cu aceeași 
problemă și cu același 
enunț în coadă. Vocea 
aceasta imi retează 
scurt avintul : „Dacă e 
vorba de-un cartier 
d-ăsta, nici nu dis
cut !“

Nu știu nici ce pro
fesează, nici devenirea 
acestor persoane atit 
de exclusiviste. Nu 
mă hazardez in supo
ziții. Dar pot descifra 
cu ușurință mentali
tatea ascunsă sub e- 
nunțul „exclus cartie
re noi". Nu e chiar 
prima dată cînd dau 
ochi cu ea. E-adevă- 
rat, pînă acum era 
voalată, transparentă 
prin vălul unor aluzii 
și al unei atitudini, 
dar oare poți conta pe 
o descifrare lingvisti
că sau pe o părere ? 
După cum, la fel de 
adevărat e că multe 
alte prejudecăți de ti
pul „Obor". „Giulești" 
și alte asemenea 
nume s-au spulberat 
încetul cu încetul în 
ochii și mintea tutu
ror celor ce-și cunosc 
orașul. Acum insă, iată 
mentalitatea (chiar 
dacă se exprimă pe 
spații restrinse) tinde 
să se așeze pe o în
treagă zonă, pe un în
treg oraș, căci în

Reîntoarcerea la

mod cert putem spu
ne că toate aceste 
„cartiere noi" nu 
sint altceva decît 
Bucureștiul- zilelor 
noastre, Bucureștiul 
cel nou. Știu și știm 
că nu totu-i perfect în 
aceste noi cartiere, că 
mai sint multe de fă
cut, pentru că nu-i 
ușor să reconstruiești 
un oraș nou-nouț de 
300 000 locuitori (ciți 
cuprinde, de pildă, 
cartierul Titan) fără 
nici o hibă. Dar de 
aici și pînă la enun
țul (citește mentalita
tea) la care ne refe
rim ?...

Sint moduri și mo
duri de a-ți iubi ora
șul. Cel mai impor
tant este să-l cunoști, 
pentru că nimic nu se 
lasă atins fără iubire. 
Și nici cunoscut. Scur
ta, nedorita, abila for
mulare „exclus carti
ere noi" a lovit in 
sentimentul meu, al 
nostru de cetățeni ai 
acestui oraș, care este 
și capitala țării. Lăsin- 
du-ți un gust amar, 
această stranie men
talitate nu are ni
mic comun cu atitu
dinea de bucureștean 
cu care, probabil, se 
laudă mulți dintre cei 
ce, doar din auzite, 
și-au format o părere 
despre ceea ce sint nu 
numai locurile noi. 
dar și acești oameni 
noi ai Bucureștilor.

Constantin STAN

viață

Din poșta paginii
Vă scriu ca un cititor care așteaptă cu interes ar

ticolele din paginile „Scinteii", în care sînt oglindite 
fapte exemplare dar sint dezvăluite și tarele unor in
divizi certați cu normele moralei socialiste, cu ordi
nea de drept din țara noastră. Iată, in ancheta socială 
intitulată „Infractori de drept comun pe post de... 
persecutați politici ?“, publicată în ziarul din 24 mar
tie 1983, a fost prezentat cazul unui anume Costel 
Gălălae. Atît eu, cît și concetățenii mei sintem indig
nați de faptele penale săvirșite de cel în cauză, care 
s-a născut și a copilărit in comuna noastră dar, așa 
cum bine se zicea în articol, „a lipsit întotdeauna de 
la lecțiile de educație".

Articolul cu pricina ne-a răscolit, tuturor, amintiri, 
din trecutul de exploatare, cind tatăl lui Gălălae în
deplinea funcția de notar la primărie, tn același timp, 
el a fost și unul din capii legionari din comună, par
ticipant activ la toate acțiunile lor criminale. De ce 
amintesc lucrul acesta știut de orice locuitor mai in 
virstă din Barcea ? Pentru a se vedea, înainte de 

\toate, că societatea noastră i-a creat fiului acestuia —

lui Costel Gălălae — condiții egale cu ale tuturor tine
rilor pentru a învăța și a deveni medic.

Cum a înțeles, în schimb, să răspundă acest Costel 
Gălălae ? Destul să amintesc că, în urmă cu niște ani, 
cînd încă nu vinduse casa 
comuna natală, comercializînd 
ferite obiecte de proveniență 
Constanța, pe unde lucra ca 
asta nu avea cu nimic a face 
cile de bișnițar contravenind, noastre.

Așadar, la faptele penale înfățișate în articol și să-. 
vîrșite de... persecutatul politic căruia „Europa liberă" 
îi ia apărarea — ce să mai zici : la așa client, așa 
avocați I — se adaugă și cele ce știm noi, cei din Bar- 
cea, despre numitul Costel Gălălae, victima propriilor 
sale infracțiuni de drept comun. Mă rog, inșii de de
parte pot să spună despre fostul nostru consătean 
cîte in lună și în stele. Noi, vorba ceea, îl știm după 
nărav, așa că va fi mai greu să fim convinși că ne
grul e alb.

părintească, venea prin 
la preț de speculă di- 
străină, aduse de prin 
doctor. Se înțelege că 
cu meseria lui, practi
cam se știe, legilor

Petrache DRUȚĂ
președintele consiliului agroindustrial 
Ivești, județul Galați

de acoperire a terenurilor cu pă
duri. Cu o diminuare a cheltuieli
lor de circa GO la sută.

— Iată-me ajunși de la tenacita
te la competență.

— Ar fi trist, ar fi cumplit ca 
omul să persevereze în... prostie. 
Apropo de competență : stațiunea 
noastră are in zestrea ei de cer
cetare circa 140 de variante de 
experimentări privind împăduri
rile. E o zestre frumoasă, la care 
Si-au adus contribuția multe pro
moții de specialiști. în timp. în- 
tr-un fel acționăm, de exemplu, în 
Munții Măcinului. unde nivelul de 
precipitații este de circa 500 mm 
pe an, și altfel la mare altitudine, în 
Făgăraș, unde de regulă nu re
zistă decît trei specii . de arbori.

— Ce înțeles să extragem din 
exemplele date?

— Că pădurea are biologia ei. 
Iar în biologie, după cum e știut, 
nu întotdeauna lucrurile pot fi for
țate. Și incă ceva : pădurea, a- 
ceastă inestimabilă bogăție a țării, 
a întregului popor, are viață lungă. 
Măsurile de protecție trebuie luate 
numai și numai în perfectă cu
noștință de cauză. Duse la capăt 
de oameni pasionați, care iubesc 
pădurea și fac tot ce le stă în 
putință pentru ea.

— Cele zece mii de hectare de

pădure nouă indică faptul că nu 
duceți lipsă de asemenea oameni.

— Asta așa e. Echipele de mun
citori forestieri care au lucrat, la 
Andreașu, de exemplu, știu cit un 
inginer în materie de lucrări de 
consolidare a versanților supuși e- 
roziunii. Nu este oare aceasta 
semnul pasiunii, al competenței ?

— Să admitem că sînteți pro
fesor și însoțiți un grup de elevi 
excursioniști prin munții Vrancei. 
Ce ați voi să le spuneți, să știe ne
apărat micii cetățeni care, unii 
dintre ei, mîine, vor prelua șta
feta de silvicultor ?

— Le-aș arăta mai întîi un munte 
urît. Să vadă și să nu uite nici
odată unde duce nechibzuința omu
lui. Apoi le-aș arăta un munte 
frumos, împădurit de om. Le-aș 
spune cît „aur cenușiu" și cît efort 
s-au cheltuit pentru nașterea „au
rului verde". Le-aș mai zice că 
această muncă pentru ocrotirea 
pădurii românești este o dimensiu
ne a patriotismului. Și tot patrio
tism se cheamă a ști să prețuiești 
zestrea moștenită de la înaintași, 
strădania de a îmbogăți această 
zestre. Cam astea le-aș spune ur
mașilor noștri...

Ilie TANĂSACHE 
Dan DRAGULESCU

...întorcîndu-se de 
acolo, cel care sem
nează aceste rînduri 
se gîndea că este în 
situația unui chirurg 
care, după ce s-a pre
gătit temeinic pentru 
operație este anunțat 
că pacientul ș-a vin
decat și a părăsit spi
talul. El cîntărește 
bisturiul și... Și. ce 
simțăminte îl încear
că ? O fracțiune de 
secundă — atît, o 
fracțiune de secundă, 
nu mai mult — regre
tul că operația pentru 
care se pregătise cu 
toată conștiinciozita
tea, pe care o proiecta
se gest cu gest și clipă 
cu clipă, operația care 
reprezenta decontul 
său profesional pen
tru ziua aceea, nu va 
mai avea loc. Regre
tul durează mai puțin 
de o secundă și chi
rurgul este copleșit de 
celălalt simțămînt. de 
cel fundamental — 
bucuria că un om s-a 
vindecat înainte de 
intervenția sa. că a 
părăsit spitalul sănă
tos, că nu mai este 
nevoie de bisturiu. 
Pentru că. nu-i așa ?, 
idealul chirurgului nu 
este să taie, ci să vin
dece.

La fel, ziaristul care 
își dedică pana operei 
de asanare socială : 
idealul său nu este 
acela de a scrie arti
cole critice, ci acela 
de a lichida fenome
nele negative, de a 
contribui la crearea 
unui climat în deplin 
acord cu principiile 
eticii comuniste. Ca și 
chirurgul, nu operația.

ci vindecarea este, de 
fiecare dată, țelul ac
tivității sale. Ca și pe 
ipoteticul chirurg,. în 
ziua aceea, regretul 
că nu am scris un ar
ticol m-a. încercat 
doar o fracțiune de 
secundă ; bupuria că 
nu este nevoie de un 
articol, că lucrurile 
s-au rezolvat fără in
tervenția presei a do
minat minutele ulte
rioare.

Dar despre ce era 
vorba ? Pe scurt : de 
la instituția de spe
cialitate dintr-un sec
tor al Capitalei mi se 
dăduseră patru nume 
și adrese de oameni 
care refuză să mun
cească. Mersesem la 
primul — să-i spunem 
Gigi — care, la 35 de 
ani, muncitor de cate
goria a V-a,' tatăl a doi 
copii, reușise să ajun
gă la a patra condam
nare pentru parazitism. 
Eram foarte interesat 
de discuția cu Gigi — 
cu atît mai mult cu 
cît mi se spusese că 
este departe de a fi 
un om cu orizont li
mitat și că e un me
seriaș foarte bun. tîm- 
plar de mobilă.

Ar ocupa prea mult 
spațiu convorbirea cu 
el. am discutat vreo 
două ore — iată esen
țialul : cu ani în urmă, 
vreo cinci-șase. o fe
meie, fosta lui soție, îl 
rănește grav ; Gigi su
feră — „ca un cîine". 
spune el acum — și 
dintre toate soluțiile o 
alege pe cea mai ief
tină : alcoolul. Ieftină 
— este doar un fel de 
a spune, pentru că 
rostogolirea pe pantă

abia începuse și, du- 
cîndu-se de-a dura, 
Gigi acumulează ab
sențe nemotivate, se 
înhăitează cu niște oa
meni de nimic, pensio
nari cvasioermanenți 
ai penitenciarelor, i se 
desface contractul de 
muncă,' își neglijea
ză copiii (încredin
țați lui de tribunalul ce 
desfăcuse căsătoria), 
care sint luați in grijă 
de bătrînii lui părinți, 
iar apoi dati în grija 
unor case de copii, 
este condamnat prima 
oară, după nenumăra
te avertismente, iese 
din închisoare, refuză 
din nou să muncească 
— înverșunat pe cea 
care l-a trădat și pe 
omenire — este con
damnat a doua oară... 
și așa mai departe 
pînă la ultima elibera
re. în ianuarie anul 
acesta.

Ceea ce o femeie 
stropise cu apă moar
tă, tot o femeie a stro
pit cu apă vie ; Gigi a 
cunoscut-o cu puțin 
înainte de ultima con
damnare. La eliberare, 
cu ochii în jos. a cău
tat-o din nou...

în ziua cînd l-am 
cunoscut era. de două 
săptămîni, muncitor 
încadrat. (Datele pri
mite fuseseră infirma
te de viață).

— Simbătă îmi vin 
copiii acasă... Deocam
dată. două zile... — imi 
spune în poartă, la 
despărțire.

în curte, o femeie 
tînără călca niște că- 
mășute de băieți.

Georqe-Radu 
CHIROViCl
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„în două rînduri a venit 
la mine tovarășa contabil- 
șef și mi-a spus că tovară
șii de la miliție au aflat și 
ne atrag atenția că Dumi
tru Voicu, șeful personalu
lui, ia bani de la oameni 
pentru angajări... L-am 
chemat și i-am atras aten
ția !“.

Parcă ne și imaginăm 
ecena : Ia biroul său direc
torul, iar în fața sa, cu 
capul plecat, subalternul 
dedulcit la mită. Directorul 
îi face mustrător cu dege
tul : „Ai grijă ce faci ! Se 
poate una ca asta î Să nu 
te mai prind !“.

O dată... de două ori... Și, 
poate, de mai multe ori 
dacă, inevitabil, jucăria nu 
s-ar fi stricat.

Știți cumva cit costa, în 
acest caz, un post de res
ponsabil al unui restau
rant ? Sau unul de ospătar 
ori ajutor de ospătar ? Dar 
un transfer de la spălat 
vase la spălat rufe? Nu, 
nu vă hazardați în presu
puneri. Era vorba de „ta
rife fixe", în raport cu gra
dul de solicitare a postului 
respectiv, dar au fost și si
tuații derutante din acest 
punct de vedere. De exem
plu, putea să coste 1 000 de 
lei angajarea pe un post de 
ajutor de ospătar (care, 
oricum, e ceva : nu mai e

decît un pas pină la ospă
tar plin) și să ți se ceară 
1 500 de lei doar ca să treci 
de la spălatul vaselor in 
bucătărie la spălatul rufe
lor în hotelui de alături 
(aici, oricit ne-am străduit, 
n-am deslușit avantajul 
pentru care s-a perceput 
taxa de rigoare. O fi avînd 
și respectivul domeniu 
„subtilitățile" lui).

Vi se pare, desigur, stra
niu. Despre ce fel de „ta
rife" ar putea fi vorba ? 
Este exact așa cum bă
nui ți : ilegale. în beneficiul 
unui individ căruia i se în
credințase, într-un anume 
loc, resortul angajării per
sonalului muncitor. Răs
pundere pe care el a trans
format-o într-un negoț 
murdar. Era să folosim 
formula : „confundînd in
teresele generale cu...“. Dar 
nu. N-a fost vorba de nici 
o confuzie. Ci de un act 
deliberat, săvîrșit cu pre
meditare. de infractor ver
sat.

Era șef al compartimen
tului plan-personal-retri- 
buire la O.J.T. (Oficiul ju
dețean de turism) Giurgiu. 
Pe nume Dumitru Voicu. în 
această calitate, la orice 
mișcare de personal (noi 
încadrări, mutări de pe un 
post pe altul, promovări), 
el primea cererile, verifica.

întocmea referate și decizii 
pe care urma să le aprobe, 
după caz, consiliul oame
nilor muncii, comisia tari
fară (în cazuri mai impor
tante) sau doar directorul 
instituției (dacă erau func

lei". Mai tîrziu, același șef 
de unitate a rîvnit un local 
cu „un vad mai bun", 
hanul de la vama Giurgiu. 
Da, se poate, dar dacă-i 
vamă, vamă să fie : 2 000 
de lei. Și... și două cartoane

ospătar, dacă nu dai și tu 
ceva, ăsta nu te încadrea
ză. Banii mi-i dai mie ca' 
să-i dau lui".. 1 000 de lei). 
Pentru un post la bucătărie 
(Maria Staicu), 1 500. Pentru 
un post de arhivar la O.J.T.,

lui. Că el — veți zice dum
neavoastră — trebuia să 
semneze, să aibă încredere 
în subalternul săli. De unde 
să știe el că subalternul... ? 
Ei, tocmai asta e 1 Știa sau 
nu știa ? Tovarășul direc

«Nu, că eu î-am spus». 
Și-atuncea eu l-am chemat 
și i-am atras atenția".

Și atît. I-a „atras aten
ția". A făcut-o, pesemne, 
in timp ce semna de zor 
alte și alte hîrtii de înca

Toleranța, un personaj adesea prezent 
pe cărările infracțiunii
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ții mai „mărunte"). Și. nu 
de regulă, ci întotdeauna 
propunerile făcute de el se 
aprobau ; așa încit, cu 
timpul, în instituție a 
început să se știe că el an
gajează, el transferă, el 
promovează.

într-o zi. un șef de uni
tate, Puiu Marian de la 
braseria „Victoria", l-a 
rugat să-i mute soția în
tr-un post mai apropiat de 
casă. „Da, se poate, a spus 
Dumitru Voicu. 1 000 de

(40 de 6ticle) de bere im
port. Postul rămas liber la 
braseria „Victoria" l-a rîv
nit atunci Maria Ciulică. 
De data aceasta, „vămuito- 
rul" a fost mai categoric : 
5 000 de lei. Și astfel, „ma
șina" s-a pus In funcțiune. 
Doi dintre cei ce uzitaseră 
de „serviciile" lui i-au de
venit unelte : Puiu Marian 
și Năsturescu Florica 
(„Dragă, i-a spus Năstures
cu unei tinere care voia să 
se angajeze ca ajutor de

1 000 de lei. Pentru ca o în
grijitoare (Ciocoiu Maria) 
să nu mai lucreze la hanul 
de la vamă, ci la braseria 
„Victoria", o altă mie de 
iei. Pentru orice mutare, 
de colo-colo, pregăteai „pli
cul" și gata. Ți se părea 
că ar fi undeva mai bine, 
pac bănuții 1

Dar ce făceau oare în 
timpul ăsta mai marii in
stituției ? Directorul semna 
de zor, orbește, hîrtiile ti
cluite de șeful personalu

tor știa el „ceva". Dar ce 
era să facă ? Tovarășa con- 
tabil-șef știa și ea „ceva". 
Dar ce era să facă ?

Albert Villa, director : 
„în două rînduri a venit la 
mine tovarășa contabil-șef 
și mi-a spus că tovarășii de 
la miliție au aflat și ne 
atrag atenția că tovarășul 
Dumitru Voicu cam ia bani 
de la oameni pentru anga
jări. «Hai să-l chemăm ai
cea și să stăm de vorbă cu 
el 1», i-am spus. Ea a zis

drare sau de mutare de pe 
un post pe altul... Cît i-a 
păsat Infractorului de de
getul ridicat a mustrare 
părintească ?

într-o zi însă, o persoană 
care dorea să fie încadrată 
pe un post oarecare n-a 
vrut să plătească „taxa". 
Ba chiar (și în modul cel 
mai firesc, în virtutea bu
nului simț și a normelor 
legale și morale ale socie
tății) s-a indignat. Cum 
însă. în situația dată, nu

mai era cazul unor simple 
mustrări sau dezavuări, 
persoana a spus că da, va 
veni cu banii (una mie lei) 
chiar a doua zi... Și a venit 
într-adevăr. Și i-a dat lui 
Dumitru Voicu banii. Bani 
numărați și... înseriați la 
miliție.

Firesc ar fi fost dacă 
acest final s-ar fi produs 
însă mai pe la început, dacă 
în acest lanț nu s-ar fi în
șirat atîția mituitori ! Pen
tru că, mai e nevoie s-o 
spunem?, fără mituitori nu 
pot exista mituiți.

Organul de anchetă pe
nală i-a cerut instituției 
(potrivit procedurii) o ca
racterizare a inculpatului. 
Iar instituția... Să vedeți și 
dumneavoastră ce părere 
avea instituția despre cel 
care „introdusese" regula 
„tarifelor" : „în relațiile de 
serviciu a avut o conduită 
corespunzătoare...". Ce-ar fi 
trebuit oare să facă (ori să 
nu facă) Dumitru Voicu ca 
să fi avut o conduită... ne
corespunzătoare ? Te În
trebi : cum „corespunzătoa
re", cînd de două ori a 
fost chemat insul în cauză 
ca 6ă i se facă mustrător 
cu degetul pentru... Pentru 
ce? Că n-a dat bună dimi
neața cînd a intrat în insti-

tuție ? Nicidecum. Ci în 
urma semnalării unor foar
te grave încălcări ale lega
lității. Și atunci cum „con
duită corespunzătoare" ? 
Față de ce, față de cine ?

„Eu nu eram aici cînd s-a 
semnat caracterizarea — ne 
explică tovarășul director 
Albert Villa. Eram în con
cediu. A semnat, pentru 
mine, tovarășa Tudorița 
Manolescu, președinta
C.O.M.". Eu n-am știut că 
au existat acele semnalări 
— poate să spună acum 
respectiva. Iar noi am în
treba: de ce? De ce n-a 
găsit de cuviință s-o infor
meze directorul? Era oare o 
problemă personală, de na
tură confidențială, care să 
fie tratată între patru ochi 
printr-o mustrătoare ridi
care de deget : „Na-na- 
na, vezi să nu mai faci și 
altă dată !“ ? Ciudate lu
cruri ! Dumitru Voicu și 
cei doi intermediari ai săi 
se află acum, cu pedepse 
penale, la ceea ce numim, 
cu ironie, în asemenea ca
zuri. „loc de meditație".

Dar cazul respectiv rămî- 
ne, în continuare, un serios 
motiv de meditație și pen
tru alții.

Mihai CARANFIL 
Petre CRISTEA
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Zile decisive, de puternică mobilizare 

a forțelor, pentru a urgența la maximum

- o țondiție a înaltei 

calități a mantii, 

a sporirii eficienței 

economice

Cotele din retribuția tarifară privind sporul 
pentru vechime neîntreruptă in aceeași unitate

Hotărîrea recentei Plenare a C.C. al P.C.R., elaborată în spiritul poli
ticii consecvente a partidului de întărire a autoconducerii și autogestiunii 
unităților economice, de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, 
cuprinde o serie de prevederi importante, menite să determine creșterea 
stabilității forței de muncă, sporirea preocupărilor colectivelor din între
prinderi, ale fiecărui om al muncii pentru ridicarea calificării profesio
nale. Despre semnificațiile acestor măsuri am avut o convorbire cu to
varășul Nicolae NIȚĂ, director adjunct în Ministerul Muncii.

— Cum trebuie înțeleasă preve
derea referitoare la majorarea spo
rului pentru vechime neîntreruptă 
in aceeași unitate?

— Cum se știe, personalul mun
citor din toate sectoarele de activi
tate beneficiază, în raport cu ve
chimea neîntreruptă în aceeași uni
tate, de un spor la retribuție. 
Acest spor constituie o componentă 
esențială a părții variabile a veni
turilor totale obținute din muncă. 
Așa cum s-a hotărît la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R., în cadrul 
măsurilor de perfecționare a siste
mului de retribuire urmează să 
crească ponderea părții variabile 
în totalul veniturilor personalului 
muncitor, una din căi fiind majo
rarea sporului de vechime. Ca ur
mare, ponderea sporului de vechi
me în veniturile obținute din mun
că, la încheierea primei etape de 
majorare a retribuțiilor, va fi de 5 
la sută, în medie pe economie, față 
de 2,9 la sută în prezent. O rațiune 
principală a acestei măsuri o re
prezintă stimularea creșterii stabi
lității forței de muncă — premisă 
esențială a închegării unor colecti
ve muncitorești puternice, care ac
ționează unitar pentru îndeplinirea 
cu rezultate cît mai bune a sarci
nilor de creștere a calității muncii, 
a productivității, a producției și 
a eficienței economice. Dealtfel, 
necesitatea asigurării unei mai 
mari stabilități a forței de mun
că este de la sine înțeleasă, nu 
trebuie demonstrată prea mult. 
Societatea noastră socialistă ga
rantează fiecărui cetățean dreptul 
de a munci potrivit aptitudini
lor și pregătirii sale, necesită
ților dezvoltării economico-sociale 
a țării. Pornind de la premisa că 
numai de muncă și de rezultatele 
ei depind progresul societății, creș
terea avuției naționale și — pe a- 
ceastă bază — sporirea, veniturilor 
oamenilor muncii și ridicarea nive
lului de trai, pentru toți cetățenii 
munca trebuie să constituie o înda
torire de onoare, o obligație și re
prezintă criteriul fundamental de 
apreciere a contribuției fiecăruia la 
dezvoltarea unității din care face 
parte și a economiei naționale. 
Eforturile făcute de statul socialist 
pentru a crea un mare număr de 
capacități de producție, asigurînd 
locuri de muncă tuturor cetățeni
lor, se cuvin cu atît mai mult apre
ciate cu cît în lumea capitalistă 
asistăm la creșterea în proporții 
nemaiîntîlnite a șomajului și, în 
consecință, la scăderea calității 
vieții. De aceea, este cu totul nemo
tivată și păgubitoare pentru econo
mia națională tendința unora de 
a-și schimba frecvent unitatea în 
care lucrează, profitînd de faptul 
că societatea noastră a creat sufi
ciente locuri de muncă ce pot fi 
găsite cu ușurință. Așadar, este în 
interesul general al economiei, al 
fiecărei întreprinderi în parte și, 
desigur, al fiecăruia să se stabili
zeze la Un loc de muncă, să se in
tegreze intr-un colectiv unde poate 
să-și valorifice superior potențialul 
creator, să realizeze cîștiguri mari, 
să-și asigure un prestigiu profesio
nal și social. în acest spirit, sînt 
elaborate și prevederile la care 
m-am referit.

— Ce perfecționări au intervenit 
în mecanismul de determinare a 
sporului de vechime?

— O primă noutate se referă la 
faptul că sporul de vechime se 
acordă începînd de la o vechime de 
3 ani în aceeași unitate, față de 5 
ani cîț era pînă în prezent. Se apre
ciază că, în perioada de trei ani, 
fiecare nou angajat are posibilita
tea să se adapteze colectivului de 
muncă, să-și ridice calificarea, să-și 
însușească normele disciplinei de 
producție, dovedindu-se a fi un om 
de nădejde la locul respectiv de 
muncă. Personalul cu o vechime 
mai mare de 5 ani va beneficia de 
cote de spor majorate. Aceste spo

ruri sînt diferențiate pe tranșe de 
vechime. în interesul economiei 
naționale, pentru unele ramuri se 
acordă sporuri de vechime și în 
intervalul de 1—3 ani. După cum se 
observă din tabelul alăturat, la a- 
ceeași vechime în muncă sporurile 
sînt mai mari în unele ramuri, cum 
sînt : industria minieră, transpor
turi pe calea ferată și activitatea 
portuară. Esențial este că sporul 
pentru vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate se acordă în toate 
sectoarele de activitate și se va lua 
în calcul la stabilirea drepturilor la 
pensie. De asemenea, reține atenția 
o precizare făcută în documentele 
și reglementările recent aprobate și 
anume că personalul muncitor be
neficiază de sporul de vechime în 
cotele majorate — prezentate în 
tabel — de la data majorării retri
buțiilor tarifare în fiecare ramură 
sau sector de activitate. Data de la 
care se va majora retribuția tari
fară — deci și sporul de vechime — 
în fiecare ramură și sector de acti
vitate se va stabili prin decret al 
Consiliului de Stat.

— Cum trebuie înțelese prevede
rile cuprinse în Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. și în noile reglemen
tări legale în legătură cu statutul 
noului angajat în întreprindere?

— Tinerii care intră pentru pri
ma dată în cîmpul muncii, precum 
și persoanele care, se încadrează 
într-o unitate. în alte condiții decît 
prin transfer în interesul serviciu
lui au obligația de a lucra în uni
tatea respectivă minimum 5 ani. 
Această obligație derivă din con- 
tractul-angajament pe care îl sem
nează întreg personalul muncitor, 
deci și noii angajați. în această pe
rioadă de 5 ani, noii angajați au 
statutul de membri asociați. Unită
ților socialiste le revine prin lege 
îndatorirea de a asigura pregătirea 
profesională a membrilor asociați 
și perfecționarea pregătirii lor pro
fesionale.

— Ce drepturi și îndatoriri au 
membrii asociați ?

— Practic, personalul muncitor 
care are calitatea de membru aso
ciat al colectivului de muncă se 
bucură de toate drepturile conferi
te de lege pentru personalul mun
citor. Cu următoarele precizări : 
numai după trecerea perioadei de 5 
ani, cînd devin membri cu drepturi 
depline, pot alege și pot fi aleși în 
organele de conducere colectivă și 
pot fi recrutați ca personal în con
ducerea unității. Membrii asociați 
primesc toate drepturile prevăzute 
de lege pentru personalul munci
tor, dar jumătate din sumele ce li 
se cuvin din fondul de participare 
la realizarea producției, a benefi
ciilor și la împărțirea beneficii
lor li se consemnează nominal la 

■ C.E.C., urmînd a fi eliberate la 
sfîrșitul perioadei de 5 ani. Fi
rește, dacă între timp au părăsit 
întreprinderea respectivă din pro
prie inițiativă, în mod nejustificat 
sau ca urmare a desfacerii contrac
tului de muncă din motive ce le 
sînt imputabile, pierd dreptul de a 
primi suma-consemnată. De aseme
nea, aceștia au obligația să ram
burseze cheltuielile efectuate de uni
tate cu pregătirea lor profesională, 
precum și celelalte cheltuieli su
portate de unitate de care au be
neficiat cu titlu gratuit în perioada 
respectivă. Este firesc să fie așa, 
întrucît în perioada cețor 5 ani 
membrii asociați se bucură de 
drepturi speciale în ce privește 
pregătirea și perfecționarea lor pro
fesionale.

în ansamblul lor, măstțrile la 
care ne-am referit creează con
diții pentru punerea deplină în 
valoare a potențialului tehnic pro
ductiv și a resurselor de forță de 
muncă din fiecare unitate econo
mică și din întreaga economie na
țională.

Convorbire realizată de 
Corneliu CARLAN

ii

Tranșe de ve
chime neîntre
ruptă în a- 
ceeași unitate

— în procente —

Pentru perso
nalul din toa
te ramurile și 
sectoarele de 
activitate, cu 
excepția celui 
prevăzut la li
terele B și C

Pentru perso
nalul din uni
tățile din in
dustria minie
ră care lucrea
ză la suprafață

Pentru persona
lul din unitățile 
din industria 
minieră care lu
crează în sub
teran, pentru 
muncitorii, per
sonalul operativ 
și mecanicii de 
locomotivă din 
unitățile de ex
ploatare a căilor 
ferate subordo
nate MTTc a 
căror activitate 
este direct lega
tă de siguranța 
circulației, pen
tru docheri, 
conducători de 
utilaje portuare 
și operatori la 

dană

actual majorat actual majorat actual majorat
1— 3 ani — 2 3 3 4
3— 5 ani — 3 2 4 3 5
5—10 ani 3 6 3 6 5 8

10—15 ani 5 9 5 9 7 11
15—20 ani 7 12 7 12 9 14

peste 20 ani 10 15 10 15 12 18

Un exemplu care ilustrează legătura dintre 
fluctuația personalului și rezultatele activității 

economice

INDICELE FLUCTUAȚIEI

RETRIBUȚIA MEDIE

PRODUCȚIA-MARFĂ

\ 1105.7%

o 105,5%

Sînt cunoscute efectele negative pe care Ie are asupra calității 
producției, productivității muncii și eficienței unităților mișcarea 
frecventă, neprevăzută a personalului muncitor de la o întreprin
dere la alta, care, pe lingă faptul că dezorganizează activitatea 
unității de unde pleacă, determină și cheltuieli suplimentare pentru 
angajarea, calificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a 
unui nou număr de personal muncitor.

în graficele de mai sus prezentăm, față în față, situația din două 
unități din aceeași ramură și aproximativ cu același profil, din 
care se desprinde legătura de cauzalitate dintre fluctuația perso
nalului și rezultatele activității economice. După cum se poate ob
serva în graficul de mai sus, în cazul unității cu un grad de 
fluctuație ridicat (9,9 la sută), în mare parte din cauza dereglării 
activității de producție, produsă de mișcarea de personal, produc
tivitatea muncii a fost mai mică față de cea planificată. Dimpotrivă, 
în cealaltă întreprindere (unde indicele fluctuației a fost de numai 
3,3 la sută), în care s-a constituit un colectiv închegat și unde s-a 
instaurat o fermă disciplină a muncii, iar fiecare acționează cu 
spirit de răspundere pentru realizarea sarcinilor care îi revin, 
productivitatea muncii și planul de producție au fost depășite, iar 
retribuția medie a fost mai mare.

Este deci în interesul economiei, al fiecărui colectiv muncitoresc 
și al fiecărui om al muncii ca în fiecare întreprindere să se asigure 
stabilitatea forței de muncă.

„Prevederi stimulatoare pentru eforturile colectivului 
nostru in sporirea productivității muncii"

Pentru mine, pentru toți 
lucrătorii de la întreprinde
rea „Metalotehnica“ din Tg. 
Mureș, Hotărîrea recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R., 
precum și Legea cu privire 
la principiile de bază ale 
perfecționării sistemului de 
retribuire a muncii și de 
repartiție a veniturilor oa
menilor muncii reprezintă 
dovezi grăitoare ale preocu
pării partidului și statului 
pentru perfecționarea con
tinuă a sistemului de retri
buire, pentru aplicarea mai 
fermă a principiului socia
list de retribuire în raport 
de cantitatea și calitatea 
muncii. In acest cadru m-aș 
opri asupra importanței pe 
care noile reglementări o 
acordă stabilității forței de

'muncă. Deși sîntem un co
lectiv mare — in care peste 
73 la sută din personalul 
muncitor lucrează în acord 
global — am asigurat, an 
de an, o mare stabilitate a 
oamenilor în fiecare secție, 
atelier sau formație de lu
cru. Un singur exemplu : în 
perioada care a trecut din 
acest an, cu excepția a 50 de 
lucrători (in majoritate pen
sionați) și a altor cîțiva 
transferați în interesul ser
viciului, nu a părăsit nimeni 
întreprinderea. Mai mult, au 
fost încadrați 109 tineri, ma
joritatea absolvenți ai Li
ceului industrial nr. 3 pe 
care-l patronăm.

Stabilitatea colectivului 
nostru are mai multe explica
ții, dintre care m-aș referi la

două lucruri esențiale : asi
gurarea perfecționării profe
sionale și crearea unor con
diții de muncă optime, lată, 
la noi în întreprindere, peste 
4 500 lucrători sînt cuprinși 
în diferite forme de califi
care profesională, 154 ur
mează cursurile liceului se
ral, 48 — cele ale școlii teh
nice de maiștri, iar 53 — 
cursurile serale de subingi- 
neri. Cit privește asigurarea 
unor condiții bune de lucru, 
ne-am preocupat nu numai 
de crearea unui microcli
mat de muncă corespunzător 
(de iluminat, zgomot și di
minuarea noxelor din turnă
torii), ci și de mecanizarea 
unor operații dificile, prin 
dotarea cu dispozitive de 

■ ridicat și manipulare a piese

lor grele. în plus, peste 500 
de lucrători au asigurată 
servirea zilnică a unei mese 
calde la microcantina între
prinderii. Acestea, ca și alte 
măsuri, vor sta permanent 
în centrul atenției noastre.

Pe această bază — și aici 
doream să ajung — s-a reu
șit ca la noi, la „Metalo- 
tehnica“, peste 3 400 de lu
crători să aibă o vechime 
mgi mare de 5—10 ani in în
treprindere. La o analiză su
mară, aceasta înseamnă că, 
luînd în calcul retribuția 
medie de 2 752 lei, fiecare 
din ei va beneficia, în con
dițiile sporurilor de vechime 
majorate, în medie, de un 
venit suplimentar de pînă la 
128 lei. Am dat numai un e- 
xemplu, deoarece de prevede

rile recentei reglementări vor 
beneficia, totodată, peste 500 
de lucrători cu o vechime 
cuprinsă intre 3—5 ani în 
întreprindere, precum și alte 
categorii de lucrători. Sînt 
prevederi care ne obligă, pe 
fiecare in parte, să facem 
totul pentru realizarea, lună 
de lună, a planului la toți 
indicatorii, să milităm nea
bătut pentru creșterea pro- 
ductivității muncii, singura 
cale prin care se poate în
făptui sporirea veniturilor 
din muncă.

Vasile MORARU 
secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea 
„Metalotehnica" din Tîrgu 
Mureș

DÎMBOVIȚA

Buna organizare este 
întăritoare pentru 
grăbirea secerișului

CARAS-SEVERIN

0 justificare in minus, 
mai multe hectare 

culese in plus
Din cîmpie și pînă în zona submontană, secerișul 

griului s-a declanșat în acest an simultan în întreg ju
dețul Dîmbovița. Este un lucru bun, care permite ca re
coltarea și depozitarea fără pierderi a întregii producții 
să se facă intr-un timp mai scurt decît în alți ani. Do
vadă este faptul că, pînă joi seara, griul a fost strîns 
de pe 21 000 hectare din cele 45 589 hectare cultivate. 
Unitățile agricole din consiliile agroindustriale Tărtă- 
șești, Crevedia, Potlogi, Răcari și Bilciurești, unde în 
ultimele zile vitezele de. lucru stabilite au fost realizate 
și depășite, sînt mai avansate la seceriș. Constatările de 
pe teren confirmă că, in majoritatea unităților agricole 
dîmbovițene, se acționează cu răspundere, operativ, 
pentru a pune recolta cit mai repede la adăpost.

Din cele 2 000 de hectare cultivate cu grîu, la I.A.S. 
Crevedia se recoltaseră pină joi seara 1 200 hectare. Este 
o unitate care întrece realizările medii, pe județ. Dar 
analiza unei zile de lucru în cîteva ferme arată că se 
poate munci și mai bine. Ne aflam la ora șapte la 
ferma Tărtășești. Cele 12 combine începuseră de cîteva 
minute lucrul. „Intrăm în lan cît mai devreme — ține 
să ne spună inginera Ioana Dinu, șefă de fermă. Dacă 
dimineața nu e rouă, lanul e tocmai bun de recoltat și 
nu avem de ce să așteptăm". La fermele Periș și Buti- 
manu constatăm însă că, deși trecuse de ora 9, nu 
toate combinele lucrau. Bilanțul zilei oglindește întoc
mai modul în care s-a lucrat la I.A.S. Crevedia. Pe an
samblu, viteza zilnică a fost realizată, dar între forma
ții, deși pentru toate ziua de lucru a avut același nu
măr de ore, sînt diferențe mari. La Tărtășești s-au re
coltat in medie 7 hectare cu o combină, la Crevedia — 
o hectare, la Butimanu — 4,6, iar la Periș — numai 
3 hectare. Sînt diferențe ce pun în evidență tocmai 
modul diferit de organizare a activității de la o fermă 
sau alta.

De bună seamă, important este ca și preluarea și de
pozitarea producției să fie astfel organizate îneît griul 
să nu fie expus intemperiilor. Sub acest aspect, se cu
vine evidențiată activitatea de la baza de recepție unde 
livrează griul unitățile agricole din consiliile agroin
dustriale Comișani și Nucet. Aici au fost create con
diții bune pentru păstrarea producției. Grîul care nu 
poate fi depozitat în magazii din cauza umidității a 
fost întins sub o copertină pe o pistă de beton, unde 
este lopătat. După această operație, grîul este introdus 
în uscătorul care folosește drept combustibil ciocălăii 
de porumb.

Am notat în cursul raidului și situații care ar fi putut 
să fie preîntâmpinate printr-o mai bună organizare. 
Programul de preluare al bazei de recepție din consi
liul agroindustrial Dărmănești este de 160 tone pe zi. 
S-au preluat însă și 300 de tone. Tovarășul Mihai Du- 
lian, șeful bazei, ne asigură că poate primi și. mai mult, 
cu condiția ca unitățile care livrează griul să trimită 
oameni care să alimenteze șnecurile. Or, de cele mai 
.multe qri, camioanele basculează și pleapă,.Din această . 
cauză au rămas pe pista 50 dp tone de grîu, care a fost 
plou'ăt-șf a -fost nevoie, să'fie trecut prin uscătof:

Raidul întreprins în județul Dîmbovița dovedește că 
acolo unde munca a fost temeinic organizată rezul
tatele sînt bune. Dar constatările dintr-o serie de uni- ' 
tăți și baze de recepție arată că trebuie luate măsuri 
hotărîte pentru eliminarea neajunsurilor semnalate, 
astfel îneît secerișul și depozitarea producției să se 
desfășoare în ritmul prevăzut.

Lucian CIUBOTARU 
Gheorqhe MANEA

In județul Caraș-Severin au fost recoltate pînă 
vineri seara 11 000 hectare cu grîu, ceea ce reprezintă 
peste 45 la sută din suprafața cultivată. S-a recoltat, 
ce-i drept, mai mult mecanizat,, dar numeroase sint 
cazurile cînd echipele de cosași au venit în sprijinul 
mecanizatorilor, secerînd manual suprafețe mari cu 
grîu. Se concretizează în acest fel una din măsurile 
importante stabilite de comandamentul județean în 
vederea accelerării ritmului de recoltare.

Se pot da multe exemple de unități unde se depun 
eforturi susținute pentru a strings cît mai grabnic 
grîul. Pe președintele cooperativei agricole Moldova 
Veche, Ilie Stanoevici, 1-arra intîlnit Ia marginea unui 
lan, unde controla pentru nu știu a cita oară starea 
de umiditate a boabelor, urmărind ca, imediat ce 
condițiile permit, să se intre cu combinele în lanuri. 
„Acum, cel mai important lucru îl constituie modul 
în care ne organizăm munca, răspunderea cu care 
muncește fiecare" — ne spune președintele coopera
tivei. Și acționîndu-se bine organizat, fără a se 
pierde nici o oră bună de lucru, în această unitate, 
chiar în condiții mai puțin favorabile, grîul a fost 
strîns în timp foarte scurt și fără pierderi de pe în
treaga suprafață de 140 hectare. Totodată, prin or
ganizarea muncii în flux, mecanizatorii au reușit să 
are și să însămînțeze- cu culturi duble mai mult de 
jumătate din suprafața planificată. Un alt exemplu 
de bună organizare a muncii îl oferă C.A.P. Giurgiova, 
unde întreaga recoltă de grîu a fost strînsă în numai 
două zile, iar porumbul pentru boabe în cultură dublă 
a fost însămînțat pe toată suprafața prevăzută. Bine 
se acționează și in cooperativele agricole Socol, 
Cîmpia, Zlatița, Iam, Berliște, Răcășdia, Fizeș și Tirol; 
unde oamenii folosesc fiecare. oră prielnică pentru a 
urgenta recoltarea griului.

De bună seamă, în județ se putea recolta pînă 
acum o suprafață cu grîu mult .mai mare dacă peste 
tot se folosea din plin timpul ■ bun de lucru. Așa, 
bunăoară. în aceleași condiții cJe lucru, cooperatorii 
din Năidaș au recoltat 235 hectțare cu grîu, din 390 
cultivate, în timp ce vecinii lor din Vrăniuț au strîns 
numai 100 hectare. în consiliul agroindustrial Grădi
nari, deși majoritatea unităților avansează cu recol
tarea, la C.A.P. Surduc se avansează cu... justificări, 
grîul fiind strîns de pe numai 100 de hectare din 500. 
La C.A.P. Vermeș, din consiliul agroindustrial Ber- 
zovia, unde grîul a fost recoltat doar de pe 290 de 
hectare, din cele 1 180 cultivate, există chiar pericolul 
ca secerișul să fie" prelungit (Cu.-tnult peste termenul j 
stabilit., ; ’r.:

Relevînd experiența bună a 'celor, cară lucrează cu 
toată răspunderea ' pentru stririgerea ‘ neîntîrziată și 
fără pierderi a griului, este de neînțeles atitudinea 
celor care se ascund sub „umbrela" justificărilor. De 
aceea, este necesar ca forurile în drept să ia grabnic 
măsuri in vederea unei rapide și radicale schimbări 
în bine a desfășurării secerișului în unitățile rămase 
în urmă.

Nicolae CATANĂ 
corespondentul „Scînteii"

TIMIȘ

E drept, a plouat 
si la vecini, dar 
si cu... hărnicie 
A

Unitățile agricole din județul Timiș au de însămin- 
țat in această vară culturi duble pe 130 000 hectare. 
Iată de ce, sub directa îndrumare a comitetului jude
țean de partid, s-a întocmit un program cuprinzător 
de măsuri prin aplicarea cărora să se asigure succesul 
acestei acțiuni de mare importanță economică. In ul
timele zile însă, vitezele de lucru atît la recoltarea 
griului, cît și la semănatul culturilor duble n-au fost 
la nivelul celor planificate. Totuși, acolo unde ș-a 
urmărit permanent starea lanurilor și au fost luate 
măsuri organizatorice adecvate condițiilor concrete de 
muncă, lucrările s-au desfășurat pe un front larg. Ne 
vom referi, în cele ce urmează, la modul în care de
curge în unele unități însămînțarea porumbului pen
tru boabe în cultură dublă, lucrare pentru care pe
rioada optimă se apropie de sfîrșit.

La cooperativa agricolă din Peciu Nou, din cele 240 
hectare prevăzute a se însămînța cu porumb, s-au 
realizat 200 hectare, urmînd ca într-o zi să se încheie 
semănatul pe întreaga suprafață planificată. Pre
ședinta unității, tovarășa Ana Mureșan, ne dezvăluie 
„secretul" acestui succes : buna organizare a muncii 
la nivelul tuturor verigilor din fluxul tehnologic. Re
zultă, deci, că atunci cînd se gîndește și se acționează 
gospodărește, rezultatele sînt din cele mai bune. Spu
nem aceasta, deoarece în unitatea vecină — C.A.P. 
Parța — situația e cu totul alta. Suprafețele însămân
țate cu porumb sînt cu totul reduse față de cele 700 
hectare planificate. Stăm de vorbă cu inginera Maria 
Ghindea, șefa fermei 1, unde la data raidului erau în- 
sămînțate doar 30 hectare. „N-am putut realiza mai 
mult pentru că n-am avut teren eliberat și, apoi, nu 
lucrăm decît cu o semănătoare specială care seamănă 
direct în miriște". Ne interesăm de ce au fost elibe
rate numai 70 hectare — și acestea după orz, pentru 
că după grîu nu s-a eliberat încă nimic. Aflăm că aici 
toate lucrările se fac... mecanizat. Nici vorbă să fie 
mobilizați cooperatorii și să fie folosite atelajele la 
strînsul- și transportul paielor din cîmp. Și cum plouă 
des, paiele rămîn tot pe cîmp. La așa organizare, așa 
rezultate !

Sigur, în afară de C.A.P. Peciu Nou, în județ sint 
multe alte unități fruntașe la semănatul porumbului 
și al celorlalte culturi duble. Dintre acestea amintim 
numai I.A.S. Carani, unde s-au însămînțat cu porumb 
690 hectare, adică întreaga suprafață de pe care s-a 
recoltat orzul, din care pe 450 hectare plantele au ră
sărit și s-a trecut la prășit.

întrucît pină acum în unitățile agricole timișene a 
fost însămînțată cu porumb și alte culturi duble abia 
jumătate din suprafețele planificate, se impun măsuri 
hotărîte pentru curmarea neajunsurilor organizatorice 
semnalate, precum și pentru generalizarea experien
ței unităților fruntașe, astfel ca ritmul de lucru la se
mănatul culturilor duble să crească simțitor în urmă
toarele zile.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

VÎLCEA

Lucrări făcute la timp
-producții sporite 

la toamnă
— ————————

Oamenii muncii de pe ogoarele județului Vîlcea lu
crează cu toate forțele la recoltarea griului, Ia pre
gătirea terenurilor și însămînțarea, în continuare, a 
culturilor duble. Pînă în seara zilei de 6 iulie, po
rumbul pentru boabe în cultură dublă a fost însă
mînțat în județ pe aproape 3 200 hectare, din cele 
3 800 hectare planificate. Concomitent, în unitățile 
agricole vîlcene se acordă o atenție la fel de mare și 
întreținerii corespunzătoare atît a culturilor semănate 
în primăvară, cît și a culturilor duble, care au răsă2-- 
rit în multe locuri și se dezvoltă viguros.

„Ploile din ultimele zile au avut un efect binefă
cător asupra plantelor — ne spune inginerul Pante- 
liom Zorilescu, directorul general al direcției agricole 
județene. Ca urmare, porumbul, atît cel în cultură 
principală, cît și cel în cultură dublă, se află într-o 
stare de vegetație excepțională. Aceasta ne dă certi
tudinea că. efectuînd la timp și de calitate prașilele 
mecanice și manuale, producțiile prevăzute vor fi 
nu numai realizate, ci și depășite".

Umiditatea ridicată din sol a favorizat nu numai 
dezvoltarea plantelor, ci și a buruienilor. Tocmai de 
aceea, deși a fost încheiată și cea de-a treia prașilă 
mecanică și manuală pe toate cele 31 000 hectare ocu
pate cu porumb, sapele n-au fost puse ...în cui. „Pen
tru prima dată' — menționa inginerul Nicolae Ilie, 
președintele C.A.P. Crețeni — nu ne vom opri in 
acest an numai la trei prașile. Am început a patra 
prașilă manuală la porumbul în cultură principală și 
prima la cel în cultură dublă". în cîmp am găsit sute 
de membri- cooperatori la prășitul porumbului.

în timpul raidului ne-am oprit și la primăria ora
șului Drăgășani. în birouri, nici țipenie de om. Singu
rul care ne dă cîteva informații este portarul. De la 
el aflăm că primarul, Ion Ban, poate fi găsit in Lunca 
Oltului, la strînsul griului, secretarul adjunct cu pro
paganda, Marin Negreanu — la semănatul culturilor 
succesive, iar vicepreședintele, Nicolae Roșoagă, la 
prășitul porumbului și al legumelor. „Tot ce este 
forță activă- în orașul nostru, toți cei care pot da o mînă 
de ajutor în agricultură sînt pe tarlalele cooperativei 
agricole — ne-a spus mai tîrziu primarul orașului. 
Cei mai mulți dintre cooperatori și ceilalți locuitori 

\ ai orașului sînt mobilizați la prășitul porumbului și, 
mai ales, al celui în cultură dublă, care, promite o 
producție bună."

Bine și cu forțe sporite se lucrează la întreținerea 
culturilor de porumb și în cooperativele agricole 
Șutești, Mihăești, Amărăști, Laloșu, Valea Mare etc. 
Toate acestea sînt doar cîteva dovezi că în județul 
Vîlcea, concomitent cu urgentarea recoltării griului 
și a însămînțării culturilor duble pe ultimele supra
fețe prevăzute, se acordă atenție sporită și întreține
rii în cele mai bune condiții a culturilor.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"
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aleagriculturii, a celorlalte ramuri 
economiei naționale, prin asimilarea 
permanentă a celor mai avansate 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane, concretizîndu-se, de fapt, 
în creșterea continuă cantitativă și 
calitativă a mijloacelor de producție 
și a forței de muncă.

Acest aspect este cu atît mai im
portant cu cit punctul de pornire in 
construirea noii structuri economice 
a fost deosebit de nefavorabil. în 
condițiile regimului burghezo-moșie- 
resc, industria României era slab 
dezvoltată și se afla aproape în în
tregime în mîinile capitalului străin, 
iar agricultura — considerată cea mai 
importantă ramură economică — era 
foarte înapoiată.

Spirit creator în înfăptui
rea politicii de industrializa- 
j.g Partidul Comunist Român, apli- 
cînd în mod creator principiile ge
nerale ale socialismului științific la 
realitățile țării noastre, a pus în per
manență în centrul politicii sale 
industrializarea socialistă, ca pivot al 
progresului general al societății, al 
creării premiselor necesare victoriei 
socialismului iii România, al făuririi 
unei economii moderne, cu o struc
tură de înaltă eficiență.

In concepția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, indus
trializarea socialistă a tării nu repre
zintă o simplă creare și dezvoltare 
a unei ramuri a economiei naționale
— industria — ci un proces complex 
cu ample implicații economice, teh- 
nico-științifice, social-politice, cu re
zonanțe profunde, de ordin cultural- 
uman și ecologic, cu efecte nemijlo
cite asupra locului României în 
diviziunea internațională a muncii și 
factor de bază pentru afirmarea, 
consolidarea și apărarea unei reale 
independențe.

Evoluția tuturor ramurilor econo
mice, valorificarea superioară a re
surselor naturale și energetice, utili
zarea rațională a potențialului uman 
al țării, creșterea productivității 
muncii și a venitului național, am
plificarea și diversificarea participă
rii Ia circuitul economic mondial, 
ridicarea nivelului material și spiri
tual al poporului, dezvoltarea știin
țifică, culturală, manifestarea gene
rală a personalității umane, întă
rirea independenței și suveranității 
naționale sînt procese fundamentale 
care au făcut din industrializarea 
socialistă a țării un obiectiv central 
al politicii economice a partidului și 
statului nostru, coordonata fundamen
tală a modelului de 
timă a economiei 
termen lung.

Modul în care a 
orientată și realizată 
dustrializare socialistă a țării, îndeo
sebi de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. încoace, este dovada conclu
dentă a caracterului profund știin
țific, original și creator al politicii 
de industrializare a partidului nos
tru, care aplică adevărurile general 
valabile la condițiile concrete ale 
României. „Dacă România, trecind 
pe calea construcției socialiste — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
— nu ar fi acționat pentru dezvol
tarea puternică a forțelor de produc
ție, pentru realizarea unei industrii 
moderne pe baza tehnicii celei mai. 
avansate, am fi rămas în continuare 
o țară slab dezvoltată, dependentă de 
țările industrializate".

Partidul nostru are meritul că a

rea considerabilă a importurilor. Re
levant este faptul că hotărîrile Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului cu privire 
la dezvoltarea intensivă, calitativă a 
economiei românești țin seama atît 
de propriile noastre nevoi și posibi
lități, cit și de conjunctura econo
mică internațională, de fenomenele 
negative din economia mondială. în 
acest sens, punem în centrul activi
tății dezvoltarea puternică a bazei 
energetice, de materii prime, avînd 
o mare importanță eforturile depuse 
în următoarele direcții : descoperirea 
și valorificarea a noi zăcăminte de 
substanțe minerale utile, accentuarea 
creșterii industriei extractive și a 
agriculturii, intensificarea cercetării 
și cunoașterii rezervelor de substan
țe minerale utile pe întreg teritoriul 
țării, inclusiv a minereurilor sărace, 
promovarea unei strategii ferme de 
utilizare judicioasă a materiilor pri

me și materia
lelor, de recupe
rare, recondițio- 
nare și refolosire 
a acestora, elabo
rarea unor tehno
logii noi de ex
ploatare și prelu
crare cit mai efi
cientă a resurse
lor existente, fo
losirea cărbunilor 
pentru producția 
de energie elec
trică și termică, 
^valorificarea po
tențialului hidro
energetic, con
strucția de cen
trale nuclearo- 
electrice, utiliza
rea noilor surse 
de energie ș.a. 
îndeplinirea pro- 
adoptate în acest
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structurare op- 
naționale pe

fost concepută, 
politica de în

elaborat strategia industrializării in- 
telegînd adevărul potrivit căruia nu 
pot exista scheme tip de dezvoltare, 
astfel că procesul de industrializare 
socialistă a țării a fost încadrat orga
nic în realitățile României, în an
samblul obiectivelor dezvoltării eco- 
nomico-socialc din fiecare etapă în 
corelație cu un ansamblu de factori 
economici, tehnici, științifici, eco
logici, social-politici interni și in
ternaționali.

în acest fel, obiectivele industria
lizării din fiecare etapă au constituit 
fundament pentru realizarea celor 
din etapele următoare, obținîndu-se 
succese remarcabile în domenii esen
țiale, cum sînt : crearea ramurilor de 
bază ale industriei, transformarea 
industriei în ramură conducătoare a 
economiei naționale, așezarea pe baze 
industriale a aparatului de producție 
și a activității din celelalte ramuri 
economico-soclale ; însuși nivelul ca
litativ al agricul
turii este o ex
presie a dezvol
tării industriale a 
țării, industria 
contribuind la 
dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale 
a agriculturii.

O trăsătură ge
nerală a politicii 
de optimizare a 
structurii econo
miei naționale 
este ritmul înalt 
de creștere a pro
ducției industria
le, care în pe
rioada de după 
Congresul al IX- 
lea al partidului 
a fost în medie 
anual de 11,4 la 
sută. în același
timp, ponderea industriei în volum 
total al fondurilor fixe a crescut de 
la 19,8 la sută la 45 la sută, iar în an
samblul populației ocupate de la 20 la 
sută la 36 la sută. Acest aspect este 
deosebit de important dacă avem în 
vedere că în prezent în industrie, 
agricultură, construcții, transporturi, 
în celelalte ramuri ale economiei 
fondurile fixe reprezintă peste 2 000 
miliarde lei, adică de 9 ori mai mult 
decit în anul 1950, iar din acestea 
peste 80 la sută au fost puse în 
funcțiune în ultimii 15 ani, perioadă 
in care conducerea partidului, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
orientat cu fermitate eforturile de 
industrializare în direcția moderniză
rii structurii potențialului tehnico- 
productiv al economiei românești.

în perioada 1981—1985, forțele de 
producție, potențialul tehnic produc
tiv al țării vor crește substanțial prin 
construirea a peste 1 200 noi capaci
tăți și modernizarea a circa 1100 
unități industriale importante, prin 
crearea a 375 noi capacități în agri
cultură și a altor numeroase obiective 
economice în celelalte ramuri, 
fel, în 1985 fondurile fixe ale 
nomiei naționale vor ajunge la 
3 000 miliarde lei, din care 
sută productive.

Prioritate esențială: dez
voltarea bazei proprii ener
getice și de materii prime. 
O componentă esențială a strategiei 
dezvoltării structurilor optime ale 
economiei naționale o reprezintă 
lărgirea bazei proprii de materii pri
me și energie, creșterea gradului de 
acoperire din resurse interne a ne
voilor economiei naționale, diminua-

Ast- 
eco- 
circa 
77 la

NOTE DE LECTURĂ

O monografie necesară
Alegerea de către 

SIMION BARBULES- 
CU a operei scriitoru
lui Demostene Botez 
ca subiect al unei mo
nografii destinate, in 
primul rînd, tineretu
lui este un gest fru
mos și binevenit. De
mostene Botez merita 
o asemenea inițiativă, 
în perioada interbeli
că a lăsat amintirea 
unui scriitor de o rară 
noblețe sufletească, 
credincios — fără em
fază și spirit de re
clamă — artei sale 
poetice, slujitor con
stant 
scriitor 
porul său 
întreaga 
patriot în 
grele ale 
o vibrație

al datoriei de 
față de po- 

și față de 
umanitate, 
momentele 
istoriei, cu 

o vibrație adîncă a 
sentimentelor. în anii 
construirii socialismu
lui în patria noastră 
a răspuns de la în
ceput — sincer și de
votat — marilor co
mandamente sociale și 
politice ale noii vieți. 
Simion 
și-a scris

Bărbulescu 
cartea cu 

respectul și înțelege
rea cuvenite fată de o 
asemenea personalita
te. cu căldură si chiar 
cu atașament puternic 
fată de acest scriitor, 
fără a abandona spi
ritul critic. Dealtfel, 
intr-unui din pream
bulurile monografiei 
sale, autorul își justi
fică atitudinea, argu- 
mentînd că în timp 
ce din capodopere se 
desprind „marile ex
periențe estetice ale 
umanității", principa
lul merit al operelor 
minore „îl. constituie 
contribuția lor la cla- 
sicizarea unor curen
te și direcții litera
re"... O concluzie a 
autorului ar fi că ..din 
operele minore se în
vață mai multe lu
cruri decît din ca
podoperele literare".

în ceea ce privește 
poezia. Simion Bărbu
lescu se autodefinește 

^ca un adept al criti-

cii moderne, pentru 
care exegeza operei 
de artă este o conti
nuă asimilare creatoa
re. nouă și personală, 
a acesteia și o conti
nuă încercare de a 
descifra straturile ei 
de înțelesuri. Ca ata
re. a renunțat de la 
început la schema cla
sică a monografiilor 
despre scriitori, elimi- 
nînd de plano orice 
tentativă de 
tuire a 
scriitorului, 
la viața lui, 
pările pentru procesul 
de geneză... Consec
vent cu această atitu
dine — după ce ana
lizează poezia lui De
mostene Botez cu 
mijloace descriptivist- 
fenomenologice — au
torul trece la cerceta
rea ei din mai multe 
unghiuri. începîndu-și 
exegeza prin lămuri
rea atitudinii scriito
rului fată de catego
riile fundamentale ale 
stilului — spațiul și 
timpul — ale întruchi
pării lor intr-o viziu
ne: spațiul-grădină (in 
fond, spațiul copilă
riei), spațiul 
natale, natura 
piață, spatiile de po
pas și spațiul națio
nal. Categoriile tim
pului sînt văzute ca 
niște corespondente 
ale spațiului : ano
timpurile etc. Consta- 
tînd, pe bună drepta
te, că traiectoria liricii 
lui Demostene Botez 
nu e deloc lineară, 
autorul urmărește eta
pele ei : de la pa
triotismul nostalgic al 
elegiilor din placheta 
Munții (1918) spre o 
viziune trăită, pre
cumpănitor sentimen
tală. trecind. după cel 
de-al doilea 
mondial, la o 
orientată spre 
rior. o lirică a 
rilor revoluționare, ca 
6ă se întoarcă. în anii 
bătrinetii. spre uni
versul intim al copi
lăriei. al satului.

reconsti- 
biografiei 
referirile 

preocu-

casei 
apro-

război 
poezie 
exte- 

innoi-

Numeroasele referiri 
la scriitorii români și 
străini — constatînd 
apropieri, dar și dife
rențieri — la curente 
contemporane, ca sim
bolismul, semănătb- 
rismul. poporanismul, 
chiar și în scrierile de 
mai puțină valoare 
estetică ale lui D. Bo
tez — nu numai că 
demonstrează propo
ziția inițială a auto
rului că din astfel de 
scrieri se pot învăța 
multe.
cartea de fată într-a
devăr o realizare din 
care mai ales 
cititori pot 
multe.

în tratarea 
lui Demostene 
Simion Bărbulescu re
nunță în bună parte 
la metodologia mo
dernă utilizată în a- 
naliza liricii, exami- 
nind-o în cadrul ca
tegoriilor tradiționa
le. ale genurilor și 
speciilor literare. Me
ritul principal, aici, 
constă în faptul că 
Simion Bărbulescu a 
inclus în sfera aten
ției sale întreaga vas
titate și diversitate a 
prozei lui Demostene 
Botez, relevîndu-i la
turi foarte puțin cu
noscute : nuvelele, po
vestirile. amintirile, 
romanele. literatura 
de călătorii, publicis
tica, memorialistica și 
literatura pentru copii. 
Referirile la familiile 
spirituale și atmosfera 
literară a epocii sînt 
tot atît de numeroa
se și sugestive și în 
acest domeniu.

în concluzie. De
mostene Botez se în
scrie cu depline în
dreptățiri — prin mo
nografia lui Simion 
Bărbulescu — în ga
leria „contemporanilor 
noștri", frumoasă co
lecție a Editurii Alba
tros.

Ovidiu
PAPADIMA

dar fac diii

tinerii 
învăța
prozei 
Botez.
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gramelor speciale 
sens va asigura în următorii ani in
dependența energetică a țării.

Pentru o agricultură de 
înalt randament. ° constantă 8 
politicii de dezvoltare optimă a 
structurii economiei naționale o con
stituie abordarea de pe poziții știin
țifice a problemei privind dezvolta
rea forțelor de producție din agri
cultură. în concepția Partidului Co
munist Român agricultura reprezintă 
o ramură de bază, avînd rolul hotă- 
rîtor pentru progresul rapid al în
tregii economii, pentru dinamismul 
și echilibrul complexului economic 
național unitar românesc.

în acest context, are o însemnătate 
excepțională Programul național 
pentru asigurarea unor producții si
gure și stabile prin creșterea poten
țialului productiv al pămîntului, mai 
buna organizare și folosire în mod 
unitar a terenurilor agricole, a între
gii suprafețe a țării, realizarea iri
gațiilor pe circa 55—60 la sută din 
suprafața arabilă, a lucrărilor <le 
desecări și combaterea eroziunii so
lului. Elaborat din inițiativa și cu 
contribuția hotărîtoare a secretarului 
general al partidului, Programul sta
bilește căile și măsurile concrete de 
înfăptuire a obiectivelor privind spo
rirea suprafeței agricole și, în
deosebi, a celei arabile, ridicarea 
fertilității pămîntului, refacerea so
lurilor degradate, realizarea pînă în 
anul 1990 'a amenajărilor de irigații 
pe întreaga suprafață posibilă de iri
gat, pentru ca agricultura să-și aducă 
întreaga contribuție la realizarea 
hotărîrilor Congresului al XÎI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului. 
Astfel, în anul 1985 suprafețele ame
najate pentru irigații vor ajunge la 
4 milioane hectare, iar pînă la sfîr- 
șitul anului 1989 — la 5,5 milioane 
hectare. Concomitent, vor fi realizate 
importante lucrări de desecări, com
batere a eroziunii și de ameliorări ale 
solului. Măsurile cuprinse în acest 
grandios program reprezintă cea mai 
importantă lucrare realizată vreodată 
în țara noastră, care asigură spori
rea considerabilă a rolului și eficien
ței agriculturii în cadrul structurii 
economiei noastre naționale, în con
cordanță cu exigențele economiei 
moderne, eficiente. Prin toate for
mele de pregătire trebuie să se for-

meze cadre cu o calificare tehnico- 
profesională temeinică, cu un larg 
orizont de cunoștințe științifico-teh- 
nice, economice și, totodată, cu o 
înaltă conștiință politică, hotărîte să 
slujească cu devotament profund și 
spirit revoluționar cauza poporului, 
a socialismului, a apărării indepen
denței patriei, a păcii.

Accent deosebit pe dez
voltarea intensivă. Avind înve 
dere că în deceniul trecut, îndeosebi 
in cincinalul 1976—1980, am înaintat 
pe un front larg, am realizat puter
nice întreprinderi economice, dotate 
cu mașini și utilaje moderne, că dis
punem de fonduri fixe în stare să 
satisfacă in bune condiții cerințele 
dezvoltării economico-sociale, în ac
tualul cincinal se pune accentul pe 
creșterea economică intensivă, pe 
realizarea unei calități noi superi
oare în toate domeniile. Aceasta în
seamnă că se acționează nu atît în 
direcția creării de noi unități econo
mice, cît a ridicării nivelului tehnic 
calitativ al potențialului existent și 
al produselor, a folosirii mai eficien
te a bazei tehnico-materiale, a va
lorificării superioare a materiilor 
prime, materialelor și energiei, a 
realizării unei producții la nivel ca
litativ mondial.

Orientarea generală a planului cin
cinal 1981—1985 asigură continuarea 
creșterii în ritmuri susținute a pro
ducției materiale, adîncirea gradului 
de prelucrare a materiilor prime și 
materialelor, recuperarea, recondițio- 
narea și refolosirea materialelor, 
pieselor și subansamblelor, valorifi
carea superioară a acestora în toate 
sectoarele economiei naționale.

Creșterea mai rapidă a venitului 
național în raport cu cea a produsu
lui social este de natură să asigure 
o eficiență superioară în întreaga 
economie națională. Această corela
ție trebuie respectată la nivelul tu
turor ramurilor producției materiale 
și în primul rind în industrie și 
agricultură. Creșterea mai rapidă a 
producției nete în raport cu produc
ția globală, în industrie și agricul
tură, alături de dezvoltarea puter
nică a celorlalte ■ ramuri productive, 
prin modernizarea bazei tehnico- 
materiale a acestora, asigură efectul 
de antrenare necesar propulsării fac
torilor calitativi, de eficiență și com
petitivitate în 
națională.

Militînd cu 
realizarea unei 
și vieții în societatea noastră, tova
rășul Nicolae Ceaușescu are meritul 
fundamental de a fi conceput și ur
mărit cu fermitate optimizarea struc
turii economiei naționale în corelație 
cu perfecționarea permanentă a sis
temului de organizare și conducere 
a întregii vieți economico-sociale, 
introducerea1 și aplicarea noului me- 

' cânism economic, bazat pe autocon- 
. .ducerea muncitorească, autogestiuhea . 

economico-financiară șȚ‘ ăutoaproVi- 
zionarea teritorială. S-a perfecționat 
astfel cadrul organizatoric de parti
cipare a maselor la conducerea so
cietății, s-a creat un sistem demo
cratic unic, de mare originalitate și 
eficiență socială, prin care se reali
zează un permanent dialog între 
partid și popor, specific democrației 
noastre socialiste, muncitorești. în 
acest context, capătă o importanță 
cu totul deosebită I’rogramul privind 
aplicarea fermă a principiilor auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii, perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, a sistemului de 
retribuire a muncii și creșterea re
tribuției în acest cincinal, document 
elaborat din inițiativa și sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și adoptat de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. și de Marea 
Adunare Națională.

întreaga dezvoltare a economiei 
naționale, de la Congresul al IX-lea 
încoace, pe calea modernizării și 
eficientizării în dinamică a structu
rii sale are o finalitate social-umană 
precisă, adică ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al tuturor 
membrilor societății noastre, fără 
deosebire de naționalitate, dezvolta
rea multilaterală a personalității 
umane.

întreaga economie
consecvență pentru 
noi calități a muncii

Invitație la „Satul 
de vacanță" 

Constanta
în apropierea plajei de la 

Mamaia, în cartierul Tomis- 
Nord din Constanța, în perime
trul cuprins între Marea Nea
gră, Lacul Siutghiol și Lacul 
Tăbăcăriei, un original sat de 
vacanță a devenit în ultimii ani 
un loc de mare atracție pentru 
turiștii aflați pe litoral. Satul 
de vacanță Constanța reunește 
25 de case construite în stilul 
gospodăriilor țărănești din dife
rite zone ale țării. Fiecare casă 
reprezintă specificul unui județ 
în tot ce are mai caracteristic ca 
stil arhitectonic, elemente deco
rative, artizanat, port popular și 
artă culinară. în marea majo
ritate a acestor case funcționează 
unități de alimentație publică.

An de an, Satul de vacanță 
Constanța prezintă noutăți și 
îmbunătățiri în organizare, apro
vizionare și servire. Unele case, 
precum și un camping oferă și 
posibilități de cazare.
în imagine : „Casa Vîlceană" 
din Satul de vacanță Constanța

Casa de cultura din Sfîntu Gheorghe Foto : S. Cristian

CENACLUL LITERAR
cadru de educație

cine a
• Răzbunarea haiducilor : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 11,15; 13.15;
15,30; 19,45; 20.
© Grăbește-te încet : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 19,45; 20.
• Pintea : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30 : 19,30; 19,30.
• Cuibul salamandrelor : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 19,15; 49,30.
• Revanșa : FLOREASCA (33 29 91) —
9; 11; 13; 15,30; 19,45; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Escapada : POPULAR (35 15 19) —
15; 19,15; 19,30.
• Omul și umbra : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Pierduți printre cei vii : CENTRAL 
(14 12 24) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragostea mea cu Jakub : BU- 
ZEȘTI (50 43 53) — 15; 19,30; 19,30.
O Tatăl reginei : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Vraciul : UNION (13 49 04)
11,30; 14; 16,45; 19,30.
• Fata care vinde flori : LIRA 
(319191) — 16; 18,15; 20,30; la grădi
nă — 20,45.
• Dosarul „Lina de aur" : FEREN
TARI (80 49 85) — 15.30: 19,30; 19.30.
• Dbscendenta directă : PACEA® Descendenta
(60 30 85) — 15,30; 19,30: 19,30.
• Marele șarpe : VOLGA (99 91 26) —
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IFiul ca și tatăl
Corespondentul nostru volun

tar Șerban Gheorghiu, marinar 
constănțean de cursă lungă, ne 
scrie despre un alt „lup de 
mare", de data aceasta un cu
noscut și destoinic telegrafist, 
Petrișor Ilarie. în timp ce se 
afla cu nava „Zalău" ancorată 
intr-un port îndepărtat, a pri
mit un mesaj de la un telegra
fist, al cărui indicativ nu-l 
poartă altul decit fiul său, Ion 
Alexandru 
am plecat 
neralierul 
mea cursă 
lumii". La 
puns : „Felicitări, și vînt bun 
din pupa

Coincidența a făcut ca in a- 
ceeași zi să ancoreze în portul 
Constanța ambele nave sosite 
de pe apele lumii. Felicitărilor 
de la distanță le-au ' urmat, 
acum, îmbrățișările pline de căl
dură dintre părinte și fiu.

I

I
IIlarie : „Dragă tată, 

ca telegrafist cu mi- 
„Buziaș" in prima 

pe mările și oceanele 
care tatăl i-a răs- Il

artistica și cetățenească
a județului și a tării. Iar enumera
rea factorilor cu influentă favora
bilă în acest domeniu ar putea con
tinua...

Analiza efectuată și constatările 
proprii au scos în relief și adevărul 
că este încă loc pentru mai bine. 
Astfel, unele colective de creație — 
cenaclul „Fluviul", deosebit de activ 
în trecutul apropiat, sau cenaclul 
„Donaris", de pe lingă clubul tine
retului și altele * — înregistrează 
pauze mari în desfășurarea ședințe
lor de lucru, ceea ce conduce la scă
derea interesului unor membri ai lor 
fată de prezenta la aceste cenacluri. 
După cum perfectibilă este și acti
vitatea unor grupări cu o viață li
terară notabilă. „Ne-ar bucura, ne 
spunea Victor Pogor, responsabilul 
cenaclului „Slova otelului" de pe 
lingă clubul combinatului siderur
gic, să avem mai des în mijlocul 
nostru persoane avizate, activiști 
culturali, scriitori, care să-și expri
me părerea în legătură cu creațiile 
noastre, cu care să avem un schimb 
deschis de păreri pe diferite teme, 
inclusiv pe marginea prezenței vieții 
noastre, a siderurgiștilor, în rîndul 
subiectelor literare majore". Tot des
pre îndrumare amintea și George 
Birligea,_ responsabilul cenaclului 

„Desigur, o părere 
mai autorizată de
cît a unora dintre 
noi este oricînd 
binevenită, mai 
ales în cazul ti
nerilor ce acti
vează în cenaclul 
nostru. Ne expri
măm satisfacția 

ori de cite ori avem între noi aseme
nea oaspeți".

într-adevăr, prezența unor scriitori 
(și activiști culturali) a fost uneori 

‘ -.LI ,l_,u cercurilor și 
cenaclurilor literare din județ, deși 
multi dintre ei s-au afirmat și au 
crescut și datorită sprijinului ce l-au 
primit, la începutul afirmării lor ar
tistice, din partea unor asemenea 
colective de creație. De asemenea, 
creșterea numărului de scriitori din 
județ nu a fost însoțită și de un mai 
accentuat efort organizatoric, de rea
lizarea mai multor acțiuni literare 
de tinută, în colaborare cu persona
lități artistice din tară, manifestări 
care să contribuie mai mult la îmbo
gățirea vieții literare a județului, 
într-o. dezbatere organizată la comi
tetul județean de cultură și educație 
socialistă mai multi scriitori gălățeni 
(Ion Trandafir, Apostol Gurău, Ion 
Chirie. Sterian Vicol. Mircea Iones- 
nu. Țheodor Parapiru și alții) și-au 
exprimat dorința de a sprijini efor
tul organizatoric al organului jude
țean de cultură pentru dinamizarea 
mișcării spirituale a locului, inclusiv 
a vieții cercurilor și cenaclurilor li
terare.

Iar acest efort organizatoric de 
viitor arată pe scurt astfel. în lumi
na măsurilor stabilite de secretaria
tul comitetului județean de partid : 
reorganizarea activității cercurilor și 
cenaclurilor literare în conformitate 
cu prevederile cuprinse în Regula- 
mentul-cadru de organizare, aprobat 
de Consiliul Culturii și Educației So-

A
în județul Galați există peste 150 

de cercuri și cenacluri literare ce 
activează pe 'lingă așezămintele cul
turale. casa de cultură a sindicate
lor, cluburile muncitorești, în în
treprinderi. instituții, la sate, în școli 
și facultăți. Firește, imprcriori;?:" 
numărul 
artistice, 
pe linia 
det cu 
acest domeniu. O analiză mai atentă 
poate însă discerne, dincolo de can
titate, și un filon valoric, mereu mai 
viguros, care îi include deopotrivă 
pe membrii talentati ai cercurilor și 
cenaclurilor gălătene și pe scriitorii 
locului.

într-o recentă analiză efectuată 
de secretariatul comitetului jude
țean de partid a fost“pusă dealtfel 
în evidentă preocuparea organelor 
și organizațiilor 
tetului județean 
cație socialistă 
acestor 
literare 
punerii 
sate de 
educației politice și culturii socia
liste. în rîndul argumentelor ce sus
țin existenta reală a unei diriguiri 
competente, atente stă însăși activi
tatea rodnică a multor cercuri si 
cenacluri litera
re: cenaclul „Ște
fan Petică" (al 
casei de cultură 
a sindicatelor), 
„Slova oțelului" 
(de pe lîngă com
binatul 
gic), 
Hogaș" 
cuci), „Paul Bujor" (de la Berești), 
a celor din comunele Valea Mărului, 
Schela, Slobozia-Conachi, din între- ,T. ____ _________
prinderile „Textila", NAVROM. de intermitentă iii* viața' 
Iâ t'rușț.ul jjițipțean de construcții, ...............
spitalul județean, din numeroase 
.școli și licee, de la Universitate etc.

Cele 'pesr<r70-de cărți de poezie, 
proză și critică literară, piesele de 
teatru și libretele autorilor gălățeni, 
reprezentate pe scene profesioniste 
sau de amatori, la radio și televi
ziune. prezenta celor 25 de scriitori 
de aici, a membrilor cercurilor și 
cenaclurilor literare în paginile re
vistelor literare și de cultură din 
țară, lucrările apărute pe plan local 
(in culegerea anuală „Pagini dună
rene". în revistele școlare și studen
țești. în ziarul județean „Viața nouă" 
etc) au evidențiat aria tematică 
largă, abordarea originală a unor 
teme de actualitate, noutatea mijloa
celor 
toate fiind alte argumente ce atestă 
atît aptitudinile creatorilor județului, 
cît și îndrumarea lor permanentă, 
nivelul ridicat de conștiință artisti
că. dorința lor de a onora cu răs
pundere comandamentele ideologice 
actuale, de a impune Galațiul și pe 
planul creației literare.

Participarea la unele ședințe de 
lucru, discuțiile purtate cu conducă
tori de cenacluri, cu membri ai aces
tora. cu scriitori gălățeni ne-au 
convins de dorința creatorilor lite
rari de aici de a se autodepăși prin- 
tr-o continuă și tenace instruire, 
prin căutarea glasului propriu care 
să exprime bogăția de simțire a oa
menilor muncii, implicați direct în 
activitatea de edificare social-eco- 
nomică a județului. Producțiile lite
rare pe care le-am consultat, care 
s-au prezentat în ședințele de lucru, 
de factură valorică diversă, reflectă 
totuși dorința sinceră a autorilor lor 
de a da formă originală unor senti
mente dintre cele mai înălțătoare, 
unor idei notabile.

Desigur, o parte de contribuție la 
atingerea actualului nivel al cenaclu
rilor și cercurilor literare, al pro
ducțiilor acestora l-a avut și orga
nizarea unor acțiuni de stimulare 
și îndrumare a activității de creație 
literară — festivaluri și concursuri 
județene de creație și interpretare, 
manifestări diverse cu participarea 
unor scriitori, lansări de cărți, con
sfătuiri și dezbateri profesionale, 
șezători literare — acțiuni ce au 
permis integrarea mai pregnantă a 
creatorilor literari în viata culturală

Firește, impresionează 
ridicat al acestor grupări 
amploarea preocupărilor 

creației literare într-un ju- 
tradiții totuși modeste în

de partid, a comi- 
de cultură și edu- 
pentru îndrumarea 
de creație, a viețiicolective

a județului. în scopul trans- 
în practică a sarcinilor tra
cei de-al II-lea Congres al

„Ștefan Petică" :
j ■

A.

însemnări 
din județul Galați

siderur- ---- ------------------
„Calistrat
(al Casei de cultură Te-

artistice folosite acestea

I
l
I
l
I
l
I
l
I
I
I
l

Colecție 
de premii

Pe 
6 din 
cestea un colet din India. Este 
pentru a șaptea oară cînd din 
țara prietenă sosește cite un ast
fel de colet. Conținutul lui : tro
feele obținute de elevii școlii la 
expozițiile internaționale de de
sene pentru copii organizate a- 
nual la New Delhi.

Aflăm de la profesoara Mar
gareta Mureșianu, îndrumătoa- 
rea cercului de desen din școală, 
că elevii de aici participă cu re
gularitate la această expoziție 
deschisă tuturor copiilor lumii. 
Din țara noastră mai participă 
și alte școli, dar timișorenii de
țin cea mai mare colecție de 
premii : 13 medalii de aur, ar
gint și bronz, 4 premii speciale 
și peste 20 de mențiuni. Tot atî- 
tea recunoașteri ale talentului și 
pasiunii cu care copiii noștri ex
primă grafic dorința lor de pace, 
de viață.

adresa Școlii generale nr. 
Timișoara a sosit zilele a-

I
| Ceas, 

dar nu ca ceasul
„Unul din punctele de mare

I atracție din plin centrul munici
piului Tg. Mureș — ne semna
lează G. Georgescu — ceasul flo
ral. Turiștii admiră, deopotrivă, 
ingeniozitatea construcției sale 
și paleta policroma a sutelor de 
flori care-l împodobesc. Fină de 
curind, frumosul ceas indica ora 
exactă. Acum „merge" anapoda. 
Citeodată, cînd afară se lasă 
seara, la Tg. Mureș ceasul arată 
cică s-ar crăpa de ziuă".

Se vede treaba că nici edilii, 
nici cei care l-au meșterit cu 
atîta pricepere n-au mai trecut 
de multișor prin dreptul lui 
să-și potrivească... ceasul.

I
I

I
I
I
I
I
i
I

cialiste, inițierea unui program de | 
acțiuni metodice pentru îndrumarea. |
mai accentuată a acestor colective 
de creație, realizarea, în comun cu 
Uniunea scriitorilor, a unor acțiuni 
de sprijinire a activității unor cena
cluri reprezentative din județ, de im
pulsionare a vieții literare a jude
țului. Se va milita mai mult pentru 
integrarea mai pronunțată a produc
țiilor literare ale membrilor acestor 
cenacluri în manifestări de poezie și 
muzică, recitaluri lirice, spectacole 
de teatru scurt, brigăzi artistice, pre
cum și în cadrul activității desfășu
rate de instituțiile profesioniste de 
spectacol, casele de cultură, cluburile 
muncitorești, căminele culturale.

Un program de lucru incitant. po
sibil de realizat în climatul fertil și 
generos al Festivalului național 
„Cîntarea României", un program 
care poate da noi dimensiuni activi
tății culturale a județului Galati.

Dan PLAEȘU 
corespondentul ..Scînteii

i
I
I
l
l

i
i
i

i
I
I
i

I
I
I

Neglijentă
Corespondentul nostru volun

tar Ion Bîrsan ne semnalează că 
o femeie din cartierul „Dacia" 
din Iași a cumpărat de la maga
zinul alimentar nr. 39 o sticlă cu 
lapte care mirosea a... gaz. A 
fost sesizată imediat echipa de 
control al oamenilor muncii, 
care a consemnat in scris cele 
constatate. Sticla mirosea nu 
mimai a gaz, ci și a... neglijență 
din partea celor de la întreprin
derea de industrializare a lapte
lui din Iași, care au îmbuteliat-o 
fără 
lor o

s-o spele. Nu le-ar strica și 
săpuneală !

I

i
La adăpostul 
întunericului i

Rubrică realizată de 
Petre POPA

— Seara bună ! Încotro 7 —
i-a întrebat Virgil Mureșan, care 
efectua serviciul de pază ob
ștească pe timp de noapte in co
muna Ulmeni — Maramureș, pe 
soții Ilieș.

— Apăi dară merem și noi la 
nuntă !, a răspuns omul.

Paznicul a mai patrulat de cî- 
teva ori in sus și în josul uliței, 
după care s-a dus glonț acasă 
la soții Ilieș, le-a furat butelia 
de aragaz și a vlndut-o unui a- 
mator de chilipir. Totul s-a pe
trecut — după cum ne scrie M. 
lonuț — la adăpostul întunericu
lui. Numai că, la lumina zilei, 
paznicul a fost luat sub... pază, 
fiind condamnat la un an închi
soare.

i
i
i
i

i

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; MUN- • Marea evadare t GIULEȘTI (19 55 46)
CA (21 50 99) — 15; 19,15; 19,30. .................... ......
• întunericul alb : VIITORUL
(11 48 03) — 20.
« Cîinelc : VIITORUL — 14; 16; 18.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : FLAMURA (85 97 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GRĂDI
NA GLORIA (47 46 75) — 21.

. 0 Yeti omul zăpezilor : PATRIA
(11 86 25) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, SALA MICA A PALATULUI —
14,30; 17,15; 20, FAVORIT (45 31 70) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Kramer contra Kramer : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18:
20.15. . .
• Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL
(15 89 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Adio, dar rămîn cu tine : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13.30; 15.45;
18; 20, la grădină — 21, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15.
• Despărțire temporară :
(16 28 79) — 9; 12; 16; 19.
© Avertismentul : SALA
PALATULUI — 14; 17; 20.
• Șatra ; STUDIO — 10;
18; 20.
• Cîinele din sertar : DOINA (16 35 38)
— 9; II; 13; 15.
• Bunul meu vecin Sam : DOINA —
17; 19,30.
• Domnul miliard: GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

— 13; 16,15; 19,30.
• Un american la Paris : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 89 69) — 21.
• Amnezia : FLACĂRA (20 33 40) — 15; 
17; .19.
• Tunurile din Navarone : ARTA 
(21 31 86) — 12; 16; 19.
• Program de vacanță : ARTA — 9; 
10,30.
• Mitul Fedorei : GRĂDINA ARTA 
(21 31 86) — 21,15.

VICTORIA

MARE A

12; 14; 16;

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 20.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : De ce dormi, iubito 7 — 19,30.
• Teatrul Giulești (14 92 34, sala Ma
jestic) : Amadeus — 19,30. (Parcul He
răstrău) : Jean, fiul lui Ion — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 98, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30, (sala Savoy) : Vacan
ță la București — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec — 
18,30.
• A.R.I.A. (13 53 95, la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Concert de muzică 
rock susținut de formația „PRINZIP" 
din R.D. Germană — 19.

Poșta rubricii
Reproducem textual un frag

ment din scrisoarea dumnea
voastră, stimate Nelu Onilă din 
municipiul Sf. Gheorghe : „în 
urma vizitei pe care mi-a fă
cut-o la domiciliul meu, Fran- 
deș Lenuța, în virstă de 20 de 
ani, mi-a furat bunuri materiale 
in valoare de 6 031 (șase mii 
treizeci și un leu), între care și 
un casetofon".

în continuare, 'ne rugați ca, la 
rîndu-ne, să-i rugăm pe citi
tori să vă ajute să găsiți făpta
șa. Pentru asta ar fi trebuit să 
ne mai dați cîteva detalii sau 
semne particulare. De exemplu: 
in ce împrejurare ați cunos- 
cut-o ? Cum ați invitat-o 
acasă ? Cînd ea a plecat, dum
neavoastră unde erați ?"

Pînă ne veți trimite lămuriri
le de rigoare, sîntem întru totul 
de acord cu cele zise in în
cheierea scrisorii dumneavoas
tră : „Și după ce o asculta mu
zică la casetofon, poate o 
joace și după cum ii cintă 
gea".

în orice caz, parcă tot 
bine era ca înainte de a-i 
chide ușa casei să fi deschis 

intîi bine ochii...

să 
le-

moi 
des-

i
i
i
i
i

i
i
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In Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
din 29-30 iunie 1983

Cronica zilei Primire la primul ministru al guvernului

ADUNARE FESTIVĂ DEDICATĂ ZILEI NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE MONGOLE

I
La clubul întreprinderii mecanice 

de utilaj chimic din Capitală a 
avut loc, vineri, o adunare festivă 
dedicată celei de-a 62-a aniversări a 
victoriei Revoluției populare mon
gole — Ziua națională a Republicii 
Populare Mongole.

Au luat parte reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Asociației de prietenie 
româno-mongolă, oameni ai muncii 
din întreprindere.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P. Mongole la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit loan Militaru, di
rectorul întreprinderii, care a rele
vat că poporul român se bucură sin
cer de realizările dobîndite de po
porul mongol prieten, sub conduce
rea Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, în construirea societății so
cialiste. în continuare, vorbitorul a 
evidențiat bunele raporturi de prie
tenie și colaborare statornicite între 
partidele, țările și popoarele român 
și mongol. Un moment de mare în
semnătate în cronica acestor relații, 
a spus el, îl constituie convorbirile 
și înțelegerile convenite între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Yumjaaghiin Țedenbal cu prilejul 
recentei vizite oficiale de prietenie 
întreprinse în țara noastră de de
legația de partid și de stat a R.P. 
Mongole, care vor contribui la dez
voltarea colaborării româno-mongo- 
le pe multiple planuri, în interesul

reciproc, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

A luat apoi cuvîntul Namsarain 
Luvsanravdan, ambasadorul R. P. 
Mongole la București. Vorbitorul a 
trecut în revistă momentele mai 
importante ale luptei poporului 
mongol pentru libertate și indepen
dență și s-a referit pe larg la suc
cesele obținute de poporul mongol, 
sub conducerea partidului, în edifi
carea socialismului în țara sa în 
cei 62 de ani de la victoria revolu
ției. Subliniind importanța sprijinu
lui de care R.P. Mongolă s-a bucu
rat din partea țărilor socialiste, vor
bitorul a mulțumit, în acest context, 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român pentru 
ajutorul acordat în construirea so
cialismului.

în continuare, ambasadorul a re
liefat relațiile frățești de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, evidențiind 
marea însemnătate pentru dezvolta
rea în continuare a acestora a vizi
tei oficiale de prietenie efectuate în 
România, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de delegația de 
partid și de stat a R.P. Mongole, 
condusă de tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal.

în încheiere, ambasadorul a urat 
poporului român noi succese în con
strucția socialismului, în transpu
nerea în viață a hotărîrilor celui 
de-al XII-lea Congres și Conferin
ței Naționale ale partidului.

SESIUNE OMAGIALĂ SIMON BOLIVAR
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de marcarea în țara noastră a bicen
tenarului nașterii lui Simon Bolivar 
— reprezentant de seamă al luptei 
popoarelor din America Latină pen
tru eliberare națională, vineri a avut 
loc, în Capitală, o sesiune de comu
nicări științifice organizată de Aca
demia de științe sociale și politice, 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga“ 
și Asociația de drept internațional și 
relații internaționale.

La reuniune au participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului afaceri- 

externe, Mihnea Gheorghiu, pre- 
.ntele Academiei de științe sociale 

șt politice, reprezentanți ai vieții 
noastre cultural-științifice, ai asocia
țiilor de prietenie ale țării noastre cu 
țări din America Latină, cercetători 
științifici în domeniul istoriei și re
lațiilor internaționale. Au fost .pre
zenți șefi de misiuni diplomatice din 
țări latino-americane acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

Au fost prezentate comunicările 
„Simon Bolivar, luptător pentru eli
berarea popoarelor din • America La
tină", „Ecoul luptei lui Simon Boli

var în România", „România și țările 
Americii Latine — convergențe și le
gături".

Comunicările au relevat, totodată, 
bogatele tradiții ale raporturilor mul
tilaterale dintre poporul român și po
poarele Americii Latine, contribuția 
majoră a întîlnirilor și convorbirilor 
dintre președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, cu conducători ai țărilor 
din America Latină, la amplificarea 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
cooperare româno—latino-americane, 

în numele șefilor de misiuni diplo
matice ai țărilor din America Latină 
acreditați la București, ambasadorul 
Republicii Peru, Roger Eloy Loayza 
Saavedra, a adresat președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, guvernului român 
călduroase mulțumiri pentru aten
ția acordată marcării în țara noastră 
a bicentenarului nașterii lui Simon 
Bolivar, expresie a sentimentelor de 
prețuire pe care poporul nostru le 
nutrește față de trecutul istoric al 
popoarelor din America Latină, față 
de interesul pentru istoria lor pre
zentă. , .

, .... .... (Agerpres)\

în perioada 5—8 iulie, o delegație 
condusă de Edward Szimanski, prim- 
adjunct al ministrului comerțului in
terior din R.P. Polonă, a făcut o vi
zită în țara noastră.

Delegația a fost primită de tovară
șa Ana Mureșan, ministrul comerțu
lui interior. în cursul întrevederii a 
avut loc o trecere în revistă a rela
țiilor comerciale româno-polone, ex- 
primîndu-se satisfacția pentru evolu
ția lor pozitivă și dorința comună de 
a spori și diversifica în continuare 
schimburile reciproce de mărfuri.

Cu același prilej a fost semnat un 
Aide-memoire privind ședința a X-a 
a grupei mixte de lucru a reprezen
tanților ministerelor de comerț in
terior din cele două țări, în care se 
prevăd măsuri pentru realizarea și 
lărgirea schimburilor comerciale bila
terale pe anul 1983. Documentul a 
fost semnat, din partea română, de 
Dumitru Petrescu, prim-adjunct al 
ministrului comerțului interior, iar 
din partea polonă de conducătorul 
delegației, Edward Szimanski.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat unități comerciale 
din Capitală și din județul Prahova.

★
La Piatra Neamț s-a încheiat, vi

neri, cel de-al X-lea simpozion-curs 
de stomatologie infantilă, prestigioa
să manifestare internațională organi
zată sub egida Uniunii societăților de 
științe medicale din România, la care' 
au participat academicieni, profe
sori universitari, cercetători științifici 
din București și alte centre ale țării, 
precum și specialiști de peste hotare.

Timp de patru zile au fost dezbă
tute, atît în plen, cît și pe secțiuni, 
aspecte privind terapia medicamen
toasă în stomatologie, eficiența meto
delor profilactice în colectivitățile de 
copii și tineret, aparatura ortodonti- 
că funcțională, probleme ale chirur
giei ortodontice în anomaliile dento- 
maxilare, metodele instructiv-educa- 
tive în colectivitățile școlare pentru 
sanogeneză.

★
în aceste zile se află în țara noas

tră, la invitația Federației române 
de șah, marele maestru internațio
nal sovietic Anatoli Karpov, cam
pion mondial de șah. La Ambasada 
Uniunii Sovietice a avut loc cu acest 
prilej o întîlnire cu ziariști, sportivi 
și cadre ale mișcării sportive, în ca
drul căreia campionul mondial de 
șah a vorbit despre activitatea sa și 
proiectele de viitor.

★
în Capitală se desfășoară cea de-a 

XÎV-a Olimpiadă internațională de 
fizică, gazde fiind Facultatea de fizi
că și Liceul de matematică-fizică 
nr. 4.

La actuala ediție participă elevi din 
Austria, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslo
vacă, Cuba, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, R.F. Germania, R.S.F. Iu
goslavia, Olanda, R.P. Polonă, Sue
dia, R.P. Ungară, Uniunea Sovietică, 
R.S. Vietnam și România, selecționați 
în urma olimpiadelor organizate în 
fiecare țară. în afara celor două pro
be specifice — teoretică și experi
mentală — în cadrul cărora sînt che
mați să facă dovada nivelului înalt 
de cunoștințe și deprinderi practice 
însușite în școală, concurenții iau 
parte la un bogat program educativ- 
recreativ.

"■ (Agerpres)

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, vineri dimineața, pe tovarășul 
Zbigniew Madej, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, președintele părții țării sale 
în Comisia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, ale cărei lucrări, 
s-au desfășurat la București.

La întrevedere a participat tova
rășul Gheorghe Petrescu, viceprim- 
minisțru al guvernului, președintele 
părții române în comisie.

Au fost prezenți Ion Cosma, am
basadorul României la Varșovia, și 
Boleslaw Koperski, ambasadorul 
R.P. Polone la București.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald salut și 
cele mai bune urări din partea tova
rășului Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone. To
varășul Constantin Dăscălescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Wojciech Jaruzelski un 
salut călduros și cele mai bune

urări din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în timpul convorbirii au fost subli
niate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele' 
noastre și s-a exprimat convingerea 
că, pe baza înțelegerilor stabilite cu 
prilejul întilnirilor la nivel înalt, 
aceste raporturi se vor adînci și di
versifica continuu. în context, a fost 
exprimată dorința dezvoltării în 
continuare a relațiilor economice 
dintre cele două țări, a coope
rării și specializării în producție. 
Totodată, a fost relevat rolul ce re
vine comisiei guvernamentale în 
valorificarea cît mai deplină a po
sibilităților de cooperare multilate
rală pe care le oferă construcția so
cialistă în România și Polonia, în 
interesul colaborării reciproc avan
tajoase dintre cele două țări. De 
asemenea, în cadrul întrevederii s-a 
evidențiat că extinderea raporturilor 
româno-polone pe plan economic, 
tehnico-științific, ca și în alte dome
nii este în interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei socialismului, 
păcii, securității și independenței 
naționale, al cooperării și colabo
rării în Europa și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

(Agerpres)

Încheierea lucrărilor celei de-a XVI-a sesiuni 
a Comisiei guvernamentale româno-polone 

de colaborare economică și tehnico-științifică
Vineri s-au încheiat la București 

lucrările celei de-a XVI-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale româno-po
lone de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

în spiritul orientărilor convenite 
cu prilejul convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone, cele două delegații au ana
lizat, într-o atmosferă de lucru, 
tovărășească, de stimă și în
țelegere reciprocă, evoluția relațiilor 
economice și a schimburilor comer
ciale bilaterale, subliniindu-se că 
s-a desfășurat o activitate susținută 
în vederea extinderii și adîncirii 
colaborării și cooperării româno-po
lone în domenii de larg interes re
ciproc.

Pornindu-se de la posibilitățile pe 
care le oferă economiile celor două 
țări, au fost examinate noi căi și ac
țiuni menite să conducă la ridicarea 
pe trepte superioare a colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice ro
mâno-polone, în interesul ambelor

popoare, al construcției socialiste în 
România și în Polonia, al cauzei ge
nerale a socialismului.

în acest context, au fost convenite 
măsuri privind dezvoltarea colaboră
rii în domeniile industriilor minieră, 
petrolieră și metalurgiei metalelor 
neferoase, adîncirea cooperării în 
producția de mașini și utilaje pen
tru industriile electronică, electro
tehnică, siderurgică, chimică, con
strucția de mașini agricole, de auto
vehicule și altele. De asemenea, au 
fost convenite măsuri pentru lărgi
rea și diversificarea schimburilor 
comerciale bilaterale pe anul 1983 și 
în perspectivă.

Aceste acțiuni și măsuri au fost 
consemnate în protocolul sesiunii, 
semnat de președinții celor două 
părți în comisie, tovarășul Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, și tovarășul Zbigniew Ma
dej, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone.

La lucrările sesiunii și la semna
re au participat Ion Cosma, ambasa
dorul țării noastre la Varșovia, și 
Boleslaw Koperski, ambasadorul 
R.P. Polone la București.

(Agerpres)
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Universiada ’83 - prilej de afirmare a sportivilor români

O victorie de răsunet a baschetbalistelor noastre:
ROMÂNIA - S. U. A. 87-71

> Carmen Bunaciu - încă un titlu de vicecampion mondial universitar
• Noi succese la scrimă și tenis

EDMONTON 8 (Agerpres). — Cea 
de-a Xll-a ediție a Jocurilor Mon
diale Universitare de vară, aflată în 
plină desfășurare la Edmonton, pri
lejuiește cu fiecare zi de întreceri noi 
succese ale sportivilor români, care 
se numără în continuare printre 
protagoniști, ei cucerind pînă în pre
zent 16 medalii, dintre care 4 de aur, 
8 de argint și 4 de bronz.

O colecție de șapte medalii...
în ultima zi a concursului de na- 

tație, valoroasa noastră înotătoare 
Carmen Bunaciu și-a adjudecat me
dalia de argint în proba de 200 m 
spate, la capătul unei finale foarte 
echilibrate, în care s-a clasat îna
intea cunoscutei campioane ameri
cane Susan Walsh, medaliată cu 
bronz. Ca și în cursa precedentă a 
spatistelor, cea de 100 m, disputa 
pentru medalii a fost deosebit de 
strînsă, încă din start distanțîndu-se 
de celelalte concurente sovietica La- 
risâ Gorșakova, Carmen Bunaciu și 
Susan Walsh. Ordinea primelor trei 
clasate s-a repetat întocmai ca la 
100 m spate, victoria fiind decisă pe 
ultimii metri. A cîștigat Larisa 
Gorșakova, la mică distanță, între 
înotătoarea sovietică și sportiva 
noastră diferența fiind de sutimi de 
secundă.

Cu cele două medalii obținute la 
actuala ediție, Carmen Bunaciu de
monstrează că rămîne cea mai bună 
înotătoare din istoria acestei disci
pline din țara noastră, numărul to
tal de medalii obținute de valoroasa 
sportivă bucureșteană la universiade 
ridicîndu-se astfel la șapte : 4 de 
aur (cîte două la Ciudad de Mexico, 
în 1979, și București 1981), două de 
argint, la Edmonton, și una de bronz, 
la ediția precedentă, din capitala 
țării noastre, în proba de 100 m 
fluture.

Iată rezultatele înregistrate în 
piscina de la Centrul nautic 
„Kinsmen" : 200 m spate feminin : 
1. Larisa Gorșakova (U.R.S.S.) — 
2T5”37/100 ; 2. Carmen Bunaciu
(România) — 2’15”96/100 ; 3. Susan 
Walsh (S.U.A.) — 2’16”41/100 ; 1 500 
m liber masculin : 1. Vladimir Salni
kov (U.R.S.S.) — 15’02”83/100 ; 200 m 
mixt masculin : 1. Alex Baumann 
(Canada) — 2’02”29/100. 200 m flu
ture feminin : 1. Susan Woodhouse 
(Australia) — 2’13”50/100.

Floretistele noastre se disting 
în continuare

Confirmînd valoarea demonstrată 
în turneul individual, unde au cuce
rit medaliile de aur și argint, scri- 
merele românce au obținut califica
rea în semifinalele probei de floretă 
pe echipe. Elisabeta Guzganu, Ro
zalia Oros, Aurora Dan, Marcela 
’sak și Csila Ruparcsics au cîștigat 
grupa preliminară A, cu două victo
rii (la tușaveraj, în fața U.R.S.S.) 
si. cu 9—7 cu Italia, calificîndu-se 
direct în semifinale, în care vor 
ntîlni formația Cubei. în cealaltă 
•smifinală sînt opuse selecționatele 

Franței și R.P. Chineze.

In clasamentul pe medalii 
al Universiadei de vară de la 
Edmonton, pe primul loc se 
află U.R.S.S„ cu 45 medalii 
de aur, 17 de argint și 16 de 
bronz, pe locul al doilea, Româ
nia — 4 de aur, 8 de argint și 
4 de bronz, apoi Italia — 4 de 
aur, 5 de argint, 4 de bronz, 
Canada — 4—4—16 ; S.U.A. — 
3—15—14, R.P. Chineză — 
3—2—3, Nigeria — 3—0—0, Ja
ponia — 2—2—3, Australia — 
2—0—2, Marea Britanie — 
1—2—1...

Finala probei masculine de floretă 
pe echipe a fost cîștigată de echipa 
Italiei (Numa, Borella, Scuri, Cervi), 
care a întrecut cu 9—1 selecționata 
U.R.S.S.

Echipa feminină de baschet — 
în lupta pentru medalii

O spectaculoasă victorie au obți
nut baschetbalistele românce în 
cadrul grupei semifinale B, între- 
cînd la o diferență apreciabilă, cu 
87—71, redutabila reprezentativă a 
S.U.A., vicecampioană mondială 
universitară la precedenta ediție. 
Cu un procentaj excelent la aruncă
rile de la semidistanță și cu un joc 
inspirat al pivoților, echipa Româ
niei s-a impus clar, remarcîtidu-se 
din nou Mariana Bădinici, Magda
lena Pall (în special pentru precizia 
aruncărilor) și Ștefania Borș, cu o 
contribuție notabilă sub panouri. Cu 
acest succes, formația României s-a 
clasat pe primul loc al grupei, cu 6 
puncte, fiind urmată de S.U.A. — 5 
puncte, R.F. Germania — 4 puncte 
și Franța 3 puncte. în cealaltă grupă, 
pe primele două locuri s-au situat 
Iugoslavia și R.P. Chineză, astfel că 
în semifinale România va întîlni 
R.P. Chineză, iar Iugoslavia va 
primi replica formației S.U.A.

Rezultate înregistrate în grupele 
semifinale : grupa A : R.P. Chineză 
— Spania 72—67 ; Iugoslavia — Ca
nada 73—71 ; grupa B : R.F. Ger
mania — Franța 62—59.

Semiiinaliști la tenis
întrecerile turneelor de tenis, 

găzduite de terenurile Universității 
Alberta, au intrat în fazele superi
oare, în care vor fi prezenți și spor
tivii români. în proba individuală 
feminină, Lucia Romanov s-a califi
cat în semifinale, eliminînd-o în 
„sferturi" pe japoneza Okamoto, cu 
6—3, 6—1. Tot în semifinale vor

evolua și Laurențiu Bucur și Adrian 
Marcu, în proba de dublu bărbați, 
după victoria obținută cu 6—3, 6—4 
în fața cuplului Jeon — Song.

Alte rezultate : simplu femei 
(sferturi de finală) : Zaițeva
(U.R.S.S.) — Dewis (Canada)
6—3, 6—1 ; Xuan Li (R.P. Chineză) 
— Maria Romanov (România) 6—7, 
6—3, 7—5 ; Fernandez (S.U.A.) —
Makarova (U.R.S.S.) 6—3, 6—0 ; 
dublu bărbați : Arons, Sevely (S.U.A.) 
Liu, Ma (R.P. Chineză) 6—3, 6—4 ; 
Wostenholme, Bengston (Canada) — 
Azzi, Bouabdellah (Algeria) 6—0, 
6—2 ; 1 Binaghi, Bitti (Italia) — Sa- 
yana, Tachibana (Japonia) 6—2, 6—2.

★*
Ziua a doua a concursului de atle

tism, ce se desfășoară pe stadionul 
„Commonwealth", a fost favorabilă 
sportivilor din Nigeria, învingători 
în trei din cele șapte finale progra
mate. Performerul echipei nigeriene 
a fost Yussuf Alli, cîștigătorul pro
bei de săritură în lungime cu un re
zultat foarte bun : 8,21 m. în cursa 
masculină de 400 m, sprinterul nige
rian Sunday Uti — 45”32/100 l-a în
trecut într-un finiș pasionant, cu 
șase sutimi de secundă, pe Viktor 
Markin (U.R.S.S.), campionul olimpic 
al probei. Cel de-al treilea succes 
nigerian a fost realizat de Chidi 
Imoh, care a trecut primul linia de 
sosire în proba de 100 m, fiind cro
nometrat cu timpul de 10”33/100. 
Cu un rezultat remarcabil s-a în
cheiat proba masculină de săritură 
în înălțime, cîștigată de concurentul 
sovietic Igor Palkin, autorul unui 
nou record al Jocurilor, cu 2,31 m.

Prezentă printre finalistele probei 
feminine de 100 m garduri, atleta 
româncă Mihaela Stoica s-a clasat 
pe locul șase, cu timpul de 13”40/ 
100. Titlul de campioană mondială 
universitară a fost cîștigat de Nata
lia Petrova (U.R.S.S.) — 13”04/100.

Alte rezultate : 400 m femei :
1. Marina Pinighina (U.R.S.S.) — 
50”47/100. Heptatlon : 1. Ekaterina 
Smirnova (U.R.S.S.) — 6 350 puncte.

★
Proba de 100 km contracronometru 

pe echipe din cadrul competiției de 
ciclism a fost cîștigată de formația 
U.R.S.S. — 2h00’49”. Selecționata
României (Ionel Gancea, Constan
tin Căruțașu, Costică Paraschiy, 
Valentin Constantinescu) a avut o 
comportare destul de bună, clasîn- 
du-se pe locul patru, cu timpul de 
2h07’53”. Echipa noastră a luptat 
pentru medalia de bronz, de care a 
despărțit-o un minut, fiind între
cută pe ultimii kilometri de formația 
Italiei.

TENIS ÎN „CUPA DAVIS”. Scorul e favorabil australienilor
MELBOURNE 8 (Agerpres). — La 

Brisbane a început meciul dintre 
echipele Australiei și României, con- 
tînd pentru sferturile de finală ale 
competiției internaționale de tenis 
„Cupa Davis". După prima zi de în
treceri, scorul este favorabil cu 2—0 
gazdelor.

în primele două partide de simplu, 
Pat Cash a dispus cu 6—2, 6—1, 6—1 
de Florin Segărceanu, iar Mark 
Edmondson l-a întrecut cu 4—6, 6—3, 
14—12, 6—2 pe Ilie Năstase.

Astăzi se va disputa partida de 
dublu.
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11,00 Telex
11,05 Cultivarea limbii și literaturii ro

mâne în școală
11.20 Film serial : „Omul din Atlantis". 

Episodul 8
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llterar-coregraîică
12,13 Ora de muzică
13,00 La siîrșit de săptămină (I) ,.
18,15 Columne ale istoriei. Azi, munici

piul Suceava
18,35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Actualitatea in agri

cultură
19.20 însemne ale înaltei prețuiri. Film 

documentar realizat la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România

19.50 La siîrșit de săptâmînă (H) • Es

trada estivală O 20,15 Teleenciclo- 
pedla ® 20,45 Dlscorama @ 21,00 Se
rial I.L. Caragiale : „Petițiune". 
Cu : Toma Caraglu și Dem Rădu- 
lescu • 21,10 Film serial : „Bule
vardul Paulista" — episodul 13 @ 
21,50 Pagini din literatura satirică 
a lui Ion Băieșu

22.50 Telejurnal O Sport 
23,00 Ritmuri nocturne
23,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Actualitatea în agri

cultură'
19.20 însemne ale înaltei prețuiri. Film 

documentar realizat la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România

19.50 Ecran de vacanță : „Arabela". Epi
sodul 2

20.20 Varietăți muzical-distractive
21.20 Profil componistic — Carmen Pe

tra Basacopol
22.50 Telejurnal • Sport
23,00 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23,30 închiderea programului

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Progrese în energetica solară

R. P. CHINEZĂ:

R. P. BULGARIA:

în plină desfășurare 
se află activitatea pen
tru dezvoltarea unor 
noi surse de energie, 
pe linia înfăptuirii o- 
biectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea 
al P.C. Bulgar. De 
prioritate se bucu
ră valorificarea celor 
2 000—2 400 de ore în
sorite de care benefi
ciază (ara anual. în 
acest scop funcționea
ză un combinat tehni- 
co-științific de energie 
solară și noi surse 
energetice. Pentru ac
tualul cincinal se pre

vede . introducerea a 
30 000 mp de colectori 
solari, majoritatea a- 
cestora fiind destinați 
încălzirii apei in hote
luri, campinguri și 
case de locuit. Radia
toarele solare instala
te la fabrica de bere 
din Kirjali încălzesc 
apa pentru spălarea 
sticlelor, iar la Raz- 
grad au fost instalate 
baterii solare pentru 
încălzirea serelor.

în laboratoarele A- 
cademiei de științe 
s-au proiectat uscă- 
toare solare pentru

(Urmare din pag. I)

Am urcat pe barajul hi
drocentralei. Alături de ba
raj, făcînd trup comun cu 
el — centrala electrică. 
Două turbine-bulb, con
struite la Reșița, așteaptă 
prima apăsare de buton. 
Lîngă ele, un microhidro- 
agregat de 0,25 MW, care a 
și livrșit energie în sis
temul național. Constructo
rii îl privesc cu dragoste : 
„E cel mai mic, dar și cel 
mai eficient — spun ei. 
Merge 24 de ore din 24 de 
ore, la sarcina lui nomi
nală".

Petreștiul se află în 
preajma inaugurării. Am 
fost de față la semnarea 
unora din documentele 
de predare-primire și la 
schimbarea lor între con
structor și beneficiar. Be
neficiarul, reprezentat prin 
Inginerul Vasile Marin, 
ne-a însoțit pe baraj și 
vorba lui era de laudă pen
tru construcție, fără reține
re, caldă în rostirea ei din 
inimă. Constructorii, re- 
prezentați prin inginerii 
loan Moga și Sabin Irimie, 
tăceau emoționați vizibil, 
își luau rămas bun de la 
acest copil al lor.

— Hidrocentralele Sebe
șului, toate cele patru — 
Petrești (pe punctul de a 
pomi), Săscior (programată 
să intre în funcțiune peste 
doi ani), Șugag (aflată în 
construcție, va da scînteie 
electrică la sfîrșitul lui 
1983) și Gîlceag (veterană, 
are doi ani de funcționare) 
— spune Inginerul Sabin 
Irimie — vor avea toate 
împreună ceva peste 350 
MW. Sînt specializate pe 
preluări de „vîrfuri". De 
aceea și sînt numite hidro
centrale rapide. Iar energia

de vîrf, se știe, este cea 
mai scumpă. Amenajarea 
hidroenergetică de pe Sebeș 
se află în plină bătălie 
pentru obținerea cît mai 
grabnică a independenței e- 
nergetice a țării.

Se apropie de noi o 
tînără. îmbrăcată în haină 
de munte, pare un schior 
rătăcit aici, în miezul verii. 
Poate că acest costum îi 
mai amintește Ioanei Vin- 
tilă că trei ani consecutiv 
a deținut, împreună cu

produsele agricole, va- 
porizatoare pentru ex
tragerea iodului, bro
mului și a altor ele
mente din apele geo- 
termale. Planurile de 
folosire a energiei so-1 
lare prevăd ca pînă în 
1985 să se economi
sească pe această 
cale circa 250 000 tone 
de combustibil con
vențional. S-a pus la 
punct, totodată, un 
program național pe 
termen lung de folo
sire a noi surse de 
energie — ape geoter- 
male, vint ș.a.

DI

Știința 
în slujba 
producției

în China Populară, 
provincii altădată îna
poiate din punct de 
vedere economic cu
nosc astăzi un avînt 
industrial fără prece
dent. Provincia Kiang- 
su, de pildă, unde s-au 
construit în ultimii ani 
numeroase întreprin
deri moderne, a deve
nit un centru al indus
triei electronice chi
neze. în imaginea ală
turată : controlul de 
calitate al semiconduc- 
torilor produși de noua 
uzină ridicată la 
Changchou, în această 
provincie.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Prima platformă maritimă
Prima platformă ma

ritimă de prospectare 
și exploatare a petro
lului proiectată și rea
lizată de specialiștii 
iugoslavi a fost lansa
tă recent de că
tre constructorii de 
la șantierul naval din 
Pola, oraș-port de pe 
coasta iugoslavă a Mă
rii Adriatice. Avind 
laturile de 61/57 metri 
și înălțimea de 7 me
tri, platforma mariti
mă, pe care vor lucra 
circa 35 de persoane, 
poate executa lucrări 
de foraj pină la adin- 
cimea de 7,5 kilometri.

Intensificarea acțiu

nilor de prospectări in 
zona iugoslavă a Mă
rii Adriatice face par
te din preocupările 
mai largi pentru spo
rirea surselor de e- 
nergie ale țării, ca una 
din principalele căi de 
depășire a urmărilor 
nefavorabile ale crizei 
economice mondiale a- 
supra economiei R.S.F. 
Iugoslavia. în aceeași 
ordine de preocupări, 
constructorii de obiec
tive hidroenergetice 
au început pregătirile 
pentru ridicarea unei 
puternice hidrocentra
le pe riul Lim, în R.S. 
Bosnia și Herțegovina,

ale cărei lucrări vor fi 
finalizate în 1988.

în primele luni ale 
anului, industria ener
getică iugoslavă a li
vrat cu 7,3 la sută mai 
mult decit in perioada 
corespunzătoare din 
1982. Circa 4,8 miliar
de kWh au fost pro
duse de centralele hi
droelectrice. Noua cen
trală de pe Lim, ală
turi de alte obiective 
de acest gen, aflate 
in construcție, va con
tribui la sporirea pon
derii hidroenergeticii 
în ansamblul produc
ției iugoslave de elec
tricitate.'

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins între 9 iulie, ora 21 — 12 Iulie, ora 
21. în țară : Vremea va fi în general in
stabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea șî ca

racter de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Izolat, cantitățile de apă vor 
putea depăși 25 de litri pe metru pă
trat în 24 de ore. Vîntul va suflă slab 
pînă la moderat, cu intensificări locale 
în estul și sudul țării, predominînd din 
sectorul estic. Temperaturile minime 
vor li cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime între 20 și 30 de grade, izo
lat condiții de grindină.

Barajul de la Petrești 
pare mic, dar e vînjos ca 
un căluț de munte. Ține 
cu umerii lui vînjoși pre
siunea a un milion trei 
sute de mii de metri cubi 
de apă, ordonîndu-i spre 
strunga turbinelor.

Urcăm, pe firul apelor, 
spre celelalte hidrocentra
le. Ghid și tovarăș de drum 
ne este Victor Drașoveanu, 
secretarul comitetului de 
partid al șantierului hidro
centralelor de pe Valea Se

bat la ușa turbinelor. Le 
auziți ?

Nu le auzim, dar ne în
chipuim cu ușurință for
fota lor în galeriile de 
dincolo de peretele de gra
nit. Discutăm despre oa
meni, despre răspundere 
profesională, despre exi
gență în muncă și aflăm de 
la meșter că el își alege 
oamenii cu mare grijă. 
Ni-i prezintă pe cei 37 de 
tovarăși ai săi de muncă. 
Unii dintre ei sînt munci-

Constructorii de hidrocentrale
restul echipei „Politehnica" 
Timișoara, titlul de cam
pioană națională la alpi
nism. Venită pe Valea 
Sebeșului direct de pe băn
cile facultății, a încercat, 
aici, la Petrești, emoțiile 
altei ascensiuni, mult mai 
dificile, acaparante : con
strucția primei hidrocen
trale din viața ei. A fost 
prezentă de la prima exca- 
vație. Tot ce se numește 
armătură la centrala elec
trică și baraj s-a făcut sub 
supravegherea ei.

— Zic eu — rostește Ioa
na Vintilă — că Petreștiul 
m-a călit. Am învățat mul
te. Mi-au rămas însă multe 
de învățat. Asta mă în
deamnă să visez la con
strucția unui baraj de di
mensiuni mai mari. Poate 
la Poiana Mărului, în Ca- 
raș-Severin, șantier spre 
care au pornit o parte din 
constructorii de pe Valea 
Sebeșului. De la Petrești 
însă eu nu plec pînă nu 
se apasă pe buton, pînă nu 
vor porni turbinele.

beșului. Un șantier a cărui 
lungime, observă el, nu 
trebuie măsurată în kilo
metri (ar fi cîteva zeci !), 
ci în hidrocentrale.

— Sebeșul este un rîu 
foarte repede — continuă 
însoțitorul nostru. Apele 
lui sînt potolite în lacuri 
de acumulare care schimbă 
geografia locului, dîndu-i 
și mai multă expresivitate. 
Constructorii le conduc 
prin galerii de aducțiune, 
de-a lungul a kilometri și 
kilometri de drum subte
ran, spre turbinele ampla
sate în centrale săpate în 
inima munților. Iată, Șu- 
gagul ! Să ne oprim aici !

în uriașa , sală tăiată în 
piatră a centralei, monta
jul turbinelor pare trudă 
de ceasornicar.

— Și chiar este — ne 
întărește impresia maistrul 
Carol Lorincz. Lucrăm 
acum la centrajul liniei de 
arbori. Muncă de migală, 
de precizie maximă, de ca
litate înaltă. Trebuie lucrat 
repede și fără cusur! Apele

tori cu vechi state de servi
ciu în energetică — și-au 
pus semnăturile pe toate 
hidrocentralele Bistriței, ale 
Argeșului, ale Oltului ; 
alții sînt ai Văii Sebeșului.

La plecare l-am ascultat 
pe tovarășul Gligor Sora, 
primarul comunei Șugag, 
povestind despre începutu
rile șantierului.

Era în anul 1972, primă
vara, cînd dădea colțul ier
bii pe pășunile alpine — 
își amintea acesta. Oierii 
urmau să-și urce turmele 
la munte și, potrivit unei 
datini străvechi, am che
mat toată suflarea Șuga- 
gului la adunare pentru a-i 
transmite „poruncile". Care 
nu sînt altceva decit înda
toririle către obște. Ele 
sînt amintite celor ce por
nesc pe munte și celor ce 
rămîn acasă. La adunare 
s-au prezentat și con
structorii hidrocentralelor, 
de-abia veniți în mijlocul 
nostru. Erau, de fapt, 
noii cetățeni ai comunei. 
Sigur, totul era un sim

bol, dar un simbol care 
căpăta înțelesuri noi și 
prin prezența noilor veniți] 
și prin faptul că cei ră
mași în sat, în urma 
plecării turmelor, erau 
chemați să-și găsească rost 
temeinic în rîndul con
structorilor. Ei cunoșteau 
mai bine muntele, ii în
fruntaseră greutățile, ști
au cum să Ie învingă. Așa 
se face că astăzi Șugagul 
este și așezare păstorească, 
dar și muncitorească, în 
toată puterea cuvîntului. 
Șantierul și-a spus cuvîn
tul, schimbînd din temelii, 
doar în cîțiva ani, viața 
oamenilor și chipul comu
nei.

— Fiecare rîu din țara 
asta trebuie să producă 
energie, aceasta este me
nirea noastră, a constructo
rilor de hidrocentrale — ne 
spunea, puțin mai tîrziu, 
pe drumul de întoarcere, 
tovarășul Victor • Drașo
veanu. Dar, în același timp, 
șantierul construiește și 
oameni, oameni calificați. 
Valea Sebeșului a dat, de 
pildă, mineri de ispravă, 
dulgheri de mare talent — 
dulgheria, să știți, in hi
drotehnică, este o artă — 
fierar-betoniști, montori 
de turbine... „Porunca" 
timpului nostru socialist 
este irezistibilă, cucerește 
conștiințele și le transfor
mă, deschizîndu-le mereu 
noi și noi perspective.

Ascultîndu-1 pe secretar 
ne-am adus aminte și de 
vorbele meșterului de la 
centrala Șugagului, și de 
cele ale constructorilor de 
la Petrești... Valea Sebe
șului de-abia acum își me
rită cu adevărat numele de 
Valea Frumoasei, plămădi
tă cu mîinile și gîndul oa
menilor ei.

RETUTINDENI
• CONSUMUL MON

DIAL DE PETROL
să scadă ca urmare a punerii 
în valoare a unor surse alter
native de energie, adoptării de 
măsuri de reducere a consumu
lui de energie și persistenței 
recesiunii economice, relevă 
statisticile publicate la Londra 
de firma „British Petroleum". 
Se precizează că în perioada 
1979—1982 consumul mondial 
de petrol s-a redus cu 10 la 
sută, din care cu 3 la sută nu
mai în 1982, cînd a totalizat 
2 818,8 milioane tone, respectiv 
56,4 milioane barili pe zi. Pen

tru a ilustra efectele utilizării 
surselor alternative de energie, 
ale măsurilor de conservare a 
energiei și recesiunii, se subli
niază că în ultimii 10 ani ce
rerea de petrol a țărilor vest- 
europene s-a redus cu 36 la 
sută. Prognozele susțin că în 
deceniul în curs consumul 
mondial de petrol va rămîne 
sub nivelul record din deceniul 
trecut.

• UN NOU TIP DE 
PLATFORMĂ MARITIMĂ. 
Norvegianul Olav Mo a elabo
rat proiectul unei noi platforme

maritime pentru extragerea pe
trolului și gazelor naturale din 
zăcămintele submarine de la 
adîncimi de pînă la 300 de me
tri, informează agenția norve
giană de presă Norinform. Po
trivit proiectului, platforma, 
care va fi mai puțin costisitoa
re decît cele existente în pre
zent, va putea suporta pe punte 
greutăți de pînă la 50 000 tone, 
avînd structura din beton ar
mat. Puntea se va sprijini pe o 
coloană centrală umplută cu 
apă, în interiorul căreia se va 
afla coloana pentru foraj. Plat
forma va fi, de asemenea, sus
ținută de 3 coloane cilindrice, 
cu un diametru de 32 de metri 
fiecare, care se vor fixa pe o 
fundație submarină și vor spri
jini coloana principală într-un 
punct situat la 50 de metri 
adîncime de la suprafața apei.

Proiectantul afirmă că această 
construcție va fi foarte stabilă, 
chiar pe’ solurile submarine 
instabile.

© REACTOR NUCLE
AR RĂCIT CU SODIU 
LICHID. Guvernul japonez a 
aprobat construirea unui reac
tor prototip, care va folosi drept 
combustibil plutoniu, iar ca 
agent de răcire sodiu lichefiat, 
informează agenția Kyodo. 
Reactorul, numit „Monju", va 
avea o capacitate de 28 000 ki
lowați și va fi construit la 
Tsuruga, în vestul principalei 
insule nipone Honshu. Lucrările 
de construcție vor începe în iu
nie 1985, costul proiectului ridi
cîndu-se la aproximativ 4,2 mi
liarde dolari.
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se iram
instaurarea unei păci globale, juste 

si durabile in Orientul Mijlociu
I

a Pactului Andin PENTRU PACE,

I-IARARE 8 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-au transmis 
președintelui Republicii Zimbabwe, 
Canaan Sodindo Banana, un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar po
porului Zimbabwean prieten urări de 
prosperitate și noi succese în reali
zarea aspirațiilor sale de progres și 
bunăstare, de întărire a independen
ței naționale și pace.

Mulțumind pentru urările adresate, 
președintele Canaan Sodindo Banana 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai sincere 
și cordiale urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului român 
prieten — noi succese în opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Subliniind că așteaptă cu deosebită 
plăcere și interes apropiata vizită 
oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Republica Zimbabwe, 
președintele Canaan Sodindo Banana 
și-a exprimat convingerea că întîlni- 
rile și convorbirile care vor avea loc

cu acest prilej, înțelegerile care vor 
fi convenite vor da un nou impuls 
adincirii și extinderii raporturilor de 
cooperare rodnică dintre cele două 
state și conlucrării lor pe plan inter
național, în interesul securității, în
țelegerii și colaborării internaționale.

Evocînd vizita sa în România, din 
septembrie 1980, președintele Repu
blicii Zimbabwe a subliniat că în ca
drul intîlnirilor și convorbirilor cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a pu
tut convinge de dinamismul, clarvi
ziunea președintelui României, de 
aportul hotăritor al șefului statului 
român la succesele istorice ale po
porului român, de contribuția sa 
prestigioasă și responsabilă la solu
ționarea problemelor majore ale vie
ții internaționale.-Succesele dobîndite 
de poporul român în ultimele două 
decenii poartă indiscutabil amprenta 
personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, iar poporul zimbabwean 
vede în aceasta o sursă de inspira
ție pentru propriile țeluri și aspirații 
de progres și prosperitate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare de către noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Repu
blica Zimbabwe, Gheorghe Badrus.

MOSCOVA
6

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 8 — Trimisul Agerpres, 

Mihai Fabian, transmite : Aflat la 
Moscova, în perioada 4—8 iulie, mi
nistrul român al industriei construc
țiilor de mașini, loan Avram, a avut 
convorbiri cu I. P. Riabov, președin
tele Comitetului de stat al U.R.S.S.

• pentru relații economice externe, 
I. S. Silaev, ministrul industriei ae
ronautice, I. I. Pudkov, ministrul 
construcției de mașini pentru indus
tria ușoară și alimentară a apara
telor de uz casnic, V. V. Krotov, mi
nistrul construcțiilor de mașini ener
getice, I. P. Kazaneț, ministrul side-

rurgiei, A. A. Ejevski, ministrul in
dustriei de tractoare și construcții de 
mașini agricole, N. D. Komarov, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior, A. G. Ruțkoi, prim- 
adjunct al ministrului construcțiilor 
de mașini pentru industria chimică 
și petrolieră.

Au fost convenite noi acțiuni de 
colaborare în realizarea unor tipuri 
de mașini, utilaje și instalații, în do
meniul tehnico-științific și tehnolo
gic, precum și măsuri pentru inten
sificarea schimburilor comerciale re
ciproce.

GENEVA

sesiunii Consiliului Economic 
al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.)

Lucrările 
si Social ■

GENEVA 8
social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva, 
au început dezbaterile generale.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
Sergio Correa da Costa, președintele 
E.C.O.S.O.C., a relevat gravitatea deo
sebită a situației economice interna
ționale, profunzimea și ascuțirea fe
nomenelor de criză cu care este con
fruntată economia mondială. Actua
lul declin al. producției — a subliniat 
vorbitorul — este cel mai îndelungat 
și, în mod cert, cel mai profund din 
ultimele patru decenii. în țările 
membre ale O.E.C.D. există peste 30 
milioane de șomeri, iar în statele în 
curs de dezvoltare venitul național 
pe locuitor a continuat să scadă în 
perioada 1981—1982.

Vorbitorul și-a exprimat neliniștea 
In legătură cu faptul că, în pofida 
eforturilor țărilor în curs de dezvol
tare, convorbirile privind edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale „se află aproape de punctul 
mort". Pentru lumea a treia, con
fruntată cu dificultăți tot mai mari

(Agerpres). In cadrul sesiunii Consiliului Economic și

și care nu-și poate realiza aspirațiile 
de dezvoltare economică, situația a 
devenit insuportabilă — a arătat pre- • 
ședințele E.C.O.S.O.C.

★
In fiecare an, aproape 40 000 de 

copii mor sau devin handicapați ca 
urmare a sărăciei și subdezvoltării", 
a declarat la Geneva directorul exe
cutiv al U.N.I.C.E.F., James Grant.
; în discursul rostit în cadrul sesi

unii de vară a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), 
Grant a lansat un apel comunității in
ternaționale în vederea adoptării ime
diate de măsuri pentru a ajuta acești 
copii și familiile cele mai sărace. 

Potrivit directorului executiv al 
U.N.I.C.E.F.. dacă nu se va ajunge la 
eradicarea acestei situații prin mă
suri concrete, obiectivul Adunării 
Generale a O.N.U. privind reducerea 
ratei mortalității infantile pînă în 

. anul 2000 nu va fi îndeplinit.

GRECIA:

j

Reuniunea pregătitoare 
internațională a O.N.U.

GENEVA 8 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară în prezent lucrările 
reuniunii pregătitoare regionale europene pentru Conferința internațio
nală a O.N.U. asupra problemei Palestinei. '

în cadrul dezbaterilor au fost pre
zentate concepția novatoare și acti
vitatea neobosită ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu vizînd soluționa
rea conflictelor dintre state exclu
siv pe cale pașnică, prin negocieri, 
excluderea forței și amenințării cu 
forța din viața internațională și a- 
l'irmarea dreptului neîngrădit al fie
cărui popor de a-și hotărî 
soarta și de a se dezvolta liber, 
nici un amestec în treburile 
interne.

Au fost evidențiate poziția 
secvență, principială și constructivă 
a României față de situația din 
Orientul Mijlociu, și în primul rînd 
față de problema palestiniană, efor
turile permanente ale președintelui 
României pentru instaurarea 
păci globale, juste și 
această regiune, ceea ce corespunde 
pe deplin intereselor tuturor popoa
relor din zonă și din întreaga lume.

Șeful delegației țării noastre, am
basadorul Ion Datcu, a subliniat că 
România participă la reuniunea de 
la Geneva animată de convingerea 
că Națiunile Unite, toate statele 
membre, și în primul rînd țările eu
ropene, pot și trebuie să-și aducă

europeană pentru Conferința 
asupra problemei palestiniene

singur
fără 
sale

con-

unei
durabile în

contribuția constructivă la asigura
rea păcii și stabilității în Orientul 
Mijlociu, la pacea și securitatea în 
Europa și în întreaga lume. în acest 
scop, a arătat vorbitorul, România 
consideră că trebuie să se treacă, 
chiar în cursul acestui an, la trata
tive de pace între părțile intere
sate, inclusiv cu participarea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
într-un cadru organizatoric adecvat 
și la care să fie discutate toate pro
punerile de pace formulate de păr
țile aflate în conflict.

Reamintind poziția consecventă a 
Republicii Socialiste. România pri-" 
vind căile și direcțiile de acțiune 
pentru lichidarea definitiva a aces
tui focar de conflict, reprezentantul 
țării noastre a arătat că . România, 
care este membră a Comitetului 
O.N.U. pentru exercitarea drepturi
lor inalienabile ale poporului pales
tinian, sprijină activ convocarea, pe 
baza rezoluțiilor pertinente ale Na
țiunilor Unite, a Conferinței interna
ționale privind problema palesti
niană, care să constituie o contribu
ție efectivă la instaurarea unei păci 
globale, juste și durabile în Orientul 
Mijlociu.

pentru depășirea crizei 
economice

LIMA 8 (Agerpres). — Participan
ții la reuniunea ministerială a ță
rilor membre ale Pactului Andin — 
Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și 
Venezuela — au adoptat două rezo
luții privind măsurile ce se impun 
pentru depășirea dificultăților econo
mice cu care sînt confruntate țările 
din regiune și, de asemenea, pentru 
relansarea activității, acestei organi
zații economice regionale în direcția 
sporirii schimburilor și cooperării in- 
terandine, transmite agenția Prensa 
Latina. Au fost aprobate, în context, 
programul de. reorientare a Pactului 
Andin programul de urgență și 
cooperare pentru depășirea efectelor 
crizei economice mondiale asupra 
economiilor naționale andine.

Documentele urmează să fie supu
se aprobării reuniunii miniștrilor de 
externe din țările membre ale Pac- 

i tului Andin, programată pentru săp- 
tămîna" viitoare la Caracas.

într-o declarație făcută la Lima, 
reprezentantul Venezuelei în cadrul 
lucrărilor reuniunii ministeriale de 
la Lima a Pactului Andin, Sebastian 
Alegret, s-a pronunțat pentru re- 
orientarea fermă a activității organi
zației spre cerințele actuale și inte
resele naționale ale statelor membre 
— Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru 
și Venezuela — transmite agenția 
Prensa Latina.

ÎN FAVOAREA DEZARMĂRII
Secretarul general al O.N.U. se pronunță 

pentru reducerea exporturilor de arme către țările 
în curs de dezvoltare

GENEVA 8 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă organi
zate Ia Geneva, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a 
pronunțat pentru reducerea exporturilor internaționale de arme către ță
rile in curs de dezvoltare, pe care le-a considerat o adevărată tragedie. 
El a apreciat că principalii vinovați de această situație sînt țările pro
ducătoare și a sugerat întocmirea unei liste de criterii pentru exporturile 
de arme către țările în curs de dezvoltare, luînd, desigur. în considerație 
faptul că unele țări au nevoie de arme pentru propria lor apărare.

Ecologiștii vest-germani — împotriva instalării noilor 
rachete nucleare

Evoluția crizei
ROMA 8 (Agerpres). — Partidul 

Democrat Creștin (P.D.C.) din Italia 
a cerut socialiștilor și altor trei par
tide de centru (social-democrați, re
publicani și liberali), să i se alăture 
în alcătuirea unei coaliții guverna
mentale formate din cinci partide. 
Propunerea a fost comunicată în 
urma unei reuniuni a Direcțiunii 
P.D.C. într-un document dat publi
cității după această reuniune se sub
liniază că orice nou guvern de coa-

liție trebuie să se bazeze — în con
cepția P.D.C. — „pe forțele care au 
alcătuit majoritatea în cadrul ultimei, 
legislaturi". De asemenea, P.D.C. le 
cere viitorilor parteneri să-și „defi
nească cu claritate" pozițiile.

Agenția A.P. subliniază că, potrivit 
observatorilor politici italieni, sarci
na formării unui astfel de guvern 
de coaliție ar reveni liderului parti
dului socialist, Bettino Craxi.

C.E.E.:
Scepticism în legătură cu perspectivele 

economice în anii 1983-1984
BRUXELLES 8 (Agerpres). — Or

ganul executiv al Pieței comune. Co
misia C.E.E., privește cu scepticism 
perspectivele dezvoltării social-eco- 
nomice a țărilor membre în anii 
1983—1984. într-un buletin de presă 
difuzat la Bruxelles, Comisia C.E.E. 
anunță că ritmul creșterii economice 
la nivel comunitar va fi, în 1983, de 
0,5 la sută, avind perspectiva să 
ajungă în 1984 la 1,6 la sută.

Șomajul, care în prezent afectea
ză 11,6 milioane de persoane, va 
ajunge la sfîrșitul acestui an la 12 
milioane. Se estimează căi în absen
ța unor măsuri eficiente, în 1984 s-ar 
putea atinge nivelul-record de apro
ximativ 13 milioane, ceea ce ar de
păși 11,5 la sută din totalul forței 
active de muncă din țările membre 
ale Pieței comune. Pe de altă parte, 
rata medie a inflației este apreciată 
pentru anul în curs la 6,4 procente.

pune — după cum transmite agenția 
A.P.— „să cerceteze cauzele sără
ciei, ale creșterii deziluziei în rîndul- 
tinerilor și ale dificultăților în rîn- 
dul persoanelor în vîrsta".'

Situația din Salvador
SAN’SALVADOR 8 (Agerpres). — 

în timp ce în Salvador continuă 
schimburile de. focuri dintre forțele 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și 
trupele trimise împotriva lor — for
țele insurgente cîștigînd mereu teren 
pe fronturile de luptă — în rîndul 
armatei salvadoriene circulă un do
cument elaborat de sectoarele demo
cratice, progresiste din forțele arma
te salvadoriene, în care acestea se 
pronunță pentru încetarea stării de 
conflict intern din țară — transmite 
agenția Prensa Latina. ,

în document se evidențiază nece
sitatea soluționării crizei social-poli
tice și economice salvadoriene prin 
adoptarea de măsuri eficiente pentru 
lichidarea inechităților sociale și eco
nomice, pentru ■ combaterea fermă a 
represiunii, organizarea de alegeri 
generale în următoarele două luni și 
elaborarea unei noi constituții.

WASHINGTON S (Agerpres). — 
O delegație a Partidului Verde 
(Ecologist) din R.F. Germania, cu- 
prinzînd șase deputați în Bundes
tag, a avut o întîlnire la Washing
ton, cu reprezentanți ai Departa
mentului de Stat al S.U.A., cărora, 
le-a prezentat motivele pentru care 
acest partid se opune instalării de 
noi rachete nucleare americane în 
R.F.G. și Europa, informează agen
ția A.P.

Ulterior, delegația a participat la 
o demonstrație în fața Casei Albe 
împotriva " instalării rachetelor 
„Pershing 11“ și „Cruise". Lidera 
Partidului Ecologist. Petra Kelly, a 
declarat că partidul se opune noi
lor rachete pentru că scopul lor 
este să ofere N.A.T.O. posibilitatea 
„primei lovituri nucleare". „Orice

strategie și orice noi arme nucleare 
care fac posibilă prima lovitură sint 
contrare dreptului internațional, a 
spus Petra Kelly.

La riridul său, Marie-Luise Beck- 
Oberdoff. membră a Bundestagului, 
m'enționind că delegația nu a aflat 
nimic nou de la Departamentul de 
Stat, a declarat : „Noi am arătat 
foarte clar că în Germania occiden
tală și în întreaga Europă vor avea 
loc mișcări populare foarte mari 
împotriva instalării noilor rachete, 
pentru că sîntem realmente foarte 
înspăimîntați de ce are să se in- 
tîmple la noi". Milioane și milioa
ne de oameni vor încerca, prin ma
nifestații pașnice, să-și salveze vie
țile, opunîndu-se planurilor de 
continuare a cursei înarmărilor nu
cleare, a spus ea.

FRKNȚJL

La sediul O.N.U
ororile bombardamentelor0 expoziție reamintind 

atomice de la Hiroshima și Nagasaki
TOKIO 8 (Agerpres). - Primarul orașului nipon Nagasaki, Hitoshi 

Motoshima, va inaugura, la sediul O.N.U. de la Geneva, la 20 iulie, o 
expoziție privind bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, 
relatează agenția Kyodo. La această expoziție, organizată sub auspiciile 
Națiunilor Unite, vor fi prezentate documente, inclusiv fotografii, înfățișînd 
ororile bombardamentelor atomice, precum și diferite obiecte aparținînd 
victimelor. Cu această ocazie, se precizează, Hitoshi Motoshima va lansa 
un apel pentru pace, pentru abolirea completă a armelor nucleare.

„Noile rachete 
subminează șansele 
de oprire a cursei 

înarmărilor"

le nucleare americane de croazieră 
— opinează cunoscutul militant pe 
tărîm obștesc din S.U.A., Eugene 
Larocque, directorul Centrului de 
informare asupra problemelor mili
tare — subminează șansele de opri
re a cursei înarmărilor.
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STRASBOURG 8 (Agerpres). — 
Parlamentul vest-european — orga
nul consultativ al C.E.E. — a apro
bat elaborarea unui studiu privind 
efectele șomajului asupra creșterii 
sărăciei în cele zece țări membre ale 
Pieței comune. Acest proiect își pro-

Reglementări 
pentru apărarea 

pieței interne
PARIS 8 (Agerpres). — Franța ur

mează să se 'doteze cu o țesătură 
strînsă de norme tehnice pentru apă-, 
rarea pieței sale interne și pentru 
îmbunătățirea exporturilor sale — 
transmite agenția Frânce Presse. A- 
nunțind, după o ședință a guvernului, 
instaurarea „unei politici naționale 
de norme", purtătorul de cuvînt gu
vernamental, Max Gallo, a declarat 
că nu se pune problema ca, „sub a- 
coperirea unor reglementări pedante 
să se introducă prin contrabandă nu 
știu ce protectionism".

"MANAGUA 8 (Agerpres). — într-o 
scrisoare adresată ministrului hon- 
dilrîan de externe, Edgafdo Paz Dar
nica, rninistrul relațiilor . externe al 
Republicii Nicaragua, Miguel d’Es- 
coto, a condamnat acțiunile crimina
le împotriva populației civile de la 
granița honduriano-nicaraguană co
mise de contrarevoluționari somo- 
ziști — transmite agenția Prensa La
tina. în document se arată că ase
menea acte pot declanșa un adevă
rat război între Nicaragua și Hondu
ras. „Nicaragua — se spune în scri
soare — invită Hondurasul la un 
dialog direct, în vederea realizării 
destinderii și păcii în regiune, pen
tru evitarea declanșării unor con
flicte cu consecințe incalculabile".

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Proiectata desfășurare în Europa a 
rachetelor nucleare americane de 
croazieră provoacă o îngrijorare se
rioasă în rîndurile specialiștilor a- 
mericani din domeniul controlului 
înarmărilor — scrie ziarul „The 
Christian Science Monitor". în opi
nia experților — constată ziarul — 
desfășurarea acestui nou tip de ar
mament nuclear va însemna „un 
nou și posibil pas" în direcția esca
ladării cursei înarmărilor. Rachete-

Poziția P.S.D. din Elveția
BERNA 8 (Agerpres). — Elveția 

trebuie să sprijine propunerea cu 
privire la transformarea Europei in
tr-o zonă liberă de arme nucleare 
— se arată in programul electoral 
al Partidului Social-Democrat din 
Elveția. Ca țară europeană, Elveția 
este vital interesată in transforma
rea continentului într-o zonă denii- 
clearizată.

FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

Largă unitate de poziții și acțiuni împotriva bazelor militare străine
j

Legenda spune că pe una din 
înălțimile insulei Creta, nu departe 
de o zonă de dealuri, unde, sub ge
nerosul soare mediteranean crește 
vița de vie, și-a petrecut o parte a 
copilăriei însuși Zeus, cel care avea 
să devină stăpînul fulgerelor. Acum, 
din aceste locuri se poate isca un 
fulger infinit'mai puternic decît cel 
azvîrlit din mina „părintelui zeilor" : 
în adîncurile dealurilor de aici sînt 
săpate depozite de arme și muniții, 
inclusiv nucleare. într-adevăr, pe 
insulă se află instalată o mare bază 
militară americană. Ceva mai de
parte de colinele acoperite cu viță 
de vie, în apele splendidului golf 
Souda se pot vedea nave militare 
americane. Și mai departe, pe 
continent, locuitorilor Atenei le re
amintește de prezența străină mili
tară, între altele, santinela americană 

i nelipsită de pe vîrful unui turn de 
observație de unde scrutează împre
jurimile zonei ce adăpostește insta
lațiile militare, care, amplasate cu 
decenii în urmă la o oarecare dis
tanță de oraș, se înghesuie acum 
printre clădirile unuia din noile car
tiere ale capitalei.

Poporul grec nu s-a împăcat nici
odată- cu prezența militară străină 
pe teritoriul țării sale, iar în ultimul 
timp voința lui de a-și redobîndi su
veranitatea deplină se manifestă cu 
o fermitate fără precedent. De la 
Heraklion, capitala administrativă a 
insulei Creta, și Messina, în sudul 
Peloponezului, pînă la Voios și La
rissa, în Thessalia și la Salonic. 
Yannina și Drarnma, în nordul țării, 
zeci și sute de mii de oameni se 
întrunesc în mitinguri, demonstrații, 
marșuri cerînd răspicat înlăturarea 
bazelor străine. „Afară cu bazele 
morții !“ a devenit o lozincă ce poa
te fi întîlnită aproape pretutindeni. 
Două sute de mii de oameni au 
participat la una din numeroasele 
demonstrații desfășurate la' Atena, 
iar în rezoluția adoptată la mitingul 
cu care s-a încheiat această viguroa
să acțiune populară s-a scos în evi
dență că „prezența bazelor străine 
înseamnă o limitare a independenței 
și suveranității noastre naționale".

Un lucru este cert, și anume că 
poporul grec dorește fierbinte elibe
rarea țării de bazele străine, pe care 
le resimte de deceniu ca o povară 
grea, ce lezează interesele țării și o 
supune unor mari pericole.

Momente culminante în lupta îm-

potriva prezenței militare, străine 
le-au constituit șirul de gre
ve politice ale personalului grec de 
la aceste baze. Dealtfel, sondajele de 
opinie indică limpede voința popu
lară : 95 la sută din locuitorii Gre
ciei se pronunță pentru lichidarea 
bazelor. în cazul de față, agenția 
U.P.I. nu poate fi bănuită de lipsă 

' de obiectivitate cînd constată „una
nimitatea existentă în rîndurile gre
cilor, indiferent de convingerile lor 
politice, asupra problemei viitorului 
instalațiilor americane".

în deplin consens cu aspirațiile 
fundamentale ale maselor populare 
se înscriu acele poziții și acțiuni 
distincte ale guvernului grec care se 
pronunță în sprijinul unor obiective 
primordiale ale cauzei păcii. în acest 
sens se cuvine subliniată poziția gu
vernului grec în probleme de o ase
menea .însemnătate cum -sint viito
rul statut al instalațiilor. militare 
americane, denuclearizarea Peninsu
lei Balcanice ■ și transformarea ei în
tr-o regiune a conlucrării rodnice, 
înfăptuirea dezarmării în Europa și 
în întreaga lume. în toate aceste 
probleme, pozițiile exprimate de gu
vernul grec se întîlnesc și se împle
tesc cu cele ale forțelor sociale cele 
mai largi militante pentru pace.

După cum se știe, valabilitatea 
acordurilor prin care 
obținut dreptul de a instala baze 
terestre și aeriene și de a utiliza 
porturile Greciei a expirat în 1978. 
întrerupte de mai multe ori, ne
gocierile greco-americane au ară- 

• tat fermitatea cu care acționează 
guvernul elen pentru a include în 
viitorul acord opțiunile sale. Este 
vorba, între altele, de fixarea unui 
termen limită de funcționare a ba
zelor, de elaborarea unui calendar 
privind retragerea lor și, pentru pe
rioada intermediară, de stabilirea de 
garanții că acestea „nu vor fi folo
site împotriva țărilor cu care Grecia 
întreține relații prietenești". Tele
grame recente anunțau că, abia re
luate; negocierile privind viitorul ba
zelor au fost din nou întrerupte ca 
urmare a unor „dezacorduri impor
tante".

într-un apel al Confederației ge
nerale a oamenilor muncii — cea mai 
largă organizație sindicală din Gre
cia — exprimîndu-se sprijin față de 
poziția guvernului în cadrul tratati
velor, se. evidențiază necesitatea de 
a se acționa astfel îneît „să se asi-

împotriva 
și aspecte 
externe a

gure solid interesele naționale și in
dependența țării". Trecînd peste 
unele deosebiri de concepție dintre 
ele, principalele trei mișcări pentru 
pace au organizat la Atena o gran
dioasă demonstrație comună în spri
jinul acelorași cereri.

Mișcarea pentru pace, 
bazelor străine . reflectă 
ale eșichierului politicii
Greciei, ce se caracterizează, după 
cum se știe, prin acumularea unui 
șir de probleme complexe care, în
tr-un fel sau altul, exercită influențe 
asupra acestei politici. Situația țării 
în Piața comună, problema Cipru
lui, raporturile greco-turce, unele 
realități din înseși rîndurile N.A.T.O., 
inclusiv proporțiile creditelor milita
re acordate țărilor din flancul sud- 
estic al alianței atlantice, sînt numai 
cîteva din aceste probleme.

în ansamblul obiectivelor de pace 
care se bucură de un amplu răsunet 
în rîndurile poporului grec un loc de 
mare însemnătate ocupă

ca și 
a 

în 
arme

denuclea- 
anularea 
se in- 
Europa. 
nuclea-
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S.U.A. au

rizarea Balcanilor, 
hotărîrii N.A.T.O. de 
stala noi rachete 
„Balcanii — fără 
re" — se putea citi pe nenumărate 
pancarte la una. din manifestațiile 
din Salonic, ca și : „Nu, noilor ra
chete în Europa !“. „Sîntem contra 
războiului nuclear limitat, contra ori
cărui război nuclear !“. în formele 
cele mai diverse, oameni simpli, re
prezentanți ai vieții politice și ob
ștești dau glas încrederii lor că prin 
înlăturarea armelor nucleare regiu
nea balcanică va deveni „o zonă de 
unde va progresa denuclearizarea 
restului continentului european".

Este o idee susținută ferm de Parti
dul P.A.S.O.K., aflat la putere, ceea 
ce- își găsește expresie în luările de 
poziție repetate ale guvernului elen, 
în sprijinul creării unei zone fără 
arme nucleare în Balcani. Pe linia 
acestei preocupări, Grecia s-a decla
rat în favoarea unei reuniuni la ni
vel înalt a țărilor din Balcani, pro
pusă, după cum se știe, de România, 
în scopul examinării modalităților 
de acțiune pentru transformarea re
giunii noastre geografice într-o zonă 
a păcii, înțelegerii și bunei vecină
tăți, lipsită de arme, nucleare. în 
același timp, a devenit cunoscută 
propunerea Greciei de a se or
ganiza la Atena, în acest an, o în
tîlnire balcanică la nivel de experți
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Demonstrație la Yannina împotriva bazelor militare străine din Grecia și a 
planurilor N.A.T.O. privind instalarea de noi rachete nucleare în Europa

în probleme privind denuclearizarea 
zonei noastre — ca un pas în direcția 
pregătirii reuniunii la nivel înalt a 
statelor din Balcani, reuniune ce ar 
constitui, fără îndoială, un eveni
ment de 'mare însemnătate în viața 
politică a întregului continent. După 
cum se știe, România, ca și alte țări 
balcanice, a apreciat ca binevenită 
această inițiativă și dorește să parti
cipe la întîlnirea respectivă cu hotă-- 
rîrea de a-și aducg întreaga contri
buție la desfășurarea ei cu succes.

într-o asemenea viziune se 
și o serie de alte acțiuni ale 
nului grec, care, pornind de 
siderente; politice, proprii, a exprimat 
rezerve față de planul N.A.T.O. pri
vind. instalarea în Europa occiden
tală a rachetelor „Cruise" și ..Per
shing", deoarece, potrivit premieru
lui Papandreu, „o astfel de evoluție 
va duce la agravarea relațiilor din
tre Est și Vest, va crea un pericol 
direct de izbucnire a războiului pe 
continentul european" și s-a pronun
țat pentru „o reducere radicală a 
armelor cu rază medie de acțiune', 
pe baza securității egale". „Asistăm 
îrțmărmuriți — spunea, în aceeași or
dine de idei; ministrul. culturii, ves
tita artistă Melina . Mercouri — Itț 
declarații potrivit cărora arme capa-

contri-

înscriu 
guver- 

la con-

i

I

bile să distrugă omenirea de cinci 
ori nu sint suficiente, și ar mai fi 
nevoie de alte arme pentru a putea 
distruge Pămîntul de zece ori. In 
fața unei asemenea nesăbuințe se im
pune cea mai hotărîtă condamnare 
a bezmeticei curse a înarmărilor, 
care amenință cultura, civilizația, în
treaga umanitate". Totodată, în spi
ritul obiectivelor sale, guvernul a 
anulat manevrele N.A.T.O. „Apex 
Express—’82", care urmau să aibă 
loc pe teritoriul Greciei ; nu a luat 
parte, în februarie a.c., la exercițiul 
militar „Wintex ’83“, de la Bru
xelles ; a refuzat să participe la ma
nevrele din Marea Egee de la sfîrși
tul lunii mai. "

Prin amploarea și obiectivele sale, 
prin adeziunea de care se bucură în 
păturile cele mai largi ale populației, 
ca și în cadrul forțelor politice, miș
carea pentru pace din Grecia aduce 
o contribuție importantă la lupta 
împotriva bazelor străine, pentru 
realizarea în Balcani a unei zone 
fără arme nucleare, întărește rîndu
rile celor ce se împotrivesc ampla
sării de noi rachete în Europa, care 
se pronunță pentru viitorul pașnic al 
întregului continent.

Al. CÂMPEANU

WASHINGTON 8 (Agerpres). .— 
Proiectatele rachete „MX" con
stituie una dintre cele mai pericu
loase arme, fabricate de om, iar pro
ducerea lor va spori îngrijorător de 
mult riscul unui război nuclear 
accidental, a declarat Arthur Cox, 
fost expert militar al C.I.A. Potri
vit agenției U.P.I., care . transmite 
știrea, Arthur Cox a subliniat că 
rachetele „MX" constituie o ame
nințare pentru securitatea naționa-

lă a S.U.A., deoarece, avînd nevoie 
de numai cîteva minute pentru a 
lovi ținta, fac ca riscul declanșă
rii accidentale a unui război nu
clear să fie tot mai mare. Atît 
Arthur Cox, cît și reprezentanți -ai 
organizației Campania pentru în
ghețarea înarmărilor nucleare ău 
cerut opiniei publice americane 
să-și intensifice acțiunile pentru 
a determina Congresul S.U.A. să 
voteze împotriva acestui proiect 
militar.

agențiile de presa
pe scurt

DECLARAȚIA FINALĂ A SEMINARULUI „SIMON BOLIVAR - 200 DE 
ANI MAI TÎRZIU". Participanții la Seminarul ,,Simon Bolivar - 200 de ani 
mai tîrziu", au adoptat o declarație finală în care evidențiază viabi
litatea și valabilitatea tezelor în favoarea independenței, suveranității și 
egalității statelor, transmite agenția Prensa Latina. „Libertatea, suverani
tatea, egalitatea, dreptatea socială și politica de independență economică 
sînt precepte încă valabile și astăzi în America Latină, și ele reprezintă 
idealuri pentru împlinirea cărora trebuie încă depuse eforturi susținute" — 
se spune în document.

LA LISABONA a avut loc o în
trevedere între Alvaro Cunhal, se
cretar general al P. C. Portughez, și 
Gerardo Iglesias, secretar general 
al P. C. din Spania. După cum 
transmite agenția TASS, care ci
tează un comunicat de presă al 
P.C.P., în cadrul întrevederii s-a 
efectuat un schimb de informații 
privind situația din cele două țări, 
precum și activitatea celor două 
partide. Au fost discutate, de ase
menea, probleme ale situației inter
naționale și ale luptei pentru pace.

deosebi pentru că vine atît de cu- 
rind după reuniunea de la William
sburg".

Ea a spus că Piața comună „are 
dreptul să ceară compensații pentru 
pierderile de posibilități comerciale 
rezultînd din măsuri de acest fel" și 
că guvernul său va întreprinde de
mersuri în acest sșns.

UN DISCURS AL ȘEFULUI 
STATULUI MAURITANIAN. în
tr-un discurs rostit la postul de 
radio național, cu prilejul celei 
de-a treia aniversări a abolirii de
finitive, oficiale a sclavfei în 
Mauritania, șeful statului, Mohamed 
Khouna Ould Hâidalla, a arătat 
că desființarea totală, a acestei 
forme de asuprire a reprezentat o 
necesitate pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, pentru 
menținerea și întărirea unității și 
coeziunii poporului mauritanian. 
în ultimii trei ani — a arătat el — 
au fost înființate instituții edu
caționale care să asigure tuturor 
cetățenilor țării accesul egal Ia; 
pregătire profesională și cultură, 
fără nici un fel de discriminare.

■ Totodată, reforma agrară ce a avut 
ca principal obiectiv realizarea' 
principiului „pămîntul este al celor 
care îl muncesc" a reprezentat o 
bază a înfăptuirii independenței 
economice.

1 MAREA BRITANIE CRITICĂ 
. RESTRICȚIILE IMPUSE DE S.U.A. 
J LA IMPORTURILE DE OȚELURI

SPECIALE. Primul ministru al

I Mării Britanii, Margaret Thatcher, 
a calificat hotărirea S.U.A. de a im
pune restricții ■ la importurile de

joțeluri speciale ca „deplorabilă, în-

ACTIVITATE .ȘTIINȚIFICĂ ÎN COS
MOS. La 8 iulie, cosmonauții Vladi
mir Liahov și Aleksandr Aleksandrov 
au început efectuarea experimente
lor științifice prevăzute de programul 
evoluției complexului orbital „Sa- 
liut-7" — Soiuz T-9" - „Cosmos 
1443" - relatează agenția T.A.S.S. 
Potrivit datelor telemetrice, siste
mele de la'bordul complexului func
ționează normal, iar cei doi cos- 
monauți se simt bine.

ARESTĂRI ÎN CHILE. în cursul 
unei manifestații desfășurate în 
centrul capitalei chiliene in spri
jinul revendicărilor social-politice 
și economice formulate de sindica
te — între care la loc central s-a 
situat lupta pentru democratizarea 
vieții politice interne și revenirea 
țării la :un guvern civil și o viață 
politică parlamentară; — poliția a 
operat numeroase arestări — trans
mit agențiile Reuter și France 
Presse.

■ LA BUENOS AIRES a avut loc 
o reuniune a cbmandanților șefi ai 
forțelor armate argentiniene, în 
cursul căreia a fost. afirmat spri
jinul armatei față de procesul de 
„instaurare a unui sistem politic 
stabil, autentic, republican și 
mocratic în Argentina" — 
te agenția E.F.E. Au fost 
discuție probleme privind
rarea procesului electoral progra
mat pentru toamna acestui, an.

de- 
transmi.- 
luate în 
desfășu-
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