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a primit pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii
Președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, miercuri, în
stațiunea Neptun, pe Rudolph
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Aggrey, ambasadorul Statelor Unite
ale Americii la București, în vizită
de rămas bun cu ocazia încheierii
misiunii acestuia în țara noastră.

•R s» r<

A avut loc cu acest prilej o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

Cea mai urgentă sarcină în agricultură:
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul L Nr. 12 092
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Totul pentru creșterea puternică,
mai rapidă a productivității muncii I
„Pentru a ne ridica la nivelul țărilor dezvoltate și ținînd seama
că în unele sectoare productivitatea este la noi de două și chiar de
trei ori mai mică, trebuie să luăm toate măsurile, să concentrăm
toate forțele, pentru realizarea in acest cincinal a unei puternice
creșteri a productivității muncii în toate ramurile economiei
.naționale"
t
NICOLAE CEAUȘESCU
Să trăim din ce In ce mai bine șl
gă ne bucurăm din plin de bineface
rile civilizației moderne — iată un
obiectiv fundamental pus de partidul
nostru în plin centrul atenției în cin
cinalul 1981—1985. Un obiectiv nobil,
măreț, a cărui realizare presupune,
înainte de orice, muncă. Și nu ne
apărat muncă mai multă, ci, în pri
mul rînd. muncă mai bine organizată,
mai rodnică, mai eficientă. în epoca
mecanizării complexe și automatiză
rii, în condițiile extinderii cibernetizării și introducerii robotizării, ran
damentul in muncă, productivitatea
fiecăruia și la nivelul întregii socie
tăți nu sînt determinate de un plus
de efort fizic, de acțiuni de natură
extensivă; decisive sînt, în acest
sens, măsurile concrete îndreptate
spre fructificarea din plin a tuturor
avantajelor tehnice și tehnologice oferite de zestrea modernă de care
dispun întreprinderile, printr-o orga
nizare cu adevărat științifică atît a
producției, cît și a muncii.
în concordanță cu orientarea fer
mă spre asigurarea unui rol prepon
derent al factorilor intensivi, de eficiență în creșterea economică, Legea
planului cincinal pe perioada 1981—
1985 prevede, ca o sarcină esențială,
realizarea la fiecare loc de muncă,
in fiecare unitate și pe ansamblul
tării, a unei creșteri puternice a pro
ductivității muncii. Aceasta constituie,
de fapt, una din direcțiile de acțiune
fundamentale, majore pentru dezvol
tarea intensivă a economiei noastre
în etapa actuală.
Pe ansamblul industriei, produc
tivitatea muncii, calculată pe
baza producției nete, va crește
intr-un ritm mediu anual de 7
la sută; aproape 80 la sută din
sporul producției nete indus
triale in acest cincinal se va
obține pe seama creșterii susți
nute a productivității muncii.
Este o sarcină de importantă vitală
pentru dezvoltarea economico-socială
a tării, pentru ridicarea calitativă a
intregii activități economice și, tocmai de aceea, în fiecare unitate tre
buie să se acționeze cu hotărîre pentru realizarea nivelurilor de produc
tivitate prevăzute în cincinal, care
trebuie considerate minimale. In efortul economic general de trecere de
la dezvoltarea extensivă la cea inten
sivă, colectivele de oameni ai muncii
pot și trebuie să aspire Ia perfor
manta mondială în domeniul produc
tivității muncii. Cît de limpezi și cît
de mobilizatoare sînț în acest sens
cuvintele rostite de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la marea adunare popu
lară care a avut loc recent în munMpiul Tîrgu Jiu : „Trebuie să ne
ap- șțem, și din acest punct de ve
deri, de productivitatea realizată in
țările dezvoltate și să demonstrăm
în acest fel, și în domeniul produc
tivității, că socialismul, oamenii

muncii, stăpîni pe destinele lor, sînt
in stare să producă mai bine și mai
mult".
Care sînt factorii obiectivi, rațiu
nile economice și sociale care deter
mină această consecvență a ritmuri
lor înalte în domeniul creșterii pro
ductivității muncii?
Cale pentru lichidarea deca
lajelor de dezvoltare. Ne-am
propus, prin documentele Congresului
al XII-lea al partidului, obiectivul
strategic mobilizator, dar realist, de
trecere, în cursul acestui cincinal, a
României din stadiul de țară în curs
de dezvoltare la stadiul de țară cu
dezvoltare medie. Un obiectiv patrio
tic însuflețitor, care dinamizează eforturile și inițiativa creatoare a tu
turor oamenilor muncii, a întregului
popor. După cum a arătat secretarul
general al partidului, dispunem în
prezent de o bază tehnico-materială
puternică, de un potențial productiv
în stare să satisfacă, în bune condi
ții, cerințele dezvoltării economicosociale a țării în actuala etapă. De
asemenea, la o seamă de produse in
dustriale de bază și în privința unor
bunuri de consum, România a atins
deja, sub aspectul producției pe lo-

cuitor, nu numai nivelul țărilor cu
dezvoltare medie, ci și cel al unor
țări dezvoltate. Esențial este ca și în
privința indicatorilor de eficientă —
între care productivitatea muncii
ocupă un loc central — să fie atinse
aceleași niveluri. Practica dovedește
că, în măsură decisivă, decalajele în
dezvoltare sînt decalaje rezultate din
productivitățile muncii diferite reali
zate într-o țară sau alta. Orice pro
cent în plus în creșterea productivi
tății muncii față de ritmul prevăzut
de actualul cincinal înseamnă. în
fapt, reducerea cu patru-cinci ani a
decalajului industriei românești față
de țările dezvoltate.
Principal izvor de creștere a
producției industriale și a bună
stării. Economiștii au stabilit, în
virtutea legii obiective a creșterii ne
contenite a productivității muncii: cu
cît se economisește mai multă muncă
socială, cu cît se consumă mai puțină
muncă pentru realizarea unui produs,
cu atît există posibilitatea de sporire
a producției fizice, a masei de bunuri

Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

Pînă în seara zilei de 7 iulie, po
trivit datelor furnizate de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
griul a fost recoltat de pe 394 524
hectare — 19 la sută din suprafața
cultivată. Această lucrare se execută
acum în 21 de județe, precum și în
sectorul agricol Ilfov al municipiului
București. Așa cum rezultă din ci
frele înscrise pe harta alăturată, se
cerișul griului este mai avansat în
întreprinderile agricole de stat și coo
perativele agricole din județele Olt,
Dolj și Teleorman, unde recolta a fost
strînsă de pe aproximativ jumătate
din suprafețele cultivate in acest an.
La organele centrale de specialitate
se apreciază că, față de stadiul de
coacere a griului, lucrările de recol
tare nu se desfășoară in ritm cores
punzător. Aceasta se datorește, în
principal, neutilizăril la întreaga ca
pacitate a combinelor și a celorlalte
utilaje folosite in campania de recol
tare. După cum se știe, în funcție de
dotarea tehnică din fiecare unitate
agricolă, consiliu agroindustrial și
județ, au fost stabilite viteze zilnice
de lucru la recoltat. încheierea sece
rișului la termenele prevăzute pre
supune folosirea la întreaga capaci
tate a combinelor, astfel încît vitezele
zilnice de lucru să fie realizate și
chiar depășite.
Pentru strîngerea fără întîrziere *
recoltei se cere ca :
• formațiile de combine și mijloa
cele de transport să fie dirijate ope
rativ spre lanurile care au ajuns la
maturitate și în cele unde spicele se
usucă mai repede după ploile căzute
in ultimul timp.
• în fiecare unitate agricolă și
formație de muncă să se asigure toa
te condițiile (combustibil, piese de
schimb, ateliere mobile, asistență
tehnică, mijloace de transport, hrană
pentru mecanizatori) pentru a se fo
losi fiecare oră. din zori și pină seara
tirziu, urmărindu-se îndeaproape
realizarea și depășirea vitezelor pre
văzute.
• tot ce se recoltează in cursul
unei zile, pînă seara să ajungă în
magazii ; nici un bob să nu se risi
pească !

care reprezintă
PRODUCȚIA NETĂ I
REALIZATĂ
DE 29000 OAMENI |

CREȘTEREA

CU

SECERIȘUL GRIULUI

30 BANI

Rezultate care arată că timpul de recoltare poate fi scurtat
PÎNĂ ASEARĂ, griul a fost recoltat în județul Olt de pe 67 la sută din suprafețe,
51 la sută, județele Teleorman
în județul Dolj — 55 la sută, județul Timiș
și Arad — cîte 45 la sută, județul Mehedinți
43 la sută. •
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OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
Folosiți din plin toate mijloacele mecanice, toate forțele,

fiecare oră bună de lucru pentru scurtarea timpului de re-

PRODUCTIVITĂȚII
MUNCII ÎN

coltare, transportul și depozitarea în cele mai bune condiții

INDUSTRIE

a întregii recolte de griul
ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI
Produse peste plan

echivalează cu un
SPOR DE PRODUCȚIE
NETĂ

care asigură
SUPLIMENTAREA
FONDULUI DE PARTICIPARE
LA REALIZAREA ȘI
ÎMPĂRȚIREA BENEFICIILOR

cu 380 MILIOANE LEI

Colectivele de oameni ai muncii din industria ci
mentului raportează că în prima jumătate a anu
lui au livrat suplimentar față de prevederi 178
mii tone ciment, 9 mii tone var și 540 mii mp plăci
de azbociment. Totodată, sarcinile la export au
fost substanțial depășite, cantitatea de ciment li
vrată în plus partenerilor de peste hotare ridicîndu-se ia 52 mii tone. Față de anul trecut, consu
murile energetice au fost reduse cu 8,3 tone com
bustibil convențional la 1 000 tone ciment. în frun
tea întrecerii intre unitățile ramurii se situează
colectivele de cimentiști de la Medgidia, Fieni,
Turda și Bicaz. (Dan Constantin).

Muncă fără pîine nu există.
cătră casă
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E și acesta un semn al valului primenitor care urcă
pe Arieș, la Baia, la Cîmpeni și, mai sus, către Albac
și Girda. Glasul care te cheamă acasă, pe meleagul
lui lancu, strănepot acestuia fiindu-i. Minări a că după
pasul Bucium te așteaptă Abrudul împresurat de
șantiere și rost de viață nouă.
Se construiește în pragul casei. Pentru tine, moțule. Și pentru țara pe care ai colindat-o, ai doinit-o
și ai cinstit-o cu fapta ta vrednică.
Și nu-i pentru moțul de azi fală mai mare și dor
mai necuprins decit datoria de a pune mina și inima
la zidirea nouă ce se înalță lingă fineața părintească.
La Abrud, la Combinatul minier al cuprului Roșia

Poeni, investiție de proporții a actualului cincinal,
sosesc zilnic din țară înscrisuri ale moților care doresc
să se adune către casă. „Subsemnatul Eugen Colda,
născut la Bucium-Poeni, in prezent tehnician princi
pal la Schela de foraj Zădăreni, vă rog să mă încadrați
prin transfer la unitatea dv. intrucît fiind localnic
vreau să mă întorc acasă". „Am aflat despre Combi
natul minier Roșia Poeni, unde un colectiv de
oameni reîntorși acolo de unde au plecat realizează
un obiectiv măreț. Acest lucru mi-a trezit o dorință
veche, neîmplinită încă pină azi, de a mă întoarce,
după nouă ani, împreună cu familia mai aproape de
casă", scrie subinginerul Dorin A. Chira de la Grupul
de șantiere Constanța — Cap Midia. „Mă numesc
Vasile Birlea, sint născut in Mogoș, lucrez la între
prinderea mecanică Alba Iulia. Vreau să mă întorc
acasă și de aceea vă rog să fiu încadrat la Combinatul
minier al cuprului Roșia Poeni". „Subsemnatul Eugen
Nicoară, strungar la I. M. Cugir, cu o vechime în
muncă de 8 ani, vă rog să mă încadrați prin transfer
la combinat pe motivul că vreau să vin mai aproape
de casă'1.
Se întorc moții, ca la o chemare de tulnic, pentru
a fi. in ■ vatra strămoșească, întîii constructori.
Spor la muncă, vrednici bărbați ai Apusenilor I

Ștefan DINICA

De ce să existe, totuși, pline fără muncă?
Porniți pe potecile false ale vieții, au ajuns „copii bdtrîni
Mai sînt oameni care nu muncesc și cărora, totuși, nu le lipsește pîinea
pe masă. Cum se poate săvîrși acest paradox, într-o societate ca a noastră, în care principiul „Nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă" este
lege fundamentală ? Cine sînt acești oameni, trăitori pe spinarea părinți
lor și a soțiilor, pe spinarea noastră, a tuturora, sustrăgîndu-se. cu un
efort de imaginație reprobabilă, de la cea mai Înaltă menire a omului :
muncă cinstită în folosul fiecăruia și al obștii întregi ? Cînd, unde și cum
se produc aceste eclipse umane, care sînt factorii acestui abandon ne
fast. în ce punct al traiectului vieții acestor indivizi — în familie sau în
societate — se produce fractura educațională, silind opinia publică să
ceară cu fermitate aplicarea legilor pentru restabilirea echilibrului ne
cesar ?
Inaugurăm un nou ciclu de anchete sociale, pornind de la aceste între
bări. convinși fiind că dumneavoastră, cititorii noștri, veți participa, îm
preună cu noi. la stabilirea răspunsurilor exacte.
Cele mai dureroase lacrimi sînt acelea care nu apar în colțul ochilor.
Cele mai tulburătoare lacrimi sînt
acelea care nu alunecă pe obraji, ci
picură — ca stropii de plumb topit
— înlăuntrul sufletului, nelăsînd să
răzbată în afară nici măcar țipătul
de durere atroce pe care-1 provoacă.
Am intuit asemenea lacrimi în sufle
tul Elenei Roșioru, din Pitești, ascultind-o vorbind despre copilul ei,
Nicolae Roșioru, om de 30 de ani
acum, dar, pentru ea, tot copil.
— Era soarele nostru — rostește,
sacadat, femeia. Unul din rosturile
noastre pe lume... Am vrut să scoa
tem om din el... A avut tot timpul
exemplul nostru, al părinților, l-am
sprijinit mereu... Și totuși... Nu vrea
să muncească.
— Chiar și mare fiind ?
— Chiar... Nu știu ce s-a întimplat...

Afecțiunea... Fenomen psihologic
de o gingașă complexitate, concentrînd sentimente nobile — dragoste,
atașament, căldură sufletească deo-

Eu sînt sever cu copiii mei, dar se
veritatea mea își are izvorul in afec
țiune. Ei simt sub coaja asprimii afecțiunea, care, de fapt, este răspun
derea mea de părinte. Se încălzesc la
căldura afecțiunii mele și deslușesc
în ea răspunderea pe care le-o insuflu
pentru tot ceea ce fac și ar trebui
să facă. Afecțiunea nu mă orbește,
ci mă face mai lucid în aprecierea
calităților lor, mă ajută să nu le supraestimez. Sînt ei „copiii tatei", dar
trebuie să fie pregătiți pentru a
intra în societate pe picioarele lor.
— Le dați tot ce își doresc ?
— Le dau tot ce le trebuie, nu mal
mult. Ceea ce este rațional să-i dai
unui copil pentru ca să înțeleagă că
ceea ce primește este rodul muncii,

sebită, dăruire pînă la sacrificiu.
Cind aceasta privește raporturile
dintre părinți și copii atunci are o
încărcătură nobilă, o încărcătură de
sentimente greu de descris in pro
funzime. identificată însă ca pilon de
rezistentă a structurii familiei.
— Afecțiunea este bunătate. în pri
mul rînd — medita cu glas tare tova
rășul locotenent colonel Gheorghe
Scarlat, om care îl cunoaște bine pe
Nicolae Roșioru. Bunătatea însă se
manifestă intr-un milion de feluri.

nu vine dintr-un belșug nelimitat,
înțelege astfel că și munca lui. în
casă și la școală, este o necesitate,
un dat firesc al omului, oxigenul existenței lui ca personalitate distinc
tă. Probabil că lui Roșioru și altora
ca el nu li s-a explicat la timp im
portanța acestui lucru. Mai tirziu nu
li s-a putut spune, așa cum i-am
spus eu băiatului meu cînd se gîndea la o profesiune pentru care știam
eu bine că nu are calitățile necesa
re : „Gheorghiță, de-acum uzina te
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crește 1 Și dacă se vor ivi calitățile
pe care tu ți. le bănui, uzina te va
trimite să ți le pui în valoare !“.
— Nu i-a lipsit niciodată nimic 1
— mărturisea Elena Roșioru. Tot ce
a vrut a avut I
Uimitor cum se repetă argumen
tul acesta, ca o descărcare morală,
in toate cazurile de nereușite umane,
unele dramatice. Și te întrebi : de ce
sâ-i dai totul, dintr-o dată, copilului,
fără să-l faci să înțeleagă treptat că
fiecare obiect dăruit, fiecare dorință
împlinită a însemnat mai în.tîi mun
că. strădanie, răspundere 1 Dîndu-i
totul îl împiedici să pătrundă, cu în
țelegerea, rosturile fundamentale ale
omului — munca, răspunderea. Adi
că tocmai acele valori care-1 vor ajuta să devină om întreg și să folo
sească societății întregi.
Fisurile ascunse ale unei asemenea educații au fost lărgite
brusc, în cazul lui Nicolae Ro
șioru, și de anturajul viciat în
care a intrat încă de pe cînd era
în clasa a X-a. Banii de acasă nu-i
mai ajungeau. „Vroiam mai mult și
repede — mărturisește el — și mi-am
spus că renunțînd la școală și calificîndu-mă strungar voi obține acești
bani, așa cum aveau tovarășii mei de
timp liber, care mînuiau cu abilitate...

Dionisie ȘINCAN
Gheorghe CÎRSTEA
(Continuare în pag. a Il-a)

Funcția militantă
a revistei de cultură
0 sută de ani de la apariția
*
Contemporanului
Istoria culturii înregis selor", revista se apleacă
trează in evoluția ei exis perseverent asupra realită
tența unor publicații care, ților umane, politice și so
prin programul și activita ciale, multe abordate in de
tea lor, sintetizează aspira venirea lor istorică, pentru
țiile dominante ale unei a sesiza și explica împre
epoci, prefigurînd, in ace jurările in care s-a născut
lași timp, perspective și în societatea omenească și s-a,
demnuri pentru viitor.
produs împărțirea lumii în
O asemenea publicație a săraci și bogați, eviden
fost în viața culturală și li țiind rolul luptei de clasă
terară a României din cel în mecanismele dezvoltării,
de-al nouălea deceniu al permanentul conflict dintre
secolului trecut „Contem tiranie și libertate, rolul
poranul". Revistă științifică științei și al literaturii în
și literară, apărută la Iași accelerarea progresului, deintre 1 iulie 1881 și mai limitînd substanța econo
1891, mai intîi
mică a exploa
bilunar, iar din
tării, caracterul
1886 lunar.
retrograd
al
ai. hanța
misticismului și
Editată din ini
al
ignoranței,
țiativa unui grup
funcțiile reprede tineri inte
lectuali ieșeni, membri ai sive ale statului burghez
cercului socialist din aceas etc.
tă localitate, sub redacția
Pornind de la această în
unuia dintre cei mai harnici țelegere superioară a roși înzestrați militănți so ' lului educativ, militant, pe
cialiști ai timpului, loan care trebuie să-1 aibă o re
Nădejde (1854—1928), revis vistă de cultură, „Contem
ta marca prin apariția sa poranul" va păstra în în
începuturile procesului de treaga sa apariție un pro
maturizare ideologică ă nunțat caracter combativ,
luptei clasei muncitoare din
pentru nou și
țara noastră, întreprinzînd pasiunea
o largă acțiune de infor pledoaria pentru adevăr. în
mare a publicului cu privi paginile sale au fost găz
re la concepțiile materia duite numeroase dezbateri,
liste despre formarea și expuneri de teorii și rezul
dezvoltarea naturii și so tate obținute de cercetarea
cietății, la rezultatele la modernă în domeniile filo
care a ajuns cercetarea ști zofiei, sociologiei, pedago
ințifică modernă în această
direcție, analizînd printre giei, științelor naturii, is
altele teoriile evoluționiste toriei, lingvisticii, eticii, es
ale lui Darwin și implica teticii.
țiile lor sociale și politice,
Laicitatea este, de ase
fundamentele filozofiei po menea, unul dintre atribu
zitiviste și marxiste, succe tele dominante ale activi
sele medicinii experimen
tale, substanța ideilor de tății „Contemporanului" și,
terministe, funcțiile trans în această direcție, sînt re
formatoare ale educației în velatoare expunerile docu
lupta acesteia cu tarele mentate. avînd ca punct de
eredității, falsitatea aser plecare lucrările lui Ch. Lețiunilor malthusiene, rolul torneau, care urmăresc cau
factorilor material-econo- zele. modurile și epocile is
mici în asigurarea pro torice în care s-au format
gresului etc.
mitologiile și religiile moPreocupată permanent să
pună „adevărul în locul vi- (Continuare în pag. a III-a)
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^faptul"!
! divers;
| Curtea și solariul '

I

Pensionarul cooperator Traian
lanchiș, om deprins de-o viață
cu munca, în a cărui familie sini
8 membri, a tras linie sub cifre
le ce reprezintă cheltuielile făcute la solariul din grădina pro
prie (pe o suprafață de 2,50 ari),
apoi a scăzut totalul cheltuielilor
din veniturile realizate pe roșii,
ceapă, varză, castraveți, vinete și
alte legume. Rezultatul ? 40 032
lei venit net !
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Probabil că și alți consăteni ai
săi din comuna Bălan (județul
I Sălaj) realizează ciștiguri frumușele, devreme ce numărul solariilor din gospodăriile lor este in
Imare creștere : unul singur in
urmă cu trei ani, două in anul
trecut și două sute in 1981 ! Dacă
se înmulțesc așa, vom vedea in
comună curtea și solariul.

Pe

benzina cui ?

Cu toate că, după foaia de
parcurs, figura undeva pe traseu,
Ilyeș Ion — instructor la școala
de șoferi amatori din Tirgu Mu
reș, filiala Reghin — a fost sur
prins intr-una din zile conducînd
autoturismul 2 MS 7417 spre lo
cuința personală. De ce ? „Pen
tru a face „plinul". Nu avem
voie să ne alimentăm de la sta
ția de benzină din Reghin ; nu
mai la cele din Tirgu Mureș. Eu
insă mă deplasez la Tirgu Mu
reș numai o dată pe săptămină
și fac stocul la mine acasă. Alt
fel ar trebui să merg aproape
zilnic la Tirgu Mureș (65 km
dus-intors)“.
Nu știm dacă soluția lui l.I.
este cea mai indicată. Dar știm
că școala mai are trei mașini. Pe
benzina cui fac el» drumuri
inutile ?
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In cele patru ore pe care le
petrec zilnic la mare adincime,,
pacienții veniți la sanatoriul
subteran din Tirgu Ocna pentru
a-și trata astmul bronșic benefi
ciază nu numai de asistență me
dicală, ci și de condiții pentru
a-și petrece timpul in mod cit
mai plăcut și activ. In acest scop,
in salină au fost amenajate,
printre altele, terenuri de tenis
și o popicărie, au fost instalate
mese pentru tenis de masă. De
curind au mai apărut un teren
de volei și unul de handbal. Pe
cind și unul de fotbal ?

Un control inopinat la 'domi
ciliul Măriei Alexandru — ges
tionară ta unitatea 122 a I.C.S.
Alimentara din Brăila — a găsit
55 kilograme de zahăr, precum
și o importantă cantitate de co
lorant! sintetici. Din aceste pro
duse, dumneaei prepara acasă
citronadă — pe care o desfăcea
prin unitatea ce o gestiona. Gus
tul afacerii era dulce, dar legea
va fi amară cu M.A. !

ln contextul numeroaselor ac
țiuni întreprinse pentru cunoaș
terea regulilor de circulație, In
spectoratul miliției județului
Sălaj a organizat un reușit con
curs : a răspîndit in rindurile
populației 30 000 buletine gen
„Cine știe, ne scrie", fiecare
conținind cite 10 întrebări cu
tematică rutieră. Firește, la con
curs au participat atit adulți
(inclusiv conducători auto), cit
și copii. Rezultatul : circa 28 000
buletine au sosit completate. In
că pe .primele
teresant insă
‘
locuri s-au clasat numai copii !
Și ar mai
__ .fi ceva : pe cînd
premiile promise de întreprin
derea cinematografică județeană ?

Postul de miliție din comuna
Grumăzești (județul Neamț) îl
caută pe numitul Vasile Catfos,
născut in localitate la 22 decem
brie 1949, dispărut de acasă de
un an de zile. Și-a părăsit fami
lia și lucrează cine știe pe unde,
răminind in umbră ca să nu con
tribuie la întreținerea fiului său
Costel, in virstă de 4 ani. Care
fiu iși așteaptă zilnic tatăl la
cursa locală !
Vine, nu vine, tata ?...

Cititorul pensionar Nicolae
Manta ne sesizează că la monu
mentul închinat independenței
patriei1, situat la intrarea in
Turnu Măgurele, există un ceas
electric asemănător zeului „Ianus“ — cu două fețe, adică :
una arată ora exactă, cealaltă
arată cu 67 de minute mai mult
După care să se orienteze călă
torii ? — întreabă coresponden
tul nostru. După ceasul primă
riei — răspundem noi. Vrem să
zicem, după ceasul cu pricina
pus la punct de edilii orașului.
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Tot alcoolul!
Lazăr L., in virstă de 67 de
ani, din Geoagiu (Hunedoara),
obișnuia să scurteze deseori dru
mul spre casă trecind prin albia
piriului Geoagiu. Pină intr-o zi
cind, aflindu-se in stare de
ebrietate, a încercat din nou. El
uitase insă că, din cauza ploilor
abundente, apa crescuse mult.
A intrat și s-a înecat. A cita
victimă a alcoolului ? I
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analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om
Sprijin toncret pentru buna

organizare a muncii

I
După cum s-a subliniat și la re
centul Congres al consiliilor oame
nilor muncii, una din condițiile
principale pentru îndeplinirea sar
cinilor ce revin unui colectiv de oa
meni ai muncii este ca fiecare
membru al său să știe ce are de fă
cut și, in funcție de contribuția
adusă la realizarea planului, cit are
de primit. Sint însă și excepții. Ast
fel, cîțiva ajutori de maiștri de la
întreprinderea textilă din Mediaș
au adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu o scrisoare în care sesi
zau că nu li s-ar respecta întru to
tul drepturile cuvenite pentru
munca în acord global. De pildă,
afirmau ei, retribuțiile lunare ar fi
uneori diminuate pentru staționări
de utilaje determinate de lipsa for
ței de muncă, precum și de opririle
accidentale cauzate de lipsa piese
lor de schimb. In scrisoare se mai
relata că nu s-a realizat întotdea
una o producție de calitate superi
oară din cauza materiei prime
necorespunzătoare și insuficientei
calificări a unor muncitori nou în
cadrați.
Care este realitatea consta
tată de Ministerul Industriei Ușoa
re, căruia i s-a încredințat scrisoa
rea spre soluționare ?
Intr-o
perioadă de 4 luni ale acestui an,
retribuțiile — din 100 de cazuri —
au fost diminuate in 23 de cazuri,
în celelalte acordîndu-se majorări
care au ajuns pină la 9 la sută ca
urmare a depășirii sarcinilor de
plan. în conformitate cu prevede
rile legale, atit diminuările, cit și
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majorările au fost aplicate corect
— se afirmă in raportul de cerce
tare. Autorii scrisorii nu știau că
lipsa temporară a forței de muncă,
opririle accidentale din diverse
cauze (altele decît întreruperea în
alimentarea cu energie electrică),
nu determină modificările sarcinii
prevăzute în contractul de acord
global. Se mai precizează că în
treprinderea se confruntă cu unele
greutăți în aprovizionarea cu piese
de schimb și cu unele materiale de
calitate superioară, dar conducerea
acesteia nu a acționat întotdeauna
prompt pentru soluționarea opera
tivă a acestor probleme.
Pentru aplicarea cit mai eficientă
a acordului global și asigurarea
condițiilor de desfășurare corespun
zătoare a producției la secția țesătorie s-au stabilit măsuri care să
determine îmbunătățirea programă
rii producției, stabilirea mai judici
oasă a sarcinilor de plan, folosirea
intensivă a capacităților de produc
ție, realizarea sortimentelor prevă
zute. Toți muncitorii calificați in
meseria de țesător vor trece să lu
creze la războaie, urmărindu-se în
cadrarea echilibrată a tuturor
schimburilor cu forța de muncă ne
cesară ; se va organiza calificarea
muncitorilor nou încadrați, astfel
ca ei să fie specializați pe tipuri
de războaie. Totodată, lunar, con
ducerea întreprinderii va organiza
intilniri cu maiștrii și ajutorii lor
pentru a analiza probleme de pro
ducție ; cu această ocazie se va ur
mări asigurarea condițiilor de apli
care a acordului global.
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Consiliului popular
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al municipiului Brașov
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
De mai multă vreme locuitorii
noilor blocuri din orașul întorsura
Buzăului au sesizat diferitelor or
gane locale faptul că alimentarea
cu apă caldă și căldură în aparta
mente este necorespunzătoare, iar
starea instalațiilor sanitare nu este
bună. Ei și-au exprimat, totodată,
nemulțumirea pentru felul în care
iși face datoria asociația de loca-
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Rubrică realizată de

Gheorqhe MITROI

și corespondenții „Scînteii"

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
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Se știe de unde s-a născut expresia
„străzi cu fermoar" : din larghețea
edililor unor localități de a aproba
sau hotărî cu ușurință „răscolirea"
străzilor de către atit de diversele
servicii ale „domeniului public". Nici
nu s-a „răcit" bine asfaltul după
introducerea unei conducte, că e
spart din nou pentru schimbarea
unui cablu ș.a.m.d. Faptul e cu atit
mai supărător cu cit această ano
malie se petrece in special pe arte
rele de trafic intens — pe lingă ri
sipa de materiale și manoperă.
Brașovul este insă unul din orașele
care se poate mindri cu „performan
ța" de a nu cunoaște simptomul
„străzilor cu fermoar". Lucrări în
subteran se execută, desigur, dar,
o dată încheiate acele lucrări, de re
gulă strada respectivă nu mai este
„destupată" un număr mare de ani.
Ca orice situație normală, această
particularitate a gospodăririi ora
șului de sub Tîmpa trece neob
servată chiar... lo
cuitorilor săi. Și
totuși, ea implică
o chibzuință atentă,
anumite
metode în munca
primăriei.
— De 10—12 ani,
arată
tovarășul
Dumitru Mosora, secretarul consiliului popular al municipiului, lucrările din „domeniul public", in
clusiv cele de pe arterele de circu
lație din municipiu, se desfășoară pe
baza unui program mai judicios în
tocmit, care coordonează toate cerin
țele de gospodărie comunală.
— Cum s-a ajuns la aceasta ?
— Acum circa 13 ani, consiliul
popular a aprobat un studiu foarte
detaliat, bine chibzuit, la elaborarea
căruia și-au adus contribuția toate în
treprinderile interesate. Studiul pre
vedea, pe zone și termene, executa
rea simultană a tuturor lucrărilor
subterane — și el a coincis cu apro
barea unui plan cuprinzător de dez
voltare a rețelei de apă și canalizare,
problemă care, atunci, în anii ’60,
devenise deosebit de importantă. Ca
atare, întreprinderile de gospodărire
comunală, de gaz metan, de rețele
electrice și direcția de poștă și te
lecomunicații și-au corelat, pe baza
unui program comun, lucrările, pe
care le aveau de executat pe străzile
vizate, pentru introducerea apei și a
canalizării.
Intr-o a doua etapă, care s-a des
fășurat in ultimii 6—7 ani, această
acțiune a fost grefată pe un alt pro
gram de amploare al consiliului
popular — și anume sistematizarea
și modernizarea circulației pe raza
municipiului.
— Acest program, arată Vladimir
Olsefski, arhitectul-șef al municipiului Brașov, are la bază studiul
privind dezvoltarea circulației întoc
mit în 1969 și care se întinde pe o
perioadă de 20 de ani. Și in acest
caz, consiliul popular a avut grijă
ca, „din pornire", să fie prevăzută
rezolvarea tuturor lucrărilor din
subteran.
Anual. în cursul trimestrului patrii
consiliul popular solicită întreprin
derilor interesate să comunice lucră
rile pe care și le-au propus să le

tari. După cum afirmau într-o scrisoare adresată conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu
personal, sesizările lor au rămas
fără rezultat, nu s-a întreprins ni
mic pentru înlăturarea neajunsuri
lor.
Comitetul județean Covasna al
P.C.R. a hotărît ca scrisoarea să fie
verificată la fața locului de cadre
... . .
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realizeze pentru al doilea an care ur
mează, iar in trimestrul intii al anu
lui următor aceste lucrări se defini
tivează. Astfel, întreprinderile au
timpul necesar pentru pregătirea lu
crărilor, respectiv întocmirea documentației tehnice, obținerea aprobărilor necesare etc.
— Desigur, ținea să precizeze tovarășul Ioan Barbu, inginer principal
in cadrul serviciului de gospodărie
comunală, nu ne-a fost totdeauna
ușor să determinăm pe toți parte
nerii să-și coreleze lucrările cu ale
noastre. Și aceasta nu din comodita
te sau lipsă de bunăvoință, ci din
cauza multiplelor probleme cu care
erau confruntați. Uneori am fost nevoiți să intervenim fie direct, fie
prin mijlocirea comitetului executiv
al consiliului popular județean, pină
la conducerile ministerelor de resort.
De fiecare dată, primăria a atras atenția că după executarea lucrărilor
definitive pe o stradă nu se vor mai
elibera autorizații
---------------------- pentru efectuarea
altor lucrări timp
puțin
de
cel
15—20 de ani,
decit în cazuri
exîntr-adevăr
cepțional.e.
Acționîndu-se in
acest sprit, s-a reușit ca, in ultimii
zece ani, să poată fi modernizate —
cu rezolvarea tuturor lucrărilor sub
terane — un număr de circa 20 din
tre cele mai importante artere de
circulație ale Brașovului, cărora li se
adaugă alte numeroase străzi care
debușează în acestea și unde s-au
executat lucrările subterane chiar
dacă n-au fost modernizate.
L-am întrebat pe tovarășul D. Mo
sora dacă toate întreprinderile res
pectă planificarea, dacă nu există și
insistențe de a se elibera autorizații
de lucrări după închiderea șantie
relor de modernizare.
— Unele greutăți se întîmpină din
partea direcției județene de poștă și
telecomunicații și a șantierului „Teleconstrucția", care fie că amînă anumite lucrări, fie le scot din plan
cînd nu te aștepți, fie că tărăgănea
ză pe cele începute, ținînd pe loc res
tul lucrărilor.
— Este posibil ca asemenea situa
ții păgubitoare să fie excluse ?
— Este. Acolo unde lucrările de
canalizație telefonică nu pot fi exe
cutate din lipsa cablurilor telefonice
să se execute doar canalizația, iar
cablurile ar putea fi introduse ulte
rior, fără a fi necesară spargerea
caldarîmului. La acestea mai trebuie
adăugat și necesitatea ca întreprin
derile sau șantierele să manifeste
mai multă răspundere față de cali
tatea lucrărilor executate.
Experiența dobîndită de Consiliul
popular al municipiului Brașov per
mite să se anticipeze că, în conti
nuare, pe străzile construite sau mo
dernizate acum nu vor mai fi ne
cesare lucrări implicind spargerea
caldarîmului și reparații timp de cel
puțin 20—30 de ani.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii

de răspundere și să fie luate mă
suri concrete pentru soluționarea
fiecărei deficiențe. Așa se face că
au fost invitați la întorsura Buzău
lui reprezentanți ai I.J.G.C.L., ai
Centrului județean de proiectare și
ai întreprinderii județene de construcții-montaj care, timp de mai
multe zile, au studiat funcționarea
întregii instalații din centrala ter
mică, starea rețelei de distribuire,
precum și instalațiile sanitare din
apartamente. Pe baza studiului
efectuat s-a întocmit un program
de măsuri concrete pentru remedierea tuturor defecțiunilor. Realizarea acestora pină la 30 septembrie
a.c. va asigura, începind din toamnă. ca încălzirea apartamentelor să
se facă în mod corespunzător ;
pînă la aceeași dată vor fi înlătu
rate toate celelalte lipsuri. A fost
organizată apoi o discuție cu sem
natarii scrisorii, discuție la care au

fost invitați și alți locatari, precum
și reprezentanți ai consiliului popu
lar orășenesc. Cu acest prilej s-a
analizat și modul în care iși desfă
șoară activitatea sectorul de gospo
dărire locativă și comunală al ora
șului. Planul de măsuri a fost com
pletat cu noi propuneri, stabilindu-se termene și responsabilități.
S-a hotărît să se pregătească o
analiză a modului în care a mun
cit asociația de locatari, spre a
alege în fruntea acesteia pe cei mai
buni gospodari. Se apreciază că
semnatarii scrisorii și ceilalți loca
tari s-au declarat de acord cu mă
surile adoptate.
A mai rămas însă o problemă
neclarificată : de ce pînă. acum se
sizările locatarilor nu au găsit re
zolvarea și solicitudinea necesare și
cine se face răspunzător de aceas
ta ? Omițind acest fapt din analiza
făcută, măsurile adoptate nu vor
avea și un efect educativ.

Ce nu se spunea in sesizare
despre primar...
La Bordești, comună din județul
Vrancea, in funcția de secretar al
comitetului comunal de partid și
primar este Gheorghe Tirdea. El
îndeplinește această muncă de mai
mulți ani. Dacă la început activa
cu tragere de inimă, se arăta într-o
scrisoare adresată secretarului ge
neral al partidului, cu timpul a
început să comită unele abuzuri,
indepărtînd din funcții cadre com
petente. in schimbul cărora și-a
adus favoriți ai săi. In scrisoare se
mai afirma că ar fi încălcat lega
litatea, beneficiind de unele avan
taje.
Din referatul întocmit de Con
siliul popular al județului Vrancea,
care a efectuat cercetările, nu rezultă că primarul de la Bordești
s-ar face vinovat de învinuirile
arătate in scrisoare.
Se afirmă că in comună au fost,
Intr-adevăr, eliberate din funcții o
parte din cadrele de conducere, dar
nu pentru că „așa a vrut primarul",
ci ca urmare a neîndeplinirii sar
cinilor de serviciu sau a unor aba
teri comise. Toate schimbările au
fost făcute in urma unor verificări
amănunțite și cu acordul organe
lor județene competente. Cit pri
vește ocuparea posturilor — de pă
durar. de secretar al consiliului
popular etc. — aceasta s-a făcut,

potrivit Legii nr. 12/1971, prin con
curs. Sint lămurite apoi și afirma
țiile în legătură cu abuzurile pe
care, chipurile, le-ar fi comis, acu
zațiile din scrisoare fiind infir
mate.
Ce nu se spunea însă în sesizare
despre primar ? Faptul că, de un
timp, în activitatea sa și-au făcut
loc o serie de lipsuri : primarul a
început să manifeste delăsare în
muncă, să nu-și mai exercite cu
competență atribuțiile, ceea ce a
făcut ca sarcinile economice ale co
munei să nu fie duse la îndepli
nire. De asemenea, primarul nu a
dovedit suficientă fermitate și exi
gență față de modul în care și-au
îndeplinit obligațiile profesionale
unele cadre din comună și nu a ur
mărit îndeplinirea hotărîrilor adop
tate.
Este motivul pentru care secre
tariatul comitetului județean de
partid i-a atras atenția in repetate
rînduri, după care, neglijențele în
muncă persistînd, l-a sancționat
cu vot de blam. In cele din urmă
s-a hotărit eliberarea sa din funcția
de secretar al comitetului de partid
și de primar al comunei și trecerea
în alt loc de muncă.

Neculai ROSCA

întrecerile Universiadei - pe „micul ecran“

Televizoarele cu circuite integra
te oferă posibilitatea vizionării ce
lor mai diverse emisiuni : filme,
concerte, piese de teatru, specta
cole de operă, cursuri de limbi

străine, emisiuni in limbile națio
nalităților conlocuitoare, emisiuni
sportive. In curind vor putea
fi urmărite, de acasă, din fo
toliu,
întrecerile
Universiadei.

Utilajele „din dosare44
se află acum in fabricație
Colectivul de la „lndependența“-Sibiu se angajează:
Livrările pentru șantierul Fabricii de zahăr din Arad
vor fi urgentate14
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In „Scinteia" din 8 iulie a.c., in ar
ticolul „Prea multe utilaje, in dosare", transmis de corespondentul
nostru din județul Arad, se semnala
că intensificarea ritmului de montaj
pe șantierul Fabricii de zahăr din
Arad, absolut necesară pentru finali
zarea, . pină in luna septembrie, a
acestui important obiectiv de inves
tiții, depinde în bună măsură de
primirea utilajelor tehnologice. Cea
mai mare parte a utilajelor necesare
noii fabrici de zahăr trebuie realizate
de întreprinderea „Independența"
Sibiu. Iată de ce ne-am interesat des
pre măsurile care se întreprind aici
pentru ca lucrurile să intre pe un fă
gaș bun, așa cum cer interesele acti
vității pe șantierul de la Arad.
— Nu poate fi vorba de pasivitate
în onorarea contractelor încheiate cu
Fabrica de zahăr din Arad, ne spune
inginerul Corneliu Godeanu, șeful
secției cazangerie a întreprinderii
sibiene. Este drept, pînă acum s-au
livrat puține utilaje pentru acest
șantier — doar 300 de tone, din cele
1 249 tone cit reprezintă Întreaga co
mandă. Dar trebuie să menționez că
în lunile mai și iunie prioritate ab
solută s-a acordat fabricației utilaje
lor destinate fabricilor de zahăr
Ianca, Zimnicea și Calafat, care vor
intra în funcțiune tot în acest an.
Programul de fabricație a fost stabi
lit de comun acord cu conducerea
Centralei industriei zahărului.
— Este respectat acest program ?
— Da. Au fost terminate livrările
pentru fabricile de la Ianca și Zim
nicea, iar în prezent se finalizează
ultimele utilaje pentru fabrica din
Calafat. în această săptămină se ex
pediază încă 216 tone care încheie
„comanda Calafat".
— Care este stadiul realizării uti
lajelor pentru șantierul de la Arad ?
— Toate utilajele destinate fabricii
de la Arad sint lansate în fabricație.
714 tone, incluzînd principalele uti
laje ale evaporației și difuziei, se
finalizează în cursul lunii iulie. Toate
forțele tehnice și umane ale celor trei
ateliere ale secției de cazangerie sint
angajate in realizarea acestor utilaje
conducătoare ale viitoarei fabrici de
zahăr. Dealtfel, tocmai pentru a im
pulsiona ritmul de lucru la „co-

cărțile de joc". A renunțat curind șl
la meserie, pentru că banul obținut
prin muncă era măsurat in funcție
de priceperea și strădania lui. Așa
dar, rupe cu bună știință acest echilibru — lege a vieții cinstite —
intrînd intr-o zonă de umbră, gene
ratoare a psihologiei parazitului, a
celui căruia munca i se pare o cor
voadă. iar traiul ușor, cîștigat prin
necinste, unicul scop. Fisurile ascun
se ale educației greșite devin astfel
cumplit de vizibile. Mai există încă
o justificare, anemică, a părinților
care-și văd speranțele prăbușite :
„Nu știucîndl-am scăpat din mină!"
Și, iarăși, te întrebi : există, intr-a
devăr, un moment distinct cînd ii
scapi din mină pe copil, cînd el iese
de sub controlul părintesc fără să se
simtă, sau fractura morală își începe
procesul nefast odată cu afecțiunea
nemăsurată, in care doza de îngă
duință și-a pierdut echilibrul ne
cesar ?
— N.B. are 13 ani, scapără de in
teligență — ne spunea locotenentul
major Ștefan Florian, de la serviciul
de cercetări penale al Miliției muni
cipiului Pitești. Tatăl — inginer. Are
și el „tot ce vrea !“. Și totuși, a’cest
copil a făptuit 30 de infrac
țiuni. Părinții sînt disperați. Noi —
îndurerați. „L-am scăpat din mină
— spun ei — a intrat într-un antu
raj rău". Păcat, inteligenta lui N.B.
merita îndrumată pe o altă cale. In
mediul infracțional i se spune „Mină
de aur". Ce ironie I Crește un om
neisprăvit. Cu o afecțiune reală,
plină de echilibru. N.B. ar fi putut
să dea alt conținut formulei „Mină
de aur...".
Ce deviere brutală de la viața cinstită, de muncă, in care trebuie să

pășească fiecare copil, fiecare tînăr,
cu toată răspunderea, nelipsindu-i,
desigur, de toate bucuriile copilăriei
și ale tinereții, ci sporindu-le aces
tora fiorul de frumusețe prin cuve
nita doză de răspundere pentru pro
priul viitor I Acest copil este un
caz extrem, la o virstă fragedă,
dar este, în același timp, un exem
plu de ceea ce se poate petrece și
la capătul evoluțiilor mai lente —
nu mai puțin nocive — ale răsfățu
lui, așa cum stau lucrurile cu Roșioru, om ajuns la 30 de-ani, neispră
vit. fugind de murfcă. bătînd căile
expedientului, pipăind limita de jos
a vieții, a penalului. Sau cazul altor
„copii bătrini", feriți de părinți toc
mai de bucuria lucrului bine făcut
de mîinile și mintea lor. „Eu am
muncit din greu ; el să trăiască mal
bine !“ — jalnic argument, de o mie
de ori auzit, potecă falsă în viață,
bătută incă de unii părinți, la capă
tul căreia îi ia în brațe dezamăgirea
și disperarea. Mai devreme sau mai
tîrziu, așa cum li se întimplă părin
ților lui Nicolae Roșioru. „îmi pare
rău și mi-e rușine" — mărturisește
acesta și, pentru o clipă, crezi intr-o
fericită trezire la realitate. „Vedeți,
continuă el ginditor. eu nu pot munci
prea greu"...... Ai o calificare, ești
strungar"...... Am fost... Nu-mi per
mite boala mea, am o hepatită... Am
avut cindva o hepatită — se corec
tează el. Poate ceva mai ușor".
I s-au oferit peste 12 locuri de
muncă I Nu mai comentăm.
Aminteam, la începutul anchetei
noastre, de avatarurile afecțiunii
greșit înțelese, de consecințele ei,
păgubitoare pentru noi toți, pînă la
urmă. Datorită acestei afecțiuni cu
sens deturnat de la înțelesul ei fi
resc. complex, sînt ținuți, ani de zile,
ca intr-o seră, copii ajunși oameni

Dan CONSTANTIN

BUCUREȘTI: Poligon modern pentru
pregătirea șoferilor amatori
De curind a fost dat in funcțiune,
parțial, noul poligon de instruire al
Scolii de șoferi amatori a municipiului
București, care va fi cel mai mare și
mai modern din țară. Poligonul ocu
pă o suprafață de 4,6 hectare, în peri
metrul cuprins între strada Ilioara și
bulevardul Ion Șulea. Pentru început,
cursanții dispun de trei micropoligoane cu platforme de antrenament și
de parcare destinate atit instruirii, cit.
Magazinele și raioanele „ spe
cializate ale comerțului de stat
oferă televizoare cu circuite inte
grate fabricate de întreprinderea
„Electronica" București.
Iată cîteva din avantajele oferite
în exploatare de noile tipuri de tele
vizoare : durata de funcționare în
delungată — datorită faptului că
sint complet tranzistorizate ; redu
cerea consumului de energie elec
trică cu circa 33%, prin îmbunătă
țiri constructive și funcționale ;
funcționarea normală chiar și la
variații mai mari ale tensiunii pe
rețea, ca urmare a incorporării
unui stabilizator în aparat ; opera
ții de depanare simplificate, deoa
rece în construcția televizoarelor
s-au folosit module funcționale ce
se pot schimba cu operativitate. Se
pot cumpăra următoarele tipuri de
televizoare : „Olt". „Snagov". „Si
rius", „Diamant" la prețuri între
2 920 lei și 3 720 lei, ratele lunare
fiind de 103 la 132 lei, aparatele avînd diagonala ecranului de 44, 47,
50 și 61 de cm.
Garanția pentru buna funcționa
re a televizoarelor cu circuite inte
grate este de 12 luni. In toate ma
gazinele specializate ale comerțului
de stat, televizoarele cu circuite in
tegrate se pot cumpăra și cu plata
în maximum 24 rate lunare, cu un
aconto de 15% din prețul de vinzare al aparatului.

Munca fără pîine nu există
(Urmare din pag. I)

manda Arad", începind cu această
săptămină, in secție lucrează incă
126 de muncitori, transferați în cazangerie din alte sectoare ale intreprinderii.
Efectele unor asemenea măsuri
sint evidente. Chiar în cursul zilei de
9 iulie a plecat spre Arad un trans
port „agabaritic" care cuprinde pri
mele două aparate de vacuum. Rit
mul stabilit — cinci pe săptămină —
va fi respectat. Este hotărîrea între
gului colectiv al secției, mobilizat de
organizația de partid. Iar eforturile
muncitorilor din echipele conduse de
Ioan Zeck, Dumitru Bunea, Moise
Vasile de Ia cazangeria grea, ale
celor din echipele lui Ion Hanea,
Gheorghe Hanza, loan Moga. de la
cazangeria ușoară, vin să susțină prin
forța faptelor măsurile tehnice și or
ganizatorice întreprinse pentru ono
rarea în cel mai scurt timp a obliga
țiilor de mare răspundere ce revin
întreprinderii „Independența". Pro
gramul de fabricație a utilajelor ne
cesare șantierului din Arad se urmă
rește zilnic. Conform acestui pro
gram, pină la 10 august vor trebui
livrate toate utilajele. După cum am
constatat, condiții pentru respectarea
acestui termen sint asigurate : ca
pacitate de producție, forță de
muncă. Dar și colectivul de la „In
dependența" Sibiu trebuie sprijinit
in această perioadă de intense efor
turi de unele unități colaboratoare.
Sibienii trebuie să mai primească de
la întreprinderea de țevi Roman
85 tone țeavă 35X2 OLT.
K, de la
întreprinderea „Republica Uh Capi
tală 32 tone țevi 102X4 OLT 35 K, de
la întreprinderea de utilaj chimic
din Ploiești plăci tubulare evaporator
și de la „Unio" din Satu Mare —
reductoare.
Dînd deplin credit angajamentului
constructorilor de utilaje tehnologice
din Sibiu, forței de mobilizare a co
lectivului de la „Independența", se
poate aprecia că în următoarele săptămini ritmul montajului pe șantierul
noii Fabrici de zahăr de la Arad se
va intensifica, condiție pentru pune
rea ei in funcțiune la termenul pla
nificat.

mari, pregătind la nesfîrșit examene
de intrare la facultate. „Băiatul ta
tei. fata mamei !“... Li se oferă totul
— locuință, întreținere gratuită, cu
spor de calorii și bani pentru destin
derea necesară după „munca grea",
care nu se va fructifica pozitiv ni
ciodată. Dar se perseverează în aceastâ situație, cu o incăpățînare
demnă de o cauză mai bună, se fa
brică tot felul de „neșanse", acoperindu-se cu ele. de fapt, izvorul care
produce implacabil oameni nereușiți.
oameni slabi, fără voință, oameni
eșuînd în marasm, în acte reprobabile, cînd izvorul material părintesc
seacă sau este depășit de „nevoile"
„
odraslelor. Și atunci apar acele du
reroase lacrimi, acele întrebări pate
tice: „Cum de s-a putut întîmpla cu el
(sau ea) care a avut de toate ?“ Toc
mai de aceea ! Pentru că a avut și
are de toate, fără a înțelege că va
lorile pe care le consumă, chiar și
cele afective, trebuie răscumpărate
cu efortul nobil al muncii și al răs
punderii. Ferindu-1 pe copil sau pe
tînăr de aceste eforturi, le slăbim
puterea de rezistență in fata vieții,
le retezăm noi înșine ascensiunea
spre realizarea pe care le-o dorim,
spre întregirea personalității lor,
creăm societății întregi un rău îm
potriva căruia ea trebuie să-și mo
bilizeze energiile. Un rău care se re
pară greu, care se cicatrizează greu.
„Băiatul tatei, fata mamei" sint
„darurile" nemeritate și neașteptate
aruncate în spinarea societății noas
tre. în care principiul „Nici pîine
fără muncă, nici muncă fără piine"
este lege. Și legea trebuie să-și spună cuvîntul cu fermitate, pentru ca
viața noastră de muncă cinstită, liberă, creatoar.e să-și păstreze armo
nia și frumusețea neîntinate.

și susținerii de probe în cadrul exa
menului de conducere auto.
în final, poligonul va fi dotat cu 9
asemenea micropoligoane, care vor fi
puse la dispozițiacursanțiloreșalonat:
două în luna iulie și încă patru în
septembrie și, respectiv, octombrie,
o bază pentru întreținerea și repara
rea autoturismelor și platforme de
parcaj a întregului parc auto
al școlii. într-o etapă ulterioară
este proiectată realizarea unei clădiri
a școlii, prevăzută cu labbratbare”*
tehnice, săli amenajate special pen
tru predarea circulației rutiere, la
boratoare psihologice și pentru
conducerea simulată a autoturis
mului. Noul poligon va contribui la
pregătirea în condiții cît mai bune
a viitorilor conducători de autotu
risme, astfel încît absolvenții școlii
bucureștene să dobîndească o temei
nică pregătire. (Gabriela Bondoc).

ARGEȘ:

Noi unități
ale cooperației
de consum
Micești, Bradu, Băbana, Albota, Beleți, Negrești. Sînt citeva
dintre localitățile rurale unde
cooperația de consum din judetul Argeș a deschis anul acesta
noi unități de producție și pres
tatoare de servicii pentru popu
lație.
„Numărul
unităților
noastre — ne spune tovarășul
Eugeniu Lazăr, vicepreședinte
al Uniunii județene a coopera-,,
ției de consum —se ridicai
*
,
peste 1 000. Nu există cornii.,»,
în care să nu funcționeze mai
multe asemenea unități. Ele
sint încadrate cu peste 2 000 de
meseriași, în majoritate local
nici, mulți cu lucru la domici
liu, pentru a nu fi nevoiți să
facă naveta in alte părți". Profi
lurile unităților sînt în număr
de circa 100 și vizează activități
îndeosebi neconsumatoare de
energie, cum sint cele de croito
rie, cizmărie, tîmplărie etc. Au
fost extinse și unitățile de mică
industrie, ai căror lucrători se
ocupă de punerea în valoare a
unor resurse locale : răchita
pentru împletituri, pămîntul
pentru
olărit și ceramică,
lemnul. Unitățile cooperației
de consum execută din materia
le recuperabile diferite repere
pentru industria constructoare
de automobile, saci și butoaie
pentru ambalarea produselor
chimice și altele. (Gh. Cirstea).

Depunerile
pe obligațiunile
C.E.C.
cu ciștiguri

Casa de Economii și Consemnațiuni face cunoscut că pînă la
data de 10 iulie a.c. inclusiv,
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri
se pot procura la valoarea lor
nominală, fără diferență de preț.
Cei interesați pot procura obli
gațiuni C.E.C. cu ciștiguri în nu
mărul dorit, de la oricare uni
tate a Casei de Economii și Consemnațiuni și de la unitățile poș
tale.
Posesorii de obligațiuni C.E.C.
beneficiază de importante cîștiguri in bani cu valori cuprinse
intre 50 000 de lei și 800 de lei
care se acordă în fiecare lună,
prin trageri la sorți.
Tragerea la sorți pentru aceas
tă lună va avea loc in Capitală
la data de 31 iulie a.c.
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Cronica zilei

Președinte de onoare al Partidului Elvețian al Muncii

Cea de-a 75-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă
plăcutul prilej de a vă adresa din partea Comitetului Central al Partidului
Comunist Român și a mea personal calde felicitări, precum și cele mai
bune urări de sănătate, viață lungă și fericire.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate, stimă și
respect reciproc dintre Partidul Comunist Român și Partidul Elvețian al
Muncii vor continua să se intărească și in viitor, spre binele partidelor și
popoarelor noastre, al cauzei păcii, securității, independenței naționale și
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala amiralul (r) Emilio Eduardo
Massera, șeful Partidului Mișcarea
pentru Democrație Socială din Ar
gentina, care, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, a făcut o
vizită in țara noastră.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de Tamara
Dobrin, președintele executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S., de alte
persoane oficiale.
Au fost prezenti Federico Carlos
Barttfeld, ambasadorul Argentinei la
București, și membri ai ambasadei.
★

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București. Rudolph Aggrey.
a oferit, miercuri, o recepție cu oca
zia încheierii misiunii sale in țara
noastră.
Au participat Maria Groza, adjunct
al ministrului afacerilor externe,
Doina Ardare, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți
membri ai corpului diplomatic.

COTIDIAN
Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii•**

★

• întreprinderea mecanică Vaslui
a lansat în fabricație mai multe
tipuri de ventilatoare (la cererea
Șantierului naval Galați) și o serie
de electroventile pentru dotarea
ventilatoarelor de mină și servomecanisme - care pînă acum se im
portau. Totodată, se urgentează
asimilarea de piese de schimb ne
cesare
Combinatului
siderurgic
Galați.
• La gara centrală Oradea, în
curs de modernizare, a fost dat în
funcțiune un pasaj pietonal sub
teran, cu £ase ieșiri la peroane. Pa
sajul, cc e traversează pe sub Piața
Bucure^J, fâcînd legătura între
gară, stațiile de tramvaie și autobu
ze din această zonă de trafic intens,
sporește siguranța în circulația pie
tonilor.
• Specialiști de la Inspectoratul
de stat județean Galați pentru con
trolul calității produselor, în frunte
cu dr. fizician Gheorghe Huțanu, au
realizat un aparat tranzistorizat
portabil destinat măsurării umidită
ții detergenților și săpunurilor. Cu
acest aparat o determinare durează
doar un minut, iar după vechea
metodă - patru ore. Un cîștig de
timp mai mult decît substanțial.
• Pe străzile municipiului Tulcea
„izvorăște" adesea apa din pricina
unor defecțiuni la rețeaua de ali
mentare. Și in timp ce în multe
locuri apa se irosește, la blocurile
din cartierul „23 August" lipsește
zile întregi. Una din cauze : necorelarea între construcția stației de
alimentare cu apă potabilă și dez
voltarea orașului.
• Folosirea cabinelor spațiale de
băi complet finisate, tehnologie
nouă care a început să se utili
zeze pe șantierele de construcții de
locuințe din Suceava, permite redu
cerea cu 61 de ore a manoperei pe
apartament, față de procedeul
clasic de realizare a grupurilor
sanitare, lată, deci, încă o sursă de
creștere a productivității muncii.
• întreprinderea „Mefalotehnica"
\ din Tîrgu Mureș a omologat și inK______________________________

trodus in fabricație de serie mașina
de tricotat rectilinie dotată cu me
canism Jacard (JAR-201) - cu co
menzi electronice ale funcțiunilor și
selectarea mecanică a acelor. Mași
na, compusă din 100 000 de piese
și peste 2 000 de repere, înglobează
munca a 1 000 muncitori, maiștri,
tehnicieni și ingineri din întreprin
dere.
• In comuna Hălăucești, județul
lași, „circulă" de la casă la casă
mai multe clocitori artificiale. Adică
niște cutii încălzite cu becuri de
150 W ce pot fi alimentate de la o
priză electrică și care „scot" cîte o
sută de pui la fiecare „șarjă". Clocitorile itinerante i-au ajutat pe lo
cuitorii acestei comune să devină
fruntași pe județ în creșterea puilor
de găină în gospodăriile personale
și în valorificarea lor prin sistemul
achizițiilor la cooperativa de con
sum.
• Pe șantierele de construcții ale
județului Sălaj pot fi văzuți 350 de
elevi ai liceului de profil din Zalău.
Alăturîndu-se constructorilor, elevii
efectuează, sub îndrumarea maiștrilor-instructori, munci calificate la
căminul de nefamiliști al întreprin
derii de țevi, la placarea pieței mu
nicipiului, la grădina botanică din
Jibou și ia propria școală. Aici, pro
fesia se însușește la școala muncii.
• La Tîrgu Lăpuș, județul Mara
mureș, nu se aplică dispoziția legală
cu privire la obligativitatea recupe
rării ambalajelor din sticlă de către
magazinul alimentar cu autoservire,
băcănia din piață și chiar de către
centrul (fantomă I) specializat pen
tru asemenea preluări. Cine in
tervine ?
• Sute de elevi ai liceelor pra
hovene au prezentat în cadrul unei
sesiuni de referate și comunicări
desfășurate la Institutul de petrol și
gOZe Ploiești propriile creații tehnico7
științifice. Diferitele aparate, dispo
zitive, mașini realizate de elevi au
făcut obiectul unui interesant co
locviu, urmînd ca acelea considerate
mai valoroase și utile să fie intro
duse în producție.

O colecție de documente diploma
tice italiene, editată de Ministerul
Afacerilor Externe al Italiei, a fost
donată Institutului de istorie „Nicolae Iorga“ din București. Colecția în
sumează 40 de volume și reunește
textele tuturor documentelor diplo
matice privind statul italian modern,
de la data constituirii sale (1860) pină
în anul 1943. Volumele cuprind și
texte de o deosebită importantă pen
tru studierea relațiilor româno-italiene. Lucrarea a fost înmînată di
rectorului institutului, Ștefan Ștefănescu, de ambasadorul Italiei la
București, Ernesto Mario Bolasco.
★

în cadrul primei ședințe plenare,
Consiliul Uniunii scriitorilor a ales
Biroul Uniunii scriitorilor, format din
27 membri. Ca președinte al Uniunii
scriitorilor a fost ales Dumitru Radu
Popescu, ca vicepreședinți Alexandru
Bălăci, George Bălăiță, Constantin
Chiriță, Geza Domokoș, Laurențiu
Fulga și Constantin Țoiu, iar ca se
cretari Nikolaus Berwanger, Ion Ho-,
bana și Lajos Letay.
(Agerpres)

Știri sportive
9 Ieri, la Bistrița, în penultima zi
a turneului internațional feminin de
volei al țării noastre, dotat cu „Tro
feul Hebe“. selecționata României a
repurtat a treia victorie consecutivă,
învingînd cu scorul de 3—0 (15—8,
15—5, 15—12) reprezentativa R. D.
Germane. în alt meci s-au întîlnit
echipele Cehoslovaciei și Ungariei. A
cîștigat echipa Ungariei cu scorul de
3—1 (15—5. 13—15. 15—9, 15—5).
Astăzi, de la ora 16 : România —
Cehoslovacia și Bulgaria — R.D. Ger
mană.
• După cum se anunță din Ziirich,
conform unei înțelegeri, meciul tur
din cadrul „Cupei U.E.F.A." dintre
formațiile Apoel Nicosia și F. C. Ar
geș Pitești se va juca pe terenul
echipei din Cipru.
• Astăzi, la „Arenele Romane" din
Capitală se va desfășura o nouă gală
de box, cu participarea unor pugiliști
fruntași. Din programul reuniunii,
care va începe la ora 18100, se re
marcă meciurile : Gheorghe Brumă
(Rapid) — Ștefan Dincă (Mașini Unelte) — categ. 54 kg ; Dumitru Diaconescu (Rapid) — Mihai Stamatescu
(Metalul) — categ. 63,500 kg și Ion
Apostol (Mecanică Fină) — Iancu
Zaharia (Metalul) — categ. 67 kg.

Funcția militantă a revistei de cultură
(Urmare din pag. I)

derne, care Stabilesc inconsistența
credinței in „cealaltă lume" (cu argu
mente preluate de la H. Spencer) sau
analizează, sub influența lui Paul Lafargue. izvoarele social-economice ale
superstițiilor și reflexul lor in unele
cintece și obiceiuri prilejuite de di
ferite momente âle vieții omului,
în această varietate enciclopedică de
preocupări, revista acordă un larg
spațiu pledoariei pentru crearea unui
climat de muncă, probitate și exi
gență în cercetarea științifică româ
nească, ducînd campanii necruțătoa
re împotriva plagiatelor, a „mon
struozităților științifice" prezente in
cursuri universitare și in manua
le școlare, împotriva imposturii și
a defecțiunilor de informare și de
interpretare a faptelor. Revista de
plin '“șl starea de înapoiere materia
lă și"culturală a satelor noastre, sesizînd cu luciditate consecințele pe
care „formele fără fond", introduse
din Apus, le-au avut asupra realită
ților economice, sociale și politice
românești, dar. spre deosebire de
„Junimea", colaboratorii săi nu cer
eliminarea formelor, ci impulsiona
rea fondului pentru a fi adus la ni
velul primelor, reținind în această
direcție rolul ideilor înaintate in ac
celerarea dezvoltării.
în domeniile literaturii, revista se
caracterizează prin opțiunea sa des
chisă pentru realism și prin readu
cerea in prim plan a principiului
tendențiozității sociale și etice a cre
ației literar-artistice. Maturitatea teo
retică a publicației, importanta ei
pentru evoluția ulterioară a scrisului
românesc se afirmă in special după
apariția printre colaboratori a lui
C. Dobrogeanu-Gherea, fondatorul
în literatura noastră al criticii lite
rare analitice și unul dintre cei din
ții comentatori avizați ai activității
marilor noștri clasici. Esențială pen
tru activitatea desfășurată de Gherea in paginile „Contemporanului"
este acțiunea sa convingătoare de lim
pezire teoretică și demonstrare practi

• CU AVIONUL SO
LAR PESTE
CANALUL
MÎNECII. Primul avion al că
rui motor este alimentat exclu
siv de energia solară — „Solar
Challenger" — a reușit să traver
seze Canalul Mînecii, după un
zbor de cinci ore și jumătate.
Aparatul, pilotat de tînărul american Stephen Ptacek. in virstă de 28 de ani, a decolat de pe
aeroportul din Cormeilles-enVexin, din apropiere de Paris,
aterizind după ce a parcurs aproximativ 300 km la Manston,
in comitatul Kent din Marea
Britanie. „Solar Challenger"
este un avion de construcție
specială. El cintărește mai puțin
de 90 kg, avînd o anvergură a
aripilor de 14 metri și un fuse-

că a specificului, conținutului, rolului
și locului criticii literare in cadrul
unei culturi naționale, de precizare a
terminologiei și posibilităților genu
lui, de relevare a intrepătrunderii
dialectice a idealurilor sociale și
umane cu cele promovate de creația
literară și de respingere a aserțiuni
lor care considerau arta un joc gra
tuit. fără contingente cu realitatea.
Critica literar-artistică de la „Con
temporanul" este o critică militantă,
bazată pe criterii ideologice și este
tice ferme, constituind astfel o moș
tenire de preț, un exemplu pentru
viitorime in ceea ce privește ple
doaria pentru o literatură inspirată
din viața celor mulți, selecția valori
lor capabile să influențeze luminos
conștiința oamenilor.
Noutatea preceptelor teoretice pro
movate a constituit obiectul unor
răsunătoare polemici purtate de
„Contemporanul" cu alte reviste ale
timpului (printre ele — „Literatorul"
și „Convorbiri literare"), polemici care
au dat conținut și efervescență vie
ții spirituale a timpului și. prin con
cluziile lor. prin varietatea proble
melor aflate în litigiu, au influențat
pozitiv progresul gindirii și activi
tății literare, cu ecouri prelungite,
unele dintre ele, pină astăzi.
în paginile „Contemporanului" s-au
afirmat cîțiva poeți și prozatori (C.
Miile. N. Beldiceanu. O. Carp,
Gheorghe din Moldova. E. Giodano.
I. Pop-Reteganul, Th. Speranția.
Artur Stavri, I. Păun-Pincio. Ștefan
Basarabeanu, Sofia Nădejde, N. Iorga. Gh. Nădejde. V.G. Morțun ș.a.),
care, chiar dacă nu au lăsat opere
de înaltă ținută artistică, compara
bile celor de la .,Convorbiri literare",
impresionează prin orientarea lor
predilectă spre conflictele sociale,
prin militantismul atitudinii. de
mocratismul viziunii și investigarea
atentă a mediilor muncitorești și ță
rănești. a psihologiilor chinuite de
grija zilei de mîine. Paralel, publica
ția a inserat traduceri și comentarii
din și despre Taras Sevcenco. F. M.
Dostoievski, I. Turgheniev, N. A. Ne

laj cu o lungime de 9 m. Este
propulsat de o elice cu pas va
riabil, acționată de un motor
electric cu o putere de 3 kW,
care este alimentat de curentul
furnizat de 16 000 celule fotovoltaice dispuse pe partea supe
rioară a aripilor și a ampenajului.

• UZINA DE RO
BOTI. La poalele muntelui
Fuji, din apropierea capitalei
nipone, există o uzină deservită
in întregime de roboti. Acești
„lucrători fără odihnă" fabrică
la rindul lor tot roboti. Introdu
cerea roboților industriali a luat
o mare amploare în Japonia.
Numărul lor era evaluat la aproximativ 76 000 la sfîrșitul anului 1980. Comparativ, indus
tria din S.U.A. totalizează ceva

krasov, Lev Tolstoi. Gustave Flau
bert, Guy de Maupassant, H. de Bal
zac, Emile Zola. Andre Chenier,
Mayne Reid. Charles Dickens. H.
Heine etc., menite în intenția redac
torilor să argumenteze opiniile teo
retice, de natură estetică, profesate,
să ofere o imagine concludentă a
preocupărilor creației literare uni
versale. a succeselor realismului.
De asemenea, se poate conchide
că, prin ansamblul manifestărilor
sale. „Contemporanul" a reprezentat
unul dintre momentele de cotitură
ale evoluției noastre spirituale, o
sinteză aprofundată și esențial criti
că a experienței cultural-literare
precedente, prilej de formulare a
unor principii ideologice și estetice
corespunzătoare cerințelor moderne
ale dezvoltării, un organ de „lumi
nare" și de pregătire a energiilor
naționale pentru strălucitele înfăp
tuiri viitoare.
Mobilurile și idealurile pentru care
a militat, năzuința de a instaura un
climat literar-științific de înaltă exi
gență morală constituie, in ansam
blu, o prețioasă moștenire, a cărei
valorificare și dezvoltare în condiții
le culturii noi. socialiste definește
cele mai bune rezultate și preocu
pări ale revistei de azi. „Contempo
ranul" este1 publicația care a reunit
in paginile sale, după eliberarea tă
rii, personalități de frunte ale artei
și culturii românești, scriitori, critici,
istorici literari prestigioși ce și-au
pus talentul, torța creatoare in sluj
ba înfloririi literaturii noastre noi, a
triumfului idealurilor socialiste în
intreaga viață spirituală a României.
De la Mihail Sadoveanu și George
Călinescu pină la noile generații
scriitoricești, intr-o impresionantă unitate creatoare, avînd ca țel suprem
dezvoltarea culturii naționale, expo
nents scrisului românesc au făcut
din paginile „Contemporanului" tri
buna înaltului lor atașament față de
politica partidului de înflorire mul
tilaterală a patriei, de afirmare ple
nară a energiilor ei spirituale, pen
tru educarea patriotică, revoluționa
ră a maselor de oameni ai muncii.

mâi mult de 3 000 roboți in func
țiune, iar cea din Franța — 500.
Dezvoltarea industriei de roboți
este încurajată de stat, prin în
ființarea societății „Japan Robot
Leasing Company" (JAROL). cu
sprijinul Băncii de dezvoltare a
Japoniei. O atenție deosebită
este acordată generației viitoare
de roboți denumiți inteligenți.
capabili „să vadă" și „să inteleagă“. La Tokio se afirmă că ro
botii japonezi vor deveni peste
cițiva ani produse de export pe
scară largă, similare cu aparate
le de fotografiat și automobilele,
care au invadat de pe acum
piețele țărilor occidentale.

•
DIN
ÎNĂLȚIMI
SPRE ADÎNCURI. Sir Ed
mund

Hillary,

neozeelandezul

□E^

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a
primit, în cursul zilei de miercuri, 8
iulie, delegația revistei „Hongqi"
(„Steagul roșu"), organ teoretic și po
litic al C.C. al P.C. Chinez, condusă
de tovarășul Jiang Yun, redactor-șef
adjunct, care, la invitația revistei
„Munca de partid", a făcut o vizită
prietenească, pentru schimb de expe
riență, în țara noastră.

La întrevedere a participat Chen
Shuliang, ambasadorul R. P. Chineze
la București.
în timpul șederii în tara noastră,
oaspeții chinezi au avut întîlniri și
discuții la comitetele județene CarașSeverin și Timiș ale P.C.R., la Comi
tetul de partid al sectorului I și la
comitetul de partid al Centrului uni
versitar București, au vizitat obiec
tive economice, așezăminte de cul
tură și invățămint din Capitală și
județe.

Totul pentru creșterea
productivității muncii!
(Urmare din pag. I)

materiale și, în consecință, de satis
facere în mai bune condiții a consu
mului productiv și a celui al popu
lației. Calculele arată că
sporirea cu un singur procent a
productivității muncii echivalea
ză la nivelul anului 1981 cu un
plus de producție industrială de
circa 11 miliarde lei.
Și intrucît cifrele au o putere de
convingere foarte mare, să mai re
flectăm la un calcul sugestiv pentru
ceea ce inseamnă creșterea produc
tivității muncii pentru sporirea, in
ansamblu, a eficienței economice. Este
vorba de valorile care rezultă din
creșterea cu un singur procent a pro
ductivității muncii calculate pe baza
producției nete (vezi graficul). Dacă
în loc de 7 la sută, cit este ritmul
mediu anual de creștere prevăzut în
actualul cincinal, am realiza o creș
tere a productivității muncii de 8 la
sută,
am putea obține suplimentar o
producție netă in valoare de
peste 3 miliarde lei in 1981 și
de 4,6 miliarde lei in 1985. Adică,
tot alit cit realizează aproape
30 000—45 000 de oameni din in
dustrie!
Sint calcule deosebit de conclu
dente din care rezultă valori deosebit
de importante, concretizate în bunuri
de primă importanță necesare eco
nomiei și pieței, în sporuri de pro
ducție netă și de venit național. Este
de însemnătate fundamentală ca,
pretutindeni, in fiecare unitate și la
scara întregii economii, ritmul de
creștere a productivității muncii să
devanseze ritmul de creștere a
retribuției medii, Ignorarea acestei corelații ar însemna punerea in circulație, prin majorări de
retribuții, a unor valori monetare fără
o acoperire in bunuri materiale, in
mărfuri mai multe, realizate printr-o
productivitate mai mare. Totodată,
deosebit de important este ca sporul
producției industriale obținut pe sea
ma productivității muncii să devan
seze creșterea realizată prin mărirea
numărului de muncitori atrași în pro
ducție. Și aceasta constituie o corela
ție de bază in oricare economie care
acordă prioritate factorilor intensivi
ai dezvoltării. Este sugestiv în acest
sens că.
în cincinalul 1981—1985, pe an
samblul industriei productivita
tea muncii va crește intr-un ritm
mediu anual de peste patru ori
mai mare decît numărul mediu
al personalului muncitor.
O corelație în care se regăsesc eforturile considerabile pe care le face
societatea noastră pentru mecaniza
re, automatizare și cibernetizare, pen
tru promovarea tehnologiilor mo
derne, preocupările colectivelor de
oameni ai muncii pentru organizarea
tot mai bună a producției, pentru
folosirea integrală, tot mai eficientă
a potențialului tehnic și uman de
care dispun.

Condeie pentru extinderea
măsurilor de reducere a săptămînii de lucru. în cincinalul
trecut, un mare număr de colective
de oameni ai muncii au beneficiat
de sâptămîna de lucru redusă. „Tre
buie să luăm toate măsurile — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu —
ca, în acest an, să generalizăm săptămina de lucru de 46 de ore și să
pregătim trecerea, din anul următor,
pină la sfîrșitul cincinalului, la săptămina de 44 de ore de lucru in
toate sectoarele de activitate". Așa
cum s-a mai arătat, pentru aceasta
este absolut necesar ca planul să fie
realizat întocmai la toti indicatorii
în funcție de care se acordă săptămîna de lucru redusă. Iar în acest
sens, creșterea tot mai susținută a
productivității muncii constituie fac
torul esențial, pîrghia cea mai impor
tantă. Iată un argument in plus pen
tru a acționa pretutindeni în vederea
realizării și depășirii prevederilor de
plan la acest important indicator al
dezvoltării noastre economico-sociale.
Am insistat mai mult asupra citorva
factori care determină consecvența
ritmurilor înalte în creșterea produc
tivității muncii pentru a se înțelege
că orice efort întreprins in această
direcție, orice acțiuni practice menite
să sporească randamentul muncii sint,
deopotrivă, in interesul dezvoltării
susținute a economiei naționale și al
nostru, al tuturor. In fiecare între
prindere există resurse inepuizabile
de creștere a productivității muncii,
incepind cu extinderea mecanizării,
automatizării și cibernetizării, a lu
crului la mai multe mașini, și continuind cu promovarea tehnologiilor
moderne, a metodelor științifice de
organizare a producției și a muncii și
pină ia întărirea disciplinei in muncă
și ridicarea nivelului pregătirii tehnico-profesionale. Sînt tot atitea di
recții concrete de acțiune imediată
pentru consiliile oamenilor muncii,
sub conducerea organizațiilor de
partid. în conștiința fiecărui mun
citor și specialist, a fiecărui 'om al
muncii trebuie să fie înrădăcinat spi
ritul înaltei răspunderi pe care o
poartă fiecare în parte și toți la un
loc pentru a realiza zi de zi o înaltă
productivitate a muncii.
Este firească dorința fiecărui om al
muncii, a întregului popor de a trăi
mereu mai bine. Dar împlinirea aces
tei dorințe, spre care năzulm cu toții,
își are sursa trainică în munca noas
tră mereu mai spornică, mai bine or
ganizată, niai eficientă și de calita
te. menită să asigure creșterea con
tinuă a producției cu cheltuieli de
muncă și materiale eit mai reduse,
sporirea neîncetată a avuției naționa
le. Cu alte cuvinte, in creșterea
mereu mai accentuată a productivi
tății muncii sociale. Ca proprietari și
producători, ca beneficiari a tot ceea
ce înfăptuim, să facem totul pentru
realizarea unei înalte productivități
a muncii sociale — aceasta fiind
calea sigură a înaintării neabătute a
tării noastre pe drumul progresului
și civilizației socialiste, al ridicării
necontenite a bunăstării întregului
popor.
PROGRAMUL 2

tv
PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală
10,00 ,,Pe sub obcine la Volovăț". Co
mentariul : Dragoș Vicol
10.25 Omul și sănătatea. Călirea orga
nismului și prevenirea îmbolnăvi
rilor
10.50 Roman foileton ,,Puterea voinței“.
(Reluarea primului episod)
11,45 Interferențe muzical-literare. (Pie$e de Sigismund Toduță pe versuri
de Lucian Blaga)
12.25 Tribuna TV. Democrația muncito
rească — democrație a faptelor
12.50 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală : Viața școlii
16,30 Volei feminin : România — Ceho
slovacia. (Transmisiune directă de
la Bistrița)
17.25 Viața culturală
18,35 Desene animate
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,40 Ora tineretului
20.25 Evoluția vieții pe Pămînt — seria]
științific. Omul (ultimul episod)
21.25 Concert extraordinar susținut de
orchestra de muzică populară
a
Radioteleviziunii pentru muncitorii
de pe platforma industrială Motru
22,15 Telejurnal

Circulația
pe Transfăgărășan
Direcția drumurilor din Ministerul
Transporturilor și Telecomunicațiilor
aduce la cunoștință celor interesați
deschiderea circulației pentru perioa
da de vară pe DN 7 C Transfăgârășan. Datorită intensificării ritmului
lucrărilor în tunelul Bîlea Lac. acesta
va ti deschis circulației publice după
următorul program : In zilele de luni
pînă vineri, intre orele 6—7, 12—13 și
18—19 : sîmbăta, între orele 6—7 și
14—20 ; duminica și sărbătorile legale,
intre orele 8—20. De reținut că circu
lația prin tunelul Bîlea Lac se des
fășoară alternativ, pe un singur fir.
intr-un sens sau celălalt. (Agerpres).

19,00 Telejurnal
19,25 Concertul formațiilor muzicale ale
Radioteleviziunii. Dirijor : Ludovic
Baci. Solistă :
Ina Macarie.
tn
program : Haydn, Schumann, Sostakovici, Anatol Vieru
21.30 Muzeu șl atelier. Documentar de
artă realizat de Studioul de film
TV în colaborare cu „Sahiafilm"
22,15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

IAȘI • în perioada 1—15 iulie
la Iași. Suceava și Piatra Neamț
se desfășoară cursurile de vară
internaționale ale Universității
„Al. I. Cuza" cu tema „Omul in
Carpații Orientali", manifestare
ajunsă la a zecea ediție. Parti
cipă cadre didactice din învățămîntul superior, cercetători din
domeniul geografiei și biologiei,
profesori din învătămîntul liceal
și gimnazial, studenfi. Iau parte,
de asemenea, oaspeți de peste
hotare. Prima lecție, intitulată
„Carpații in istoria poporului ro
mân". a fost ținută de prof. univ.
dr. Gheorghe Platon. (Manole
Corcaci).
SĂLAJ • Timp de trei zile,
municipiul Zalău a găzduit etapă
republicană ă Festivalului națio
nal „Cintarea României" pentru
formațiile de teatru, montaje li- ,
terare sau recitaluri de poezie
și pentru formațiile de teatru de
năpuși din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș. Mureș.
Satu Mare, Sibiu și Sălaj. Evo
luția celor peste 1 000 de artiști
amatori a demonstrat buna lor
pregătire și o exigentă evidentă
in selecționarea repertoriului.
(Ioan Mureșan).

PRAHOVA • Ansamblul fol
cloric „Perinița" al Școlii popu
lare de artă Ploiești a plecat în-

^PRETUTINDENI

care. în 1953. a reușit, împreună
cu ghidul său, să escaladeze,
primii in lume, cel mai înalt
masiv muntos de pe glob — Everestul — își îndreaptă acum
atenția spre adincuri. La 18 iu
lie. temerarul alpinist, care a
atins virsta de 62 de ani. îm
preună cu alt amator de înăl
țimi, americanul John Roskelly,
vor începe coborîrea în cea mai
adincă mină de argint din lume
— ..Sunshine Silver Mine" din
Kellog, Idaho, Statele Unite.
Coborirea, din care o parte se
va efectua cu liftul, iar restul
pe jos, se va face doar pină la
adincimea de circa 1 000 metri.

• TRAFIC
POSTAL
SUBTERAN. în vederea ac
celerării traficului poștal, socie
tatea britanică de poștă și tele
graf a pus in funcțiune primul
micrometrou (în imagine) des
tinat să transporte curierul de
la un centru de triere la altul.
In total, șase milioane de efec
te poștale circulă zilnic pe re
țelele subterane ale orașului, cu
o viteză medie de 57 km pe oră.
în timp ce, la suprafață, in pe
rioadele de aglomerație viteza
unui autovehicul nu depășește
18 km pe oră. Avantajele sînt
mai mult decît evidente.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă
lui Cesar Virata, prim-ministru al
Republicii Filiping, cu prilejul numi
rii in această funcție, prin care
transmite cordiale felicitări și urări
de noi și tot mai mari succese in im

R. P

portanta sa misiune. Totodată, se ex
primă convingerea că stringerea in
continuare a raporturilor dintre gu
vernele celor două țări va servi intăririi și dezvoltării relațiilor romănofilipineze pe multiple planuri, cauzei
păcii și. colaborării in intreaga lume.

MONGOLĂ:

întruchipări contemporane
ale unor aspirații seculare
Constructorul D. Peljaa nu este lo
cuitorul cel mai virstnic al Darhanului. Și totuși, intreaga populație de
40 000 de oameni a acestui oraș mon
gol, pitulat printre stînci pleșuve, la o
altitudine de circa 2 000 metri. îl cu
noaște și-l recunoaște ca „fondator"
al localității. în zilele^senine. încon
jurat de tineri și vîrstnici, îi place
să urce pe Colina televiziunii, de
unde le arată în vale o clădire ajun
să „anonimă", căci au înconjurat-o
altele mult mai arătoase. Este prima
clădire a acestui oraș mongol. Ridi
cată in anul 1961. Cu piatra de teme
lie pusă la 17 octombrie. Temelia i-a
pus-o el. Peljaa. Au urmat apoi
blocurile viu colorate, străzile asfal
tate, parcurile pline de verdeață și de
copii, iar in zare coșurile combinatu
lui de panouri prefabricate (fabrica
de case), fabricii de cărămidă, celei
de ciment, combinatului de produse
zaharoase.
Ce-a fost înainte ? Adică acum
aproape două zeci de ani ? Ușor de
ghicit. îți întorci privirea spre cea
laltă parte și întîlnești imensitatea
cenușie, punctată din loc in loc de
stînci uriașe, afumate, ca în urma
unui
cataclism
cosmic. Așa era
de cînd e lumea.
Pină în toamna
ÎNSENINĂRI DE
lui ’61. Pe urmă...
Pe urmă e clar.
Iată orașul, care a
pus hotar timpului și acestor în
tinderi.
— I-am pus nume de legendă.
„Darhan", care înseamnă „Făurarul",
ne spune omul cu fruntea brăzdată de
vreme, de arșițe și geruri.
„Numele făurarului din legendă
nu-1 cunoaștem, ne precizează tovară
șul P. Bold, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol. Le cunoaș
tem însă pe cele ale făuritorilor din
zilele noastre. Dar, mai ales, faptele
lor. întruchipate în Darhanul de azi".
Ce-nseamnă Darhanul pentru eco
nomia Republicii Populare Mongole ?
în primul rînd. o producție egală cu
cea a întregii țări din 1951 ; aici se
extrage 47 la sută din producția to
tală de cărbune a țării ; se produc
28 la sută din numărul cărămizilor.
11 la sută din cantitatea de energie
electrică a Mongoliei. Aici există sin
gurele (deocamdată) fabrici de ciment
și keramzită din țară.
Tineri din aproape toate aimacele
(județele) și-au făurit, odată cu in
dustria Darhanului, destine noi. în
prezent, orașul dispune de un spațiu
locativ de 180 000 mp. Iar oamenii
muncii, făurarii noii Mongolii, răs
pund cu demnitate înaltelor coman
damente ridicate de dezvoltarea' eco
nomică a patriei. In cinstea marilor
evenimente ale acestui an — Con
gresul al XVIII-lea al P.P.R.M. și a
60-a aniversare a Revoluției populare
■— oamenii Darhanului au depășit
planul de producție semestrial cu
peste 8 milioane de tugrici.
Denumiri de orașe sau localități
apărute în timpul unei părți din viața
de om sint atît de legate de tradi
țiile seculare ale poporului mongol,
incit sînt folosite adesea in cintecele
populare, sau pentru alintatul co
piilor. Pînă și necunoscătorii limbii
mongole au descifrat intr-unui din
cintecele prezentate într-o seară Ia
Teatrul tineretului din Darhan (una
din cele mai frumoase clădiri de
acest gen din Mongolia) cuvintele
alăturate „darhan" și „erdenet". Am
crezut cu toții că este vorba de niște
denumiri de localități. A doua zi insă,
in timp ce ne îndreptam spre autobu

tr-un lung turneu artistic in
Grecia, ducînd pe meleagurile
acestei țări frumusețea cîntecului și dansului popular româ
nesc.
BRĂILA • O nouă premieră
a avut loc la Teatrul dramatic
..Maria Fiiotti" din Brăila cu
piesa „Pămintui după ora zece
și cinci" de Dan Plăeșu. Regia și

scenografia aparțin Iui Al. G.
Croitoru. (Corneliu Ifrim).
ARAD 9 în comuna Vîrfurile
s-a desfășurat tradiționala ser
bare cimpenească Nedeia de
la Tăcășele. • La Galeriile
„Alfa" din Arad a fost vernisa
tă o expoziție de grafică aparținind talentatului artist plastic
amator Ludovic Szvercsak • Cu
ocazia Zilei învățătorului, la
Casa de cultură a sindicatelor
din Arad s-a deschis o expoziție
de grafică și sculptură a cadre
lor didactice din județ. (Mircea
Dorgoșan).
VASLUI 9 Comitetul județean
al U.T.C.. in colaborare cu Aso
ciația județeană a juriștilor
Vaslui, cu alte organizații de

• PENTRU EVITAREA
COLIZIUNILOR AERIE
NE. Administrația federală de
aviație a anunțat că specialiștii
americani au realizat un echipa
ment pentru siguranța traficului
aerian, a cărui utilizare in vii
tor va reduce drastic riscul co
liziunilor dintre avioane. Noul
sistem permite prevenirea pilo
tului unui aparat de apropierea
primejdioasă față de un alt avion. chiar inainte ca acesta să
intre în cimpul vizual și fără a
fi necesar contactul radio prin
intermediul unui punct de con
trol de pe sol. Sistemul va fur
niza informații privind altitudi
nea relativă a celuilalt avion.

zul ce urma să ne ducă la Erdenet
(orașul cu numele respectiv), am au
zit o mamă alintîndu-și copilul cu nu
mele de „erdenet". Și. din traducerea
ei. am ințeles că „erdenet" inseamnă
„comoară". Asociat cu „darhan" (fău
rar), „erdenet" evocă o străveche ba
ladă mongolă despre făurarul desco
peritor de comori.
Orașul Erdenet este legat de fa
buloasa comoară de cupru și molib
den din aceste locuri și își are actul
de apariție de-abia din 1975. Zăcă
mintele de minereuri de la Erdenet
sint printre primele zece din lume ca
volum. Cu un conținut util de 4 la
sută, minereurile sînt suficiente pen
tru o exploatare la zi de aproape 40
de ani. Spre a oferi o imagine a
uriașei comori pe care o desferecă
hărnicia făurarilor mongoli, redăm
dimensiunile unei singure cariere :
lungimea — 2,5 km, lățimea — 1,1 km,
grosimea stratului — 1,22 km. Forța
făurarului care desferecă această
comoară este însoțită de adevărați
mastodonți ai tehnicii moderne : bul
dozere, cu un volum al cupei de 8 mc,
autobasculante de 40 tone, concasoare
ce „rod" stînci, transformindu-le in
prețioasa pulbere
cu un conținut de
35 la sută cupru și
CĂLĂTORIE 47 la sută mo
libden.
Orașul care și-a
primit în blocurile
confortabile, mirosind incă a vopsea
proaspătă, primele mii de locui
tori. este incă o pădure de schele
de construcții. Pină in anul 2000. nu
mărul locuitorilor va depăși 80 000.
Deocamdată, aici locuiesc 20 000 de
muncitori la imensele cariere și
10 000 de elevi. „Este vorba de un
viitor planificat de noi înșine, ne spu
nea directorul general adjunct al
combinatului de minereuri, pentru
probleme de producție. Ț. Erdenejav.
In cele din urmă, este vorba de cu
noașterea și stăpinirea timpului pe
verticală. De ascensiunea conștientă a
poporului nostru".
Pentru orice călător revenit în
R. P. Mongolă după un oarecare timp
este evidentă dezvoltarea la acest po
por a gustului pentru „timpul p'e ver
ticală". Adică al măsurării timpului
viitor prin fapta de azi. într-o pe
rioadă cit mai scurtă a vieții de om.
La Ulan Bator („Viteazul Roșu"), de
exemplu, nu poți să nu iei seama la
blocurile zvelte ale noilor cartiere.
Dar, mai ales, impresionantă este do
rința fiecărui locuitor, de la copil la
cel virstnic, de a-și amesteca propria
biografie în ridicarea cutărui sau cutărui edificiu. Mă aflam, intr-una din
zile, în foaierul circului de stat. To
varășa T. Țend-Aiuuș. artistă a po
porului, regizorul principal, a ținut
să-și împărtășească amintiri din „via
ta personală", legate de construirea
acestui minunat edificiu din centrul
capitalei : „îmi amintesc fiecare de
taliu al construcției, pentru că de el
depindea buna desfășurare a cutărui
sail cutărui exercițiu. Și-i întrebam
pe constructori, toți erau din Româ
nia : «O să reziste ?» „O să reziste",
îmi răspundeau ei, ducindu-și mina
la inimă. în semn de garanție. Deci,
construiau cu inima. Constructorii ro
mâni au ridicat mai mult decit o clă
dire unică aici, la Ulan Bator. Ei
ne-au lăsat in inimi edificiul luminos
al prieteniei. Care nu cunoaște dis
tanțe. Și asta o spun nu numai eu,
Țend-Aiuuș. O puteți auzi in multe
locuri ale țării noastre".

Laurențiu DUȚA

masă și obștești și cu instituții
de invățămint. a organizat sim
pozionul „Contribuția organiza
țiilor U.T.C., a colectivelor de
oameni ai muncii, a școlii și fa
miliei la procesul de educare
moral-cetățenească a tineretu
lui".-precum și faza județeană a
concursului cu tema „Cine cu
noaște legea nu greșește", gene
ric sub care a fost editată și o
foaie, volantă. (Crăciun Lăluci).

ARGEȘ 9 In comuna Călinești s-a inaugurat un modern
cămin cultural construit prin
muncă patriotică și contribuția
in bani a cetățenilor. Momentul
inaugural a fost marcat de un
program cultural, care a cuprins
vernisarea unei expoziții privind
realizările economico-sociale ale
localității, cit și de un concert
dat de corurile din Domnești,
Priboieni, Leordeni și Topoioveni. (Gh. Cirstea).
SUCEAVA 9 Tn localitatea
Baia — prima capitală a statu
lui feudal Moldova — s-a des
fășurat tradiționala manifestare
„Baia — file de istorie", care a
cuprins o suită de activități cul
tural-educative : vernisarea unor
expoziții, simpozioane, spectaco
le prezentate de formațiile școli
lor și căminelor culturale din
Baia și Mălini. întreceri sportive.
(Sava Bejinariu).

gradul de periculozitate a unei
ciocniri, precum și poziția în
fiecare fracțiune de secundă și
totodată va transmite un mesaj
de prevenire spre pilotul ce
luilalt avion.

• DETECTOR DE IN
CENDII. Pentru detectarea în
ceputurilor de incendiu, o firmă
vest-germană a realizat un mi
croprocesor care poate fi ampla
sat in interiorul fie al unui aparat de radio, fie al unui ceas
deșteptător. De îndată ce încep
să se degaje primele particule
de fum, microprocesorul declan
șează alarma, fie prin interme
diul difuzorului aparatului de
radio, fie prin intermediul sem
nalului sonor al ceasului deștep
tător.

Este necesar să se înceapă de urgență BELGRAD
negocieri pentru elaborarea unor măsuri Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave
de colaborare economică
practice de dezarmare nucleară
BELGRAD 8 (Agerpres). — Miercuri
au început lucrările sesiunii a XlI-a
a Comisiei mixte româno-iugoslave de
colaborare economică. în cadrul se
siunii se examinează stadiul colabo
rării economice și tehnico-științifice
și al schimburilor de mărfuri dintre
cele două țări, măsurile ce urmează
a fi adoptate in perioada următoare
în vederea înfăptuirii acordurilor și
înțelegerilor stabilite cu prilejul întîlnirilor dintre conducătorii de partid

delegației române in Comitetul pentru
dezarmare de la Geneva
GENEVA 8 (Agerpres). — Luînd
structuri speciale, sub forma unor
cuvîntul în Comitetul pentru dezar
grupuri de hicru sau a unui subcomi
mare de la Geneva, șeful delegației
tet ad-hoc, care să fie dedicate nego
cierii unor măsuri efective de preve
române, ambasadorul Mircea Malița.
a subliniat necesitatea începerii de
nire a riscului unui război nuclear și
urgență a negocierilor pentru elabo
de dezarmare nucleară.
Necesitatea unor asemenea nego
rarea unor măsuri practice de dezar
cieri este determinată, a subliniat
mare nucleară, care să se materiali
zeze în acorduri concrete, de naturi
ambasadorul român, de evoluțiile ca
să reducă riscul unui război termo
litative și cantitative îngrijorătoare
nuclear. Reprezentantul țârii noastre
care au avut loc în domeniul arma
a prezentat tezele Apelului Marii
mentelor nucleare. Distincția între
Adunări Naționale a Republicii So
state nucleare, care invocă o răspun
cialiste România adresat parlamente
dere specială pentru reglementarea
lor țărilor semnatare ale Actului
problemelor decurgînd din posesia
final de la Helsinki. El a subliniat că
armelor nucleare, și țările nenucleare
acest document confirmă acțiunile
nu poate să justifice amînarea unor
negocieri multilaterale pentru reali
consecvente ale României, întreprinse
zarea de aqprduri în acest domeniu.
în diverse foruri, propunerile con
Se poate spune că, astăzi, toate sta
structive ale președintelui Nicolae
tele sînt nucleare, nu ca posesori de
Ceaușescu în vederea începerii prio
asemenea arme, ci ca victime poten
ritare a unor negocieri de dezarmare
țiale ale distrugerii atomice. Stadiul
nucleară.
Intervenția a fost dedicată avan
atins de cursa nucleară, acțiunile ae
proliferare a acestor armamente ne
sării unor propuneri concrete privind
teritorii tot mai întinse, în primul
modul de abordare a problematicii
rind pe continentul european, sporesc
nucleare in Comitetul pentru dezar
riscul unui conflict pustiitor, față de
mare, pornindu-se de la axioma că'
care nimeni nu se află la adăpost.
urgența, oportunitatea și prioritatea
Aceasta este baza de la care tre
unor asemenea negocieri sînt mai
buie să pornească în acțiunile sale și
mult decit amplu demonstrate de
Comitetul pentru dezarmare, care
larga mișcare a oamenilor de știință,
include în componența sa, pe lîngă
de activitatea organizațiilor interna
statele posesoare de arme nucleare,
ționale neguvernamentale, de acțiu
și un număr de țări ce nu posedă
nile forțelor progresiste de pretutin
deni, care se pronunță pentru oprirea
asemenea arme. Comitetul este orga
cursului periculos al escaladei nu
nul adecvat pentru începerea urgentă
cleare. Pentru a răspunde mandatu
a unor asemenea negocieri, lui revelui ce i-a fost încredințat de Adu
nindu-i răspunderea inițierii si defi
narea Generală a O.N.U. și în per
nitivării unor măsuri efective de
spectiva sesiunii speciale de anul
oprire a cursei înarmărilor si de rea
viitor, consacrată dezarmării, este
necesar să fie create in comitet
lizare a dezarmării nucleare.
Intervenția

șefului

paris

în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— La sediul Națiunilor Unite din
New York a luat sfîrșit sesiunea din
acest an a Comitetului O.N.U. pentru
folosirea în scopuri pașnice a spațiu
lui extraatmosferic. Pe agenda co
mitetului au figurat o serie de pro
bleme de mare importanță pentru
cooperarea internațională în dome
niul spațiului cosmic, cum ar fi teledetecția Pămîntului prin satelit,
transmisiunile directe de televiziune
prin satelit, folosirea surselor de energie nucleară în spațiul extraat
mosferic, programul O.N.U. pentru
aplicarea tehnicilor spațiale, pregăti
rea unei noi conferințe internaționa
le pentru folosirea în scopuri pașnice
a spațiului extraatmosferic. Marea
majoritate a delegațiilor au exprimat
profunda preocupare a țărilor lor
față de tendința de folosire a spațiu
lui cosmic in scopuri militare, de
transformare a acestuia intr-un do
meniu al competiției și confruntării
militare. A fost subliniată cu tărie
necesitatea de a se pune capăt unei
asemenea tendințe periculoase și de
a se crea condiții pentru ca spațiul
extraatmosferic să fie folosit in ex
clusivitate in scopuri pașnice și să nu
devină un teren de creștere a ten
siunii internaționale, de amenințare
la adresa păcii și securității popoare
lor.
în cadrul lucrărilor s-a evidențiat
ca progresele considerabile înregis
trate în domeniul tehnicilor spațiale
— dintre care multe vor deveni ope
raționale în viitorul apropiat — să
nu afecteze principiile fundamentale
ale relațiilor dintre state. Se are în
vedere faptul că punerea în aplicare
a unor asemenea tehnici, care se
află în posesia unui număr foarte
restrîns de state, poate aduce atin
gere anumitor principii, cum sînt.

în primul rind, suveranitatea fiecă
rui stat asupra teritoriului național,
cu toate consecințele care decurg din
aceasta, și neintervenția în treburile
interne ale altor state.
De asemenea, delegațiile partici
pante, în special cele ale țărilor în
curs de dezvoltare, au susținut că
realizările obținute în acest domeniu
trebuie folosite pentru accelerarea
progresului economic și social al tu
turor țărilor și, in special, al celor
mai puțin dezvoltate, pentru redu
cerea decalajului existent în lume,
contribuindu-se astfel și pe această
cale la instaurarea unei noi ordini
internaționale. Un rol deosebit în această privință revine celei de-a doua
Conferințe a O.N.U. de la Viena, din
1982, pentru folosirea în scopuri paș
nice a spațiului extraatmosferic, care,
în concepția marii majorități a state
lor, trebuie să constituie un pas de
cisiv în dezvoltarea și intensificarea
cooperării internaționale în acest do
meniu, în stabilirea de mijloace și
modalități mai eficiente, pentru ca
progresele obținute în această direc
ție să contribuie la dezvoltarea tutu
ror popoarelor.
Alături de marea majoritate a ță
rilor participante, România — care a
avut funcția de vicepreședinte al
comitetului — s-a pronunțat pentru
oprirea tendinței de militarizare a
spațiului cosmic, pentru elaborarea
unor aranjamente internaționale care
să garanteze că punerea in aplicare
a noilor tehnici spațiale se va reali
za cu stricta . respectare a principii
lor fundamentale ale relațiilor din
tre state, precum și pentru lărgirea
cooperării internaționale și sporirea
rolului O.N.U. în acest domeniu, in
scopul accelerării progresului tuturor
țărilor, in special al celor în curs de
dezvoltare.

Programul noului guvern francez

PARIS 8 (Agerpres). — Primul mi
nistru francez, Pierre Mauroy, a pre
zentat, miercuri, în Adunarea Națio
nală, programul guvernului său, care
conține liniile directoare ale politicii
interne și externe pe care Franța in
tenționează să o promoveze în viitor.
în domeniul politicii interne, o
atenție prioritară va fi acordată înde
plinirii programului de naționalizări
— cuprins în platforma electorală a
președintelui Francois Mitterrand —
luptei împotriva șomajului și a infla
ției, preconizîndu-se, totodată, inclu
derea în bugetul pe anul viitor a unui
impozit pe marile averi.
în legătură cu primul aspect. Pierre
Mauroy a precizat că, în toamna aces
tui an, guvernul va supune Adunării
Naționale proiectul de lege privind
naționalizarea sistemului de credit, a
principalelor uzine siderurgice și de
armament, precum și a altor mari
grupuri
industriale,
între care
„Rhone — Poulenc" (chimie). Compa
nia generală de electricitate și socie
tatea „Thomson" (electronică). In cea
de-a doua etapă, a cărei dată nu a
fost încă fixată, vor fi trecute sub
controlul statului trei grupuri econo
mice a căror activitate este legată de
capitaluri străine. în același timp,
premierul a arătat că acționarii vor
primi despăgubiri „incontestabile, din
punct de vedere juridic, și echitabile,
din punct de vedere financiar". De
asemenea, el a menționat că sectorul
particular în economie va fi prepon

Sesiunea Comitetului 0. N. U. pentru folosirea

și de stat al Republicii Socialiste
România și Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.
Delegațiile la sesiune sînt conduse
de tovarășii Virgil Trofin, viceprimministru al guvernului, președintele
părții române în comisie, și Metod
Rotar, secretar federal pentru comer
țul exterior, președintele părții iu
goslave în comisie.
La lucrări participă Nicolae Mihai,
ambasadorul României la Belgrad.

derent, sectorul public lărgit urmînd
să realizeze numai 18 la sută din pro
ducția industrială totală.
„O prioritate absolută — a spus
vorbitorul — va fi acordată luptei
împotriva șomajului". In acest sens,
guvernul va elabora un plan eșalonat
pe o perioadă de doi ani, care pre
vede, între altele, relansarea activi
tății economice și crearea a 210 000
noi locuri de muncă. Acest plan, ă
adăugat el, va fi urmat de un altul
— „mai ambițios" — eșalonat pe o
perioadă de cinci ani.
în domeniul politicii externe, pro
gramul guvernamental expune pozi
ția Franței asupra principalelor pro
bleme
internaționale,
reafirmînd
orientările definite în platforma elec
torală a președintelui Franțois
Mitterrand.
în primul său mesaj adresat
noii Adunări Naționale, președintele
Franțois Mitterrand și-a reafirmat
dorința de schimbare, oferind asigu
rări că angajamentele sale electorale
vor fi respectate — relevă agenția
France Presse. El a insistat asupra
importanței dialogului social între
sindicate și patronat, exprimîndu-și
speranța ca „legea să nu se substi
tuie dialogului, ci să-l consacre".
Președintele Mitterrand a arătat,
totodată, că intenționează să conducă
activitatea unei Frânte „deschise spre
lume, care-și bazează securitatea, în
același timp, pe propria apărare, pe
alianțele sale și pe libera cooperare".
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CONGRESUL AL XII-LEA AL
PARTIDULUI SOCIALIST DIN
NICARAGUA și-a încheiat lucră
rile la Managua. Delegații au exa
minat situația din țară, problemele
cu care este confruntată revoluția
nicaraguană, precum și sarcinile
partidului în etapa actuală. în rezo
luția adoptată, Congresul a expri
mat ferma hotărîre de a da ripostă
oricărei amenințări la adresă revo
luției nicaraguane. Participanții au
condamnat cu hotărîre manevrele
contrarevoluționare ale reacțiunii
interne și s-au pronunțat pentru
întărirea unității tuturor forțelor
revoluționare și .democratice.
PRIMA FEMEIE JUDECĂTOR
LA CURTEA SUPREMA A S.U.A.
Președintele Ronald Reagan a de
semnat-o pe Sandra O'Connor ca
judecător la Curtea Supremă a Sta
telor Unite. Ea devine astfel prima
femeie componentă a celei mai
înalte instanțe judiciare americane.

CHELTUIELILE BUGETARE ÎN
ISRAEL au atins in cursul lunii iu
nie 20 miliarde shekeli, indică, po

trivit agenției France Presse, presa
și radioul israeliene. Deficitul buge
tar riscă să provoace o accelerare
vertiginoasă a creșterii prețurilor,
adaugă aceleași surse, care men
ționează că printre primele mă
suri care vor fi luate pentru
reechilibrarea bugetului figurează
îndeosebi suprimarea subvențiilor
statului pentru unele produse de
primă necesitate, majorarea taxelor
și reducerea cu 7 pină la 10 la sută
a bugetului pentru restul anului.
INUNDAȚII ÎN INDIA. Peste
3 milioane de persoane au fost
afectate de inundațiile cauzate de
ploile torențiale în statele indiene
Uttar Pradesh, Assam, Bihar, Ben
galul de Vest și Tripura. După cum
transmite agenția Press Trust of
India, inundațiile au provocat moar
tea a 69 de persoane. Au fost dis
truse căi rutiere, poduri și locuințe,
au fost inundate întinse suprafețe
de terenuri agricole, iar citeva mi
lioane de animale au pierit. Pentru
ajutorarea sinistraților, guvernul in
dian a pus armata în stare de
alertă.

MOSCOVA

Conferință asupra
problemelor demografice
si dezvoltării Africii
NAIROBI 8 (Agerpres). — în Ca
pitala Kenyei s-au deschis, sub aus
piciile Uniunii Interparlamentare, lu
crările unei conferințe asupra pro
blemelor demografice și ale dezvol
tării în Africa. Pe agenda întîlnirii,
care va dura cinci zile, figurează ten
dințele și orientările în domeniul de
mografic pe continentul african, im
portanța factorului demografic pen
tru programele de dezvoltare afri
cane, mișcările de populație în Afri
ca, sănătatea familiei, educația cul
turală în Africa.

Sprijinul acordat R.S.A.
-o piedică în calea
independenței Namibiei
Declarația
președintelui Zambiel
SALISBURY 8 (Agerpres). — Aflat
într-o vizită oficială în Republica
Zimbabwe, președintele Zambiei,
Kenneth Kaunda, a declarat că țările
occidentale trebuie „să respecte cu
strictețe rezoluțiile O.N.U. privitoare
la embargoul asupra livrărilor de
arme și la sancțiunile economice îm
potriva Republicii Sud-Africane". El
a cerut, totodată, celor cinci țări oc
cidentale membre ale „grupului de
contact" in problema namibiapă
(Marea Britanie, Canada, Franța,
R. F. Germania și S.U.A.) „să exer
cite presiuni asupra R.S.A.", pentru
ca Namibia să poată deveni indepen
dentă, în conformitate cu rezoluția
435 a Națiunilor Unite. Șeful statu
lui zambian a apreciat că sprijinul
unor state occidentale a permis
R.S.A. să-și mențină controlul asu
pra Namibiei și să continue „respin
gătoarea politică de apartheid". Pre
ședintele Kaunda a adăugat : „Știm
cu toții că Republica Sud-Africană
nu-și poate menține sistemul de apartheid fără sprijinul tacit și activ
al Occidentului".
LA MOSCOVA a început, la 8 iu
lie, al 12-lea Festival internațional
al filmului. Din juriul festivalului
fac parte regizori, autori și critici
de artă din numeroase țări. Sint
prezentate filme de lung metraj,
filme pentru copii și filme de scurt
metraj.

j

LA BUENOS AIRES s-a anunțat
că fostul președinte al Argentinei,
Maria Estela Martinez de Peron, a
fost pusă in libertate luni seara,
după peste cinci ani de detenție.

I

DREPT DE VOT. Camera Repre
zentanților a parlamentului belgian
a adoptat un amendament la con
stituția țării, în virtutea căruia se
va acorda drept de vot persoanelor
care au împlinit vîrsta de 18 ani.
Pînă in prezent, aveau drept de
vot numai cei care au împlinit 22
de ani.
DEMONSTRAȚIE LA CHICAGO.
Peste 5 000 de persoane au demon
strat la Chicago împotriva reduce
rilor bugetare operate de Administrație în programele sociale.
ACCIDENT. După cum transmite
agenția ungară de presă, M.T.I., un
avion al forțelor aeriene militare
ungare a suferit o avarie în timpul
unui zbor de serviciu și a căzut pe
teritoriul Austriei. Pilotul s-a salvat prin catapultare. A fost în
cepută ancheta privind cauzele ac
cidentului.

i

I

*21
i
i
I

|

I

.
|

Interesele păcii și libertății popoarelor impun -.

RIPOSTA fermă NEONAZISMULUI!
Expresie a înaltei și statornicei răspunderi pentru destinele omenirii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu avertiza în expunerea la Congresul consiliilor
oamenilor muncii asupra unor fenomene care trezesc o acută îngrijorare
în cercuri largi ale opiniei publice din numeroase țări : reactivizarea
diferitelor cercuri fasciste, înmulțirea actelor de terorism, amplificarea
propagandei rasiste, șovine, anticomuniste, folosită de cercurile reacționare
ca mijloc de diversiune, pentru lichidarea drepturilor democratice ale
maselor, pentru învrăjbirea forțelor progresiste, a popoarelor în scopul
întăririi dominației și asupririi, al continuării politicii imperialiste și neocolonialiste.
nuare atmosfera de violență din vre
Așa cum arată viața, realitățile,
mea Reichului nazist" — notează
concomitent cu creșterea în amploa
săptămînalul „DER SPIEGEL". Era,
re a mișcărilor populare pentru pace
pină la recenta crimă, „Frontul de
și dezarmare, pentru apărarea drep
acțiune național-socialist" o' grupa
turilor democratice elementare, in
re necunoscută ? Nicidecum ! Intr-un
unele țări occidentale se reorgani
raport din 1978, serviciile de proteja
zează și devin tot mai agresive gru
re a constituției o considerau ca „una
pări de extremă dreaptă. Zilele tre
din cele mai virulente grupări neo
cute a fost anunțată arestarea de
naziste". Și totuși, observîndu-se o
către organele de ordine din R.F.G.
descreștere numerică a adepților
a lui Karl-Heinz Hoffmann, căpete
acestei grupări, s-a apreciat că în
nia grupării neonaziste „Wehrsportegală măsură a scăzut și pericolul
gruppe Hoffmann" care își stabilise
pe care îl prezenta existența ei.
un adevărat centru de instrucție la
Cercetîndu-i acum pe ucigașii lui
castelul Ermreuth din apropiere de
Biigner, autoritățile au descoperit că
Niirnberg. Primele cercetări, efec
aceștia au mai comis între timp un șir
tuate după arestare, în „bîrlogul"
de fărădelegi, începînd cu jefuirea
neonaziștilor, au dus Ia descoperirea
unor bănci și terminînd cu atacarea
unor mari cantități de arme și explo
unui cantonament al trupelor olan
zibili. După cum relevă presa vestdeze staționate în R.F.G. Ce-i drept,
germană, numeroase indicii întăresc
căpetenia A.N.S., Michael Ktihnen,
convingerea
privind
implicarea
se află mai de mult în închisoare în
directă a grupării Hoffmann in
localitatea Celle, unde ispășește o
atentatul criminal din 26 octombrie
condamnare de patru ani și unde...
1980 de la Mtinchen, în urma căruia
primește nestingherit vizitele compli
și-au pierdut viața 13 oameni,
cilor săi. La 20 mai, de pildă, el s-a
aproape 200 rămînînd infirmi.
întreținut cu doi din ucigașii de mai
Pe aceleași coordonate, ale crimei,
tirziu ai tînărului Biigner.
se înscrie și activitatea „Grupării de
In paralel cu activitățile destinate
luptă Schwarzwald", al cărei lider,
a forma grupări paramilitare instrui Odfried Hepp, a fost și el arestat
te
pentru teroare armată și intimi
recent, pentru răspîndirea de mani
darea forțelor democratice, se in
feste cu conținut hitlerist, ca și pen
tensifică încercările de reabilitare a
tru vopsirea unor monumente cu
crimelor și fărădelegilor Reichului
cruci încîrligate. In același timp,
nazist. După cum s-a anunțat, la
Hepp și complicii săi se antrenau
sfîrșitul anului trecut a decedat fostul
pentru comiterea de atentate tero
succesor
al lui Hitler în ultimele zile
riste și alte delicte criminale.
pînă la terminarea războiului, Karl
La Hamburg, neonaziștii, membri
Donitz. Pentru a demonstra parcă
ai grupării „Aktionsfront Naționalei
încă o dată că n-au învățat nimic
Sozialister" (A.N.S.), reluînd o prac
din lecțiile istoriei, la înmormîntarea
tică mai veche, de pe vremea lui
acestui fanatic nazist, în cimitirul
Hitler, l-au executat pe „colegul" lor
din orășelul vest-german Aumuhle,
de organizație Johannes Biigner, un
au ieșit cu impertinență în public
tinăr de 26 de ani, declarat „renegat".
5 000 de membri ai asociațiilor tradi
Victima a fost răpusă cu lovituri de
ționale ale Wehrmachtului hitlerist,
cuțit. „Prin concretizarea brutală a
ai unităților SS, zeci de purtători ai
devizei A.N.S. «măsuri drastice îm
„Crucii de fier", delegați ai organiza
potriva elementelor infidele-, uciga
țiilor revanșarde, tineri neonaziști.
șii demonstrează in mod izbitor că
Relatînd despre această paradă pro
progenitura brună cultivă in conti

vocatoare. o publicație vest-germană
nota : „Aveai impresia ‘că lumea a
fost dată înapoi cu citeva decenii".
Intr-adevăr, fără a subestima și
ignora eforturile partidelor și perso
nalităților democratice, îndreptate
spre a analiza cit mai obiectiv uriașa
tragedie in care regimul hitlerist a
aruncat omenirea, trebuie constatat
că umbrele trecutului nu au devenit
încă simple fantome, că vechii na
ziști și prozeliții lor nu se simt
stingheriți să-și etaleze deschis țelu
rile și filiațiunea ideologică.
O demonstrație în acest sens a fur
nizat-o și desfășurarea „Procesului
Maidanek" de la Diisseldorf. Deși a
atins un record de durată — 5 ani
și 7 luni — timp in care au avut loc
474 de ședințe și s-au perindat prin
fața completului de judecată 324 de
supraviețuitori ai acestui lagăr nazist
de exterminare, martori care au pre
zentat amănunte zguduitoare despre
bestialitatea acuzaților, sentințele pro
nunțate au trezit, prin blîndețea lor,
vii proteste în rîndul opiniei publice.
Sau, alt exemplu : deși procurorul
ceruse condamnarea fostului ofițer
S.S. Kurt Asche la 12 ani închisoare,
pentru participarea directă la asa
sinarea a cel puțin 10 000 de evrei
belgieni, tribunalul din Kiel l-a con
damnat doar la 7 ani.
Concomitent, opinia publică este
supusă sistematic tirului propagandei
neonaziste, subvenționată din abun
dență de cercuri obscure. In aceas
tă campanie este angajat săptămîna
lul „Deutsche National Zeitung", cu
un tiraj de 120 000 exemplare, din
care reproducem citeva titluri :
„Hitler achitat de istorie" ; „Cum a
fost constrîns Hitler să declanșeze
războiul" ; „Genocidul comis de Ger
mania — o scorneală" ; „Nici un
evreu nu a fost gazat — ce s-a întîmplat în realitate la Dachau" ;
„Dezvăluiri privind neadevărurile
despre Auschwitz". Procedînd la o
„radioscopie" amănunțită a fițuicii
neonaziste, doi asistenți de la Uni
versitatea din Frankfurt pe Main,
Peter Dudek și Hans Gerd Jaschke,
au atras atenția că este extrem de
periculos să se ignoreze această pu
blicație, sau să fie considerată ca
emanînd de la un unic grup de „nos
talgici incurabili", subliniind că este
necesar ca oamenii politici, sindica
tele, clerul, presa să denunțe energic
enormitățile publicate săptămînal de

Consfătuire a reprezentanților organelor centrale de presă
ale unor partide comuniste și muncitorești
MOSCOVA 8 (Agerpres). — In pe
rioada 6—8 iulie a avut loc. la Mos
cova, o consfătuire a reprezentanților
organelor centrale de presă ale unor
partide comuniste și muncitorești, or
ganizată din inițiativa redacției ziaru
lui „Pravda", organ al C.C. al P.C.U.S.
La întilnire au fost prezenți repre
zentanți din partea organelor de presă
a 57 partide comuniste și munci
torești. Din partea ziarului „Scinteia"
a participat Constantin Mitea, redactor-șef.
La deschiderea lucrărilor, participan
ții au fost salutați de B. N. Ponomariov, membru supleant al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

social-economice

Preocupări
în

țările

în

Consfătuirea a fost consacrată unul
schimb de păreri și de experiență
privind participarea presei comunis
te la lupta pentru destindere și pace,
pentru apărarea intereselor vitale
ale popoarelor, împotriva politicii im
perialiste și pericolului de război.
Schimbul de opinii s-a referit, totoda
tă, la mijloacele și căile de mobili
zare mai activă a opiniei publice, a
forțelor progresiste, democratice, Iu
bitoare de pace în lupta pentru opri
rea agravării situației internaționale,
pentru încetarea cursei înarmărilor și
afirmarea fermă a unei politici de
pace, securitate și independență, de
largă colaborare între țări și po
poare.

curs

de

dezvoltare

ALGER. —■ Ministrul agriculturii
și revoluției agrare din Algeria, Se
lim Saadi, a anunțat elaborarea
unui program de măsuri vizind
dezvoltarea producției agricole și
reducerea dependenței țării de pie
țele agroalimentare străine. Pro
gramul prevede crearea de coope
rative sătești și îmbunătățirea do
tării lor cu tehnică agricolă. Gos
podăriile țărănești vor primi, din
partea statului, in cursul acestui an,
7 000 tractoare și 50 000 motopompe pentru irigații.

ABU DHABI. — în emiratul Du
bai se prevede construirea pe o su
prafață de 18 hectare a unei fermepilot specializată în producția de
seră. Un proiect asemănător, cuprinzind o suprafață de 8 hectare,
urmează să fie realizat la Al Ain,
în emiratul Abu Dhabi. Se prevede
ca prin aplicarea cplor două proiec
te producția de legume să crească
cu peste 3 000 de tone de legume
pe an, ceea ce va permite reduce
rea importurilor de astfel
produ
se de către Emiratele $raue Unite.

DELHI. — Autoritățile statului
indian Jammu și Kashmir au elabo
rat un nou program de protecție a
pădurilor. Peste o jumătate din te
ritoriul acestui stat este acoperit de
păduri, bogăție care este valorifi
cată de industria locală de prelu
crare a lemnului și mobilei. Pro
gramul prevede folosirea rațională
a resurselor lemnoase, precum și
sădirea. în anul în curs pe terito
riul acestui stat a peste 6 milioane
arbori de esențe prețioase.

ADDIS ABEBA. — încă un oraș
etiopian — Legedadi (provincia
Shoa) — a fost conectat la rețeaua
de învățămînt prin radio. In pre
zent, 90 la sută din populația Etio
piei are posibilitatea să urmărească
cu regularitate programele de în
vățămînt transmise prin radio în
limbile principalelor naționalități
din țară.

DACCA. — In Republica Popu
lară Bangladesh a început realiza
rea unui program care-și propune
satisfacerea nevoilor interne de ce
reale. Se preconizează, între altele,
dublarea suprafețelor irigate, aces
tea urmînd să atingă 3 milioane de
hectare, protejarea a 0,8 milioane
de hectare terenuri agricole împo
triva inundațiilor și folosirea anua
lă a 1,9 milioane tone de îngrășă
minte chimice față de 840 000 tone
pe an, pînă acum. Se prevede ca
producția de cereale să crească de
la 13 la 20 milioane tone pe an.

BUENOS AIRES. — In Argentina
se prevede construirea a două mari
uzine chimice. O fabrică cu o ca
pacitate de producție de 600 000 de
tone de metanol pe an va fi con
struită în localitatea Loma de la
Lata (provincia Neuquen). Ea ur
mează să utilizeze ca materie pri
mă gazele naturale furnizate de cel
mai mare zăcămînt al țării, care
are rezerve apreciate la aproxima
tiv 40 miliarde de metri cubi. La
rîndul său, firma „Petroquimica
Cuyo" a început construirea unei
uzine de polipropen cu o capacitate
anuală de 40 000 tone, care va pu
tea fi sporită pină la 50 000 de tone.

Ca urmare a
temperaturilor cani
culare, care au cu
prins coasta de vest
a Statelor Unite, în
ultimele zile în Ca
lifornia au izbucnit
mai multe incendii.
In sudul Californiei
flăcările au cuprins
o suprafață de
35 000 acri acope
rită cu tufișuri și
păduri, distrugînd și
un mare număr de
locuințe. In Elysian
Park din Los An
geles (fotografia alăturată) incendiul
amenință să se în
tindă și la locuin
țe, deși pentru stin
gerea sa se folo
sesc elicoptere și
avioane

„Profiturile companiilor transnaționale depășesc
bugetele a numeroase țări din lumea a treia1*
Precizările președintelui
a industriilor
BRASILIA 8 (Agerpres). — Intr-o
declarație difuzată de presa brazilia
nă, Franco Albano, președintele Con
federației naționale a industriilor, a
arătat că, în prezent, unele corporații
transnaționale care operează in Bra
zilia realizează profituri ce depășesc
bugetele a numeroase state in curs
de dezvoltare. Transferul in metro
pole al profiturilor obținute de aceste
corporații, rezultate din jefuirea bo
gățiilor naturale și exploatarea for-

Coniederației naționale
din Brazilia

ței de muncă naționale — a apreciat
Franco Albano — constituie una din
principalele cauze ale sărăciei și
agravării șomajului in țările in care
sint implantate monopolurile respec
tive. Potrivit aprecierilor economis
tului brazilian Reinaldo Goncalves,
in anii '70, companiile transnaționale
au transferat din Brazilia în străină
tate, sub formă de beneficii, 13,1 mi
liarde dolari.

OLANDA
Demonstrație de protest în fața tribunalului din Diisseldorf, unde s-a des
fășurat procesul împotriva călăilor S.S.-iști din lagărul de exterminare de la
Maidanek. Demonstranții au înscris pe pancartele lor, ca un angajament
solemn, cuvintele : „Să nu se mai repete niciodată războiul, nici lagărele de
exterminare ca cel de la Maidanek" ; „Cinstim memoria celor șase milioane
de evrei uciși de naziști".
(TELEFOTO : A.P. — AGERPRES)
„Deutsche National Zeitung", în loc
să le ignore.
De mult timp cărți, reviste, discuri,
benzi imprimate, care glorifică
hitlerismul, sînt realizate în mare
parte în afara granițelor R.F.G., de
unde sînt răspîndite prin filiere secre
te — relatează agenția France Presse.
„Partidul național-socialist din exte
rior", condus de Garry Lauck, publi
că în editura sa din
Centereach
(S.U.A.) un periodic, sub același titlu
ca și cel al cotidianului hitlerist
„Volkischer Beobachter", definindu-se ca „organ de luptă a naționalsocialiștilor din Germania mare".
Această publicație este difuzată și în
Marea Britanie.
Descinderile operate de poliția din
diferite țări vest-europene duc, tot
mai des, la descoperirea unor strînse
legături stabilite între diferitele gru
pări neonaziste și organizații tero
riste. Revista „STERN" a dezvăluit
recent că organizația teroristă ra
sistă „Imperiul invizibil al cavalerilor
Ku-Klux-Klan" din S.U.A. și-a stabi
lit centre de „convertire" în R.F.G.
„Dușmanii noștri nu sint numai ne

grii — precizează Hans Joachim Vo
gel opiniile „cavalerilor" recrutați în
R.F.G. împreună cu camarazii ame
ricani, luptăm împotriva tuturor ra
selor străine, împotriva tuturor celor
care ne-au inundat țara și, asemeni
lui Adolf Hitler, împotriva evreimii
mondiale". Scopul declarat al acestei
organizații americane : „să-și formeze
în Europa un al doilea front de
luptă". „Invizibilii" au stabilit con
tacte și cu grupările neofasciste din
alte țări vest-europene.
Nu este deloc o coincidentă întîmplătoare reactivizarea grupărilor fas
ciste și neofasciste și agravarea fe
nomenelor de criză economică și so
cială din țările occidentale. Ca și in
trecut, cercurile reacționare încearcă
prin diversiunea ideologică, prin acti
vitatea bandelor neofasciste să
restrîngă și să lichideze în cele din
urmă drepturile democratice, să îm
piedice unirea forțelor progresiste,
înaintate pentru a le abate atenția de
la adevăratele cauze ale profundei
crize social-politice care afectează lu
mea occidentală.

Petre STANCESCU

Șomajul la nivelul cel mai ridicat
HAGA 8 (Agerpres). — Potrivit
unui comunicat difuzat de Ministe
rul pentru Problemele Sociale, in
Olanda au existat, in cursul lunii iu
nie, 374 300 șomeri, reprezentind 8,7
la sută din întreaga forță de muncă
a țării. In perioada de referință, din

Noi

incidente

în

LONDRA. — Marți noaptea și în
primele ore ale dimineții de miercuri,
în diverse localități din Marea Brita
nie au izbucnit noi incidente, infor
mează agențiile de presă. După pu
ternicele tulburări înregistrate in ul
timele zile la Londra și Liverpool,
valul de violență s-a extins cuprinzînd și Manchester, al treilea oraș, ca
mărime, al țării. Agenția France
Presse menționează că aici au fost
operate peste 50 de arestări. De
asemenea, s-au semnalat incidente
intr-un alt cartier londonez —
Wood Green. La Liverpool, unde
2 000 de polițiști sînt mobilizați pen
tru a menține controlul asupra situa
ției, atmosfera continuă să fie încor
dată.
Adresîndu-se Parlamentului, pri
mul ministru britanic, Margaret
Thatcher, a apreciat că incidentele de
la Liverpool au fost fără precedent în
Marea Britanie. Șeful guvernului
britanic a admis că între cauzele

întreprinderile și unitățile economice
olandeze au fost concediați alți 10 000
de salariați. Presa din Haga relevă
că actualul nivel al șomajului din
Olanda este cel mai ridicat din pe
rioada postbelică.

Marea

Britanie

acestor tulburări se numără șomajul
și dificultățile economice și sociale
ale țării, arată agenția Reuter.
Liderul organizației din Liverpool
a Partidului Laburist, John Hamilton,
a declarat, după cum transmite agen
ția Associated Press, că la declanșa
rea incidentelor au contribuit gradul
înalt al șomajului în rîndul tineretu
lui din acest oraș, reducerea fondu
rilor din bugetul municipal alocate
capitolelor sociale și înstrăinarea ti
neretului.
Referindu-se la contextul și legă
tura între incidentele izbucnite în ul
timele zile, cotidianul britanic „The
Guardian" scrie : „Condițiile econo
mice nefavorabile generează ură ra
sială. Toxteth și Southall (cartiere din
Liverpool și Londra în care au avut
loc incidente în ultimele cinci zile
— N.R.) sînt manifestări diferite ale
aceleiași cauze fundamentale : șoma
jul înalt și decadenta socială, exa
cerbate de virusul rasismului".
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