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În întâmpinarea marii noastre sărbători naționale

ÎN ÎNTREPRINDERI SI PE ȘANTIERE

Remarcabile fapte de munca
întrecerea socialista

Culturile prășitoare, legumele și 
alte plante agricole, aflîndu-se în 
perioada consumului maxim, au 
nevoie de multă apă. Precipitațiile 
din săptămîna trecută au cuprins 
doar o parte din județele Dolj, Olt, 
Vîlcea, Teleorman, în rest, canti
tățile de apă înregistrate sînt 
mici. Ca urmare, în toată zona de 
sud a țării deficitul de apă din 
sol este foarte mare. Pentru asigu
rarea dezvoltării normale a cultu
rilor și obținerea 
de recolte mari 
la hectar este ne
cesar să se res
pecte programele 
de . udări, să fie 
folosite toate sur
sele care fac po
sibilă irigarea de 
suprafețe cit mai 
mari : apa din rî- 
uri, bălți si lacuri, 
din canalele de 
desecare, din fîn- 
tîni, care să fie 
transportată cu 
cisterne, butoaie 
și cu alte mij
loace.

Datorită măsu
rilor tehnice si or
ganizatorice luate

peste 100 000 hectare nu au 
apă, iar in zilele de 1 și 2 
s-au aplicat udări pe o suprafață 
de 104 300 hectare, reprezentînd 88 
la sută din programul acestor zile, 
în județul Olt, în săptămîna 25—31 
iulie, din cele 26 355 hectare prevă
zute în plan au fost irigate numai 
15 090 hectare, iar restanțele din 
primele două zile ale lunii august 
Însumează 727 hectare. Nu au fost 
îndeplinite programele de udări pe

primit 
august

• în numeroase județe din sudul țării de
ficitul de apă din sol impune respectarea 
întocmai a programului de udări © Trebuie 
asigurată energia electrică, astfel încît să nu 
se producă perturbații în funcționarea stații
lor de pompare • Pentru irigarea unor supra
fețe cît mai mari să fie folosite toate sursele : 
apa din rîuri, lacuri și din canalele de de
secare • La lucrările de udare să fie mobilizați 

toți locuitorii satelor

(\’LOIEȘTI :

In fabricație — a treia instalație 
de foraj marin

în aceste zile premergătoare marii sărbători de la 
23 August, in întreprinderea de utilaj petrolier 
„1 Mai“ din Ploiești a avut loc un eveniment deosebit: 
'așsarea primelor comenzi de lucru pentru fabricarea 
CJ.31 de-a treia instalații de foraj marin. Inginerul 
.rgil Caraman, care s-a ocupat în mod nemijlocit 

ie pregătirea fabricației noii instalații, ne dă cîteva 
detalii : „Fomar III" este proiectat de I.P.C.U.P. Plo
iești și realizat în Întregime in unitatea noastră. Față 
de cele două exemplare anterioare, instalația prezintă 
caracteristici tehnico-funcționale îmbunătățite. Prin 
proiectarea șl reproiectarea multor piese, subansamble 
și ansamble, s-a reușit ca, pe lingă creșterea parame
trilor de competitivitate, să se obțină și o importantă 
economie de metal. La ora actuală, Întreaga documen
tație de proiect este asigurată pentru cele trei etape, 
de realizare. Serviciile respective au elaborat tehno
logia de execuție, precum și pe cea necesară fabricării 
•culelor, verificatoarelor
sfîrșitul lunii septembrie, Întreprinderea va livra Șan
tierului naval din Galați toate subansamblele primei 
etape, urmînd să se Înceapă execuția altor compo
nente ale instalației : troliul, masa rotary, turla, gru
purile de antrenare și altele, astfel încît, conform da
telor stabilite în proiect, la jumătatea anului viitor 
■ă se Înceapă montajul general la Galați. (Constantin 
Căpraru).

și dispozitivelor. Pînă la

PITEȘTI

Noi obiective economice în producție
Trustul de construcții industriale din Pitești a predat 

beneficiarilor, cu două pînă Ia șase luni înainte de 
termen.noi obiective industriale. Intre acestea se nu
mără capacitățile de producție frisumînd 1 800 tone de 
produse construite în spațiile existente la Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc Pitești și cele pentru 
fabricarea de piese forjate de la întreprinderea me
canică din Cimpulung. Utilajele din dotare sint reali
zate cu forțe proprii și la întreprinderi specializate 
din țară. Constructorii trustului au mai dat in folo
sință și o stație modernă cu o capacitate anuală de lm- 
buteliere de 40 000 tone combustibili lichefiați. (Gh. 
Cir stea).

TÎRGOVIȘTE :

Linie tehnologică modernă
La întreprinderea „Romlux" din Tlrgoviște a Intrat 

în probe la cald linia tehnologică pentru fabricarea 
tuburilor din sticlă magnezia destinate producției de 
lămpi fluorescente. Noua capacitate va realiza în
treaga cantitate de țevi necesară liniilor de asamblare. 
Se elimină astfel In totalitate importul acestor semi
fabricate și se creează disponibilități pentru export. 
Fiind dotată cu mașini și instalații cu performanțe 

ico-funcționale înalte, noua linie de fabricație per- 
obținerea unor produse de calitate superioară șl

atingerea unui indice ridicat de productivitate a mun
cii. Urmărirea procesului tehnologic se va face cu 
ajutorul microprocesoarelor și al televiziunii cu circuit 
Închis. (Gh. Manea).

SLATINA

Combustibil peste pian
Utilizarea la parametri optimi a instalațiilor și echi

pamentelor din dotare, asigurarea unei asistente tehnice 
corespunzătoare in toate schimburile si folosirea ju
dicioasă a timpului de lucru constituie principalii fac
tori care au permis colectivului Schelei de extracție 
Ciurești, județul Olt. să furnizeze economiei naționale. 
In plus față de sarcinile de plan la zi, 80 milioane mc 
de gaze asociate utilizabile. Acestui succes, pe care 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici 11 dedică 
apropiatei sărbători de la 23 August, i se adaugă și 
obținerea unui spor de producție netă evaluată la 8 
milioane lei, precum și diminuarea cu 76 lei a cheltuie- 
lilor materiale la 1 000 lei producție marfă. (Agerpres).

Combinatul metalurgic de la Tulcea
in

Municipiul Tulcea, capitala 
județului pină nu de mult 
cunoscut ca un ținut al ape
lor și stufului, cunoaște o 
puternică dezvoltare econo
mică. Primul mare obiectiv 
industrial construit în orașul 
de la mila 38 a Dunării este 
combinatul metalurgic, o mo
dernă și complexă vatră cu 
foc nestins. Mai intii, aici a 
început fabricarea aluminei 
calcinate Intr-o modernă u- 
zină care, pe parcursul a opt 
ani de existență,, și-a dublat 
capacitatea de producție. A- 
poi, în cadrul combinatului a 
intrat în funcțiune uzina de

continuă dezvoltare
feroaliaje. Odată cu aceasta, 
pe platforma industrială si
tuată pe Dealul Taberei s-au 
produs, pentru prima dată în 
țară, feroaliaje. De menționat 
că In acest an aici se reali
zează iiftreaga cantitate de 
feroaliaje necesară oțelăriilor 
din tară, creindu-se și un 
disponibil pentru export. Zi
lele acestea zestrea tehnică a 
combinatului metalurgic s-a 
Întregit cu altă capacitate de 
producție : aici a intrat in 
probe tehnologice uzina de 
produse magneziene. Noul 
obiectiv, de înaltă complexi
tate tehnică, dotat în cea mal

mare parte cu utilaje si apa
ratură de conducere și con
trol al procesului de fabrica
ție realizate în unități de 
profil din țară, se situează 
prin performantele sale între 
cele mai moderne obiective 
similare din lume. De aici 
vor fi livrate în curtrid com
binatelor siderurgice primele 
produse refractare românești 
realizate pe bază de magne- 
zită, fapt ce va contribui la 
reducerea efortului valutar al 
tării. în fotografie : aspect 
din hala cuptoarelor din 
uzina de feroaliaje. (Neculai 
Amihulesei).

&

ganizatorice luate de organele de 
specialitate cu sprijinul organelor 
și organizațiilor de partid. în ul
tima perioadă în multe județe su
prafețele irigate au crescut sim
țitor și, in pofida arșiței, plantele 
se dezvoltă normal. în săptămîna 
25—31 iulie, în județul Teleorman 
au fost irigate peste 33 000 hectare, 
iar în primele două zile ale săptă- 
mînil curente — 8 633 hectare. Bi
roul comitetului județean de partid 
analizează zi de zi desfășurarea 
lucrărilor și intervine operativ prin 
activiștii săi, prin specialiști pen
tru înlăturarea defecțiunilor, oricît 
de mici ar fi ele. Suprafețe mari 
au beneficiat de apă și în județele 
Mehedinți, Tulcea. Brăila și altele. 

Cu toate că ne aflăm în cea mai 
călduroasă perioadă a anului, cînd 
plantele au mare nevoie de apă, 
programele de udări nu se reali
zează pretutindeni în mod cores
punzător. Din datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii rezultă că. 
în săptămîna 25—31 iulie, din cele 

\^573 000 hectare prevăzute a se iriga,

suprafețe mari în unitățile agricole 
din județele Constanța. Dolj. Că
lărași, Giurgiu.

Din analizele efectuate de orga
nele de specialitate rezultă că în 
multe unități agricole cadrele de 
conducere și specialiștii nu acordă 
atenție acestei acțiuni de care de
pinde în măsură hofârîtoare nivelul 
recoltelor în sistemele amenajate. 
In județul Călărași, de exemplu. 
4 237 hectare nu au fost irigate de
oarece conducerile unităților agri
cole nu au asigurat forța de mun
că necesară schimbării aripilor de 
udare și executării altor lucrări. Si
tuații asemănătoare pot fi întîlnite 
în unități agricole din județele Olt, 
Prahova, Vaslui, Or, acum cînd 
recoltarea cerealelor s-a încheiat, 
iar volumul celorlalte lucrări agri
cole de sezon a scăzut, este impe
rios necesar ca în toate unitățile 
agricole să se muncească în mod 
organizat, să se instaureze un de- 
săvîrșit spirit de ordine și disci
plină, astfel încît programele de 
udări să fie îndeplinite integral.

Mai mult, printr-o amplă mobili
zare a locuitorilor de la sate și fo
losirea tuturor surselor de apă să 
se asigure irigarea unor suprafețe 
suplimentare.

Neindeplinirea programului de 
udări în ultima perioadă se dato- 
rește și întreruperilor in furnizarea 
energiei electrice, care au împiedi
cat funcționarea normală a stații
lor de pompare. Cu toate că Mi
nisterul Energiei Electrice și Minis

terul Agriculturii 
au stabilit un pro
gram comun de 
furnizare a ener
giei electrice în 
sistemele de Iri
gații, continuă să 
existe întreruperi 
neprevăzute în a- 
limentarea cu e- 
nergie. în perioa
da 25—31 iulie, 
din cauza între
ruperilor în furni
zarea energiei e- 
lectrice. nu au 
putut fi irigate a- 
proape 25 000 hec
tare, din care 
peste 12 000 hec
tare numai în ju

dețul Constanta, județ puternic 
afectat de lipsa apei din sol. Desi
gur. energia electrică trebuie con
sumată cu mult spirit gospodăresc 
pentru a se evita orice risipă. Dar 
nu trebuie • uitat nici un moment 
că agricultura are acum nevoie 
de apă și orice întirziere in 
efectuarea udărilor poate influența 
nivelul recoltelor. Organele de spe
cialitate au datoria să ia măsuri 
ferme pentru a se respecta întoc
mai programul aprobat de condu
cerea partidului privind asigurarea 
energiei electrice necesare sisteme
lor de irigații.

în aceste zile cu arșiță, organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare, consiliile agroindustriale 
și organele de specialitate au dato
ria să acționeze energic în vederea 
bunei funcționări a tuturor sisteme
lor de irigații, să atragă la execu
tarea udărilor cit mai mulți locui
tori ai satelor, să asigure folosirea 
deplină a surselor de apă, astfel 
încît, redueîndu-se efectul secetei, I 
să se obțină recolte mari. /

Odorheiu Secuiesc

Fabrică de case 
din panouri mari

Pe platforma industrială a 
municipiului Odorheiu Secuiesc 
a intrat în probe tehnologice 
un nou și important obiectiv in
dustrial : fabrica de case, cu o 
capacitate de producție anuală 
de 1 800—2 000 de apartamente 
realizate integral din panouri 
mari. Dotat cu utilaje moderne, 
utilizînd materie primă si mate
riale obținute prin valorificarea 
resurselor existente pe plan lo
cal, noul obiectiv va aduce o 
contribuție importantă la reali
zarea programului de construc
ții de locuințe din județul Har
ghita in actualul cincinal (I. D. 
Kiss).

Organizare și progres tehnic

Marea la Costinești

în expunerea secretarului ge
neral al partidului la Congresul 
al II-lea al consiliilor oameni
lor muncii se subliniază din nou 
că una din sarcinile cercetării 
din industria constructoare de 
mașini, în actualul cincinal, este 
contribuția ei mai activă la ri
dicarea nivelului tehnic si cali
tativ al producției, la dezvolta
rea mijloacelor de automatizare 
și conducere a proceselor de 
producție, la intensificarea pro
cesului de mecanizare și 
matizare a producției, 
direcții ale progresului tehnic 
ridică, desigur, o serie de pro
bleme specifice care se cer re
zolvate Ia un nivel calitativ su
perior etapei pe care am par
curs-o.

Legătura strinsă Intre orga
nizare și progres tehnic este o 
caracteristică fundamentală a 
proceselor moderne de pro
ducție. Ea derivă din faptul că
— în condițiile tehnologiei con
temporane. care face apel la 
mijloace de mare complexitate
— progres tehnic nu înseamnă 
numai punerea in funcțiune a 
unei mașini sau a unei linii teh
nologice. însușirea unei tehno
logii noi nu se rezumă la învă
țarea unui anumit procedeu 
nou de lucru. Valorificarea e- 
fectivă a unei trepte de progres 
tehnic implică crearea sistemu
lui tehnologic corespunzător, alt
fel spus, integrarea noii tehno
logii în organismul economic 
pus să îl aplice.

Un exemplu de apreciere in
suficientă a acestei legături 
îeprezintă modul in care unele 
întreprinderi constructoare de 
mașini folosesc mașinile cu co
mandă numerică. Acestea con
stituie una din cuceririle cele 
mai importante ale tehnologiei 
contemporane, deoarece prin 
folosirea comenzii numerice de
vine posibilă prelucrarea auto-

ii
personalului specializat necesar. 
Efectele pozitive ale unei or
ganizări adecvate pot fi consta
tate la întreprinderi ca „Hidro
mecanica" 
prinderea 
București, care folosesc 
siv parcul de mașini cu 
dă numerică cu care sînt 
tata.

Un alt exemplu se referă la

Brașov sau 
de mașini

între- 
grele 

lnten- 
coman- 

do-

auto- 
Aceste Ing. Ion CRIȘAN

director general al Institutului central pentru construcții de mașini

mată cu precizie ridicată a ce
lor mai pretențioase piese. Cu 
toate acestea, numeroase mașini 
cu comandă numerică din în
treprinderi lucrează ca mașini 
convenționale, deci fără a be
neficia de avantajele pe care le 
oferă tehnica nouă cu care au 
fost dotate. Analiza cauzelor a- 
cestei situații scoate în evidență 
neglijarea unor condiții organi
zatorice specifice acestei tehno
logii, și anume : organizarea șl 
dezvoltarea activității de pro
gramare: inclusiv a programării 
asistate de calculator ; asigu
rarea sculelor necesare, inclusiv 
a mijloacelor de pregătire a 
acestora ; asigurarea întreținerii 
curente, inclusiv a complexelor 
echipament^ electronice. Toate 
aceste condiții fiind dependente, 
în mare măsură, de formarea

mecanizarea și automatizarea 
montajului. Este cunoscut fap
tul că prin efectuarea montaju
lui pe linii mecanizate și auto
matizate se pot obține economii 
de manoperă însemnate, cu e- 
fecte deosebit de favorabile, 
constante, asupra calității pro
ducției. Nu însă în toate între
prinderile constructoare de ma
șini se depun eforturile nece
sare pentru aplicarea unor teh
nologii superioare de montaj, 
în astfel de cazuri căutarea unor 
„cauze obiective" in mărimea 
insuficientă a seriilor de fabri-. 
catie ar trebui înlocuită cu stu
dierea atentă a condițiilor orga
nizatorice necesare. Experiența 
a arătat că prin adîncirea tipi
zării constructive și prin rațio
nalizarea programelor de fabri
cație loturile de produse sau de

ansamble componente pot fi a- 
duse la nivelul cerut pentru tre
cerea la montajul mecanizat. 
Dar aplicarea acestei tehnologii 
de mare eficiență necesită un 
complex de măsuri organizato
rice privind ritmicitatea apro
vizionării cu piese și calitatea 
execuției pieselor. Este evident 
că o linie modernă de montaj nu 
poate funcționa decit dacă fie
care post de lucru este aprovi
zionat la timp cu toate piesele 
necesare, ceea ce presupune o 
bună coordonare a întregului 
proces de producție. Practica în- 
tîlnită încă în unele întreprin
deri, de a efectua montaje par
țiale, în așteptarea unor apro
vizionări restante, este profund 
dăunătoare pentru eficiența și 
calitatea producției. în aceeași 
măsură, efectuarea montajului 
cu mijloace mecanizate și auto
matizate necesită piese de cali
tate constant bună. Nu pot fi 
acceptate operații accidentale de 
retuș și ajustare în linie ; aces
tea pot fi evitate prin prelucra
rea corectă a pieselor și prin 
introducerea unor operații co
respunzătoare de debavurare, 
control, sortare ș.a. Numai ast
fel procedeele moderne de mon
taj asigură și rolul de filtru e- 
xigent al calității producției.

Dincolo de aceste exemplifi
cări particulare se disting unele 
cerințe organizatorice generale 
de natură să structureze cadrul
(Continuare în pag. a III-a)

N-am mai fost de 
cițiva ani la Costinești 
și extensia stațiunii 
m-a surprins. Pretu
tindeni se construiește 
la noi, dar zidirile de 
pe țărmul Mării Ne
gre par a avea un anu
me avans atit in vo
lum, cit și in moder
nitate, poate și in 
simbioza dintre natura 
specifică și ideile ar
hitecturale. Un hotel 
înalt, pe faleză, domi
nă ; altele, mai mici, 
sint răspindite in ju- 
ru-i, iar printre arbori 
și rotonde florale, pe 
alei umbroase, desco
peri căsuțe .colorate, 
cluburi < 
geometrii 
rișurilor, 
zi, săli 
chioșcuri, 
agrement, 
țiuni, un 
de vară, restaurante și 
alte dotări și, evident, 
plaja, ca o uriașă aulă 
de nisip asigură o 
bună petrecere a 
timpului. In amurg se 
joacă tenis și ping- 
pong, seara se dansea
ză, se văd filme, se 
privesc, In săli specia
le, programele de tele
viziune, după plac. 
Noaptea tinerii se 
plimbă, cum e in firea 
lucrurilor, pe lună și 
pe briză, se aud, ici- 
colo, și artiști oarecum 
amatori și dezintere
sați, care cintă in mai 
multe coruri și pe mai 
multe voci, hăulind 
pină spre zori și sfă
tuind lumea să nu 
doarmă că-i păcat, dar 
cred că atari grupuri 
răzlețe nu sint atit de 
numeroase pe cît sint 
de gălăgioase. Domină 
romanticii solitari, sau 
în perechi, îndeobște 
taciturni, ori glăsuind 
in șoapte — probabil 
ca să nu tulbure far
mecul

Fiind 
particip 
pregătitoare și apoi la 
vernisajul celui dinții 
Salon republican de 
grafici satirică a tine
rilor artiști, am avut 

^prilejul să cunosc și

cu grațioase 
ale acope- 
baruri de 
de jocuri, 
Un lac de 

, cu ambarca- 
vast teatru

nopții marine, 
invitat să 

la lucrările

NOI EDIFICII PENTRU SĂNĂTATE
La Tîrgu Mureș se află în 

stadiu final de execuție 
spitalul clinic județean, cu 
o capacitate de 1 200 de 
paturi — unul dintre cele 
mai mari și mai moderne 
lăcașuri de ocrotire a sănă
tății din tară, care este cu
plat și cu o policlinică uni
versitară. în spațiile de la 
parter au fost date în folo
sință cele două policlinici 
pentru adulți și copii, secția 
radiologică. laboratoare cli
nice și de explorări func
ționale. în perioada urmă
toare vor fi puse la dispo
ziția pacienților moderna 
bază de tratament pentru 
balneofizioterapie si recu
perare. săli de gimnastică 
medicală și altele.

— în final — ne spune 
tovarășul Trozner Francisc, 
director adjunct al direcției 
sanitare județene — noul 
spital clinic va avea o 
structură care permite a- 
cordarea unei asistențe me
dicale complexe — de boli

interne, chirurgie generală, 
neurochirurgie, chirurgie 
infantilă și de ortopedie, 
neurologie, pediatrie, tera
pie intensivă și altele. In 
care iși vor desfășura acti
vitatea peste 1 000 de spe

că valoarea aparaturii pen
tru cele 22 săli de operații 
și celelalte spații de trata
ment se ridică la peste 20 
milioane lei. Totodată, spi
talul va fi dotat cu insta
lații de oxigenare pină la

IMAGINI DIN ALBUMUL 
ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

cialiști șl cadre medico- 
sanitare. în același timp, 
spitalul clinic județean va 
găzdui și secția clinică de 
chirurgie cardiovasculară, 
care, după București, este 
singura secție din țară care 
realizează operații pe cord 
deschis.

Noul spital mal cuprinde 
o modernă farmacie și spa
tii de invățămint cu trei 
amfiteatre.

Este de remarcat faptul

patul bolnavului șl eu un 
sistem de semnalizare cen
trală pentru supravegherea 
bolnavilor. Intrarea inte
grală in funcțiune va face 
posibilă organizarea servi
ciilor de urgență nu numai 
pentru județul Mureș, ci și 
pentru județele Harghita și 
Covasna.

Eforturile materiale con
siderabile făcute de parti
dul și statul nostru In do
meniul ocrotirii sănătății

populației se regăsesc cu 
prisosință și în județul Mu
reș, unde funcționează opt 
spitale (dintre care două se 
află în mediul rural) cu 
5 604 paturi. Totodată, re
țeaua medicală a județului 
cuprinde 127 dispensare te
ritoriale, 12 policlinici. 32 
dispensare de întreprinde
re. în prezent, în județul 
Mureș un medic revine. în 
medie, la 564 locuitori și 
un cadru mediu sanitar la 
170 de locuitori. Toate a- 
cestea au făcut posibil ca 
în cursul anului precedent 
să fie acordate 3 345 833 
consultații de specialitate.

Sînt cifre care atestă că 
și in domeniul ocrotirii să
nătății populației județul 
Mureș — asemeni tuturor 
zonelor țării — a cunoscut 
și cunoaște ample prefaceri 
înnoitoare sub soarele ge
neros al socialismului.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scîrtteii*

unele dintre preocupă
rile culturale ale aces
tei stațiuni a tineretu
lui, condusă de tineri 
și tinerește organizată. 
După cum se știe, Cos- 
tineștii au devenit, de 
cițiva ani, loc geome
tric al manifestărilor 
de cultură susținute de 
artiști,., ai generațiilor 
noi. Un festival cine
matografic ", și-a dobîn- 
dit continuitate. și no
torietate. Un festival 
de teatru — deocam
dată evaziv și cam 
adunat — a demarat 
totuși, un festival de 
jaz e în plină ebuli
ție, iată acum și un soi

însemnări de
Valentin 

SILVESTRU

de festival al cari
caturii tinere, înte
meiat chiar în această 
vară, producind o re
marcabilă reuniune a 
cavalerilor creionului 
satiric din toată țara, 
surizind joviali, ironici, 
îngîndurați, din cele 
peste o sută de cartoa
ne expuse in frumoasa 
sală polivalentă a 
hotelului „Forum".

Lista inițiativelor ce 
s-au consolidat e, de
sigur, mai lungă, lista 
proiectelor, unele cu
tezătoare, nu e nici ea 
scurtă, disponibilitatea 
pentru înfăptuiri in te
ritoriul spiritual e 
mare și contaminantă. 
Responsabilii, la diver
se niveluri, ai stațiunii 
au făcut și fac mult 
pentru ca oaspeții lo
cului, din țară și din 
alte țări, să nu se plic
tisească, să-și umple 
spațiul vacanțier cu cit 
mai atrăgătoare mani
festări colective. La 
teatrul de vară, aproa
pe in fiecare seară e 
program. La club, ase
menea. Intilnirile cu li
teratura și cu artele sint 
frecvente și fecunde — 
deși, la drept vorbind, 
'ambițiile, in ce priveș
te invitații, ar putea fi

mai înalte. Străduința 
e ca toți cei veniți aici 
să aibă alternative cit 
mai felurite pentru 
a-și desfăta ochii, au
zul și cugetul.

Ni s-a vorbit despre 
noi amenajări și re- 
amenajări — in ele 
incluzindu-se și așeze- 
narea unor porțiuni, 
acum inutilizabile, ale 
țărmului — despre di- 
versificarea și multi
plicarea prestațiilor. 
Nu ni s-a vorbit des
pre îmbunătățirea ser
viciilor, deși și ele ar 
comporta o discuție, 
poate chiar in meri
tuosul și voiosul'jurnal 
propriu al stațiunii. Se 
învederează un spor 
de itinerare pentru 
dornicii de excursii. E 
o efervescență bono
mă, ducind la elevarea 
continuă a coeficientu
lui ‘de activitate cultu
rală pe unitatea tem
porală a celor două
zeci și patru de ore. 
Persoanele cu funcție 
sint, aici, și ele, ca 
toată lumea, nu zac in 
birouri cu uși ferecate, 
nu se îngroapă in 
hirțoage, iar cînd e de 
făcut o treabă, iși su
flecă minecile și ridi
că, transportă, așază 
și reașază, intr-un 
elan liniștit și eficace, 
fără încruntări și la
mentări, cu voie bună 
și încredere că „se 
poate", „se face", „va 
fi". Cite un moment 
simpatic de brambu- 
reală, o amnezie, o 
suprapunere de atri
buții, o încălecare de 
date, o carență admi
nistrativă sint desco
perite și înlăturate 
fără crispări și vocife
rări, fără sentimente 
catastrofice.

Marea, la Costinești, 
e calmă și clară, pei
sajul policrom — cu 
mult cimp liber — 
nopțile melodioase. Și 
e atita tinerețe, atîta 
reconfortantă tinerețe, 
incit, deși hărăzită a fi 
numai balneară, stațiu
nea e, într-un anume 
fel, și de cură. De cură 
sufletească.

Noul spital clinic din Tîrgu Mureș Foto : Konci Jănos

In județele lași si Botoșani 
s-a încheiat recoltatul griului

• Oamenii muncii din agricultura 
județului Iași au încheiat în ziua de 
3 august recoltatul griului de pe su
prafața de 71 300 hectare cu aproape 
20 zile mai devreme decit anul trecut.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de Co
mitetul județean Iași al P.C.R. se 
subliniază hotărîrea lucrătorilor ogoa
relor din această parte a țării ca și în 
continuare, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să depună 
eforturi sporite pentru eliberarea ope
rativă a terenurilor de paie și încheie
rea în cel mai scurt timp a arăturilor.
• Lucrătorii ogoarelor județului 

Botoșani au încheiat, în ziua de 3 au
gust, recoltarea griului pe toate cela 
74 747 hectare cultivate în acest an.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Bo
toșani al P.C.R. subliniază : Realiza
rea într-un timp mult mai scurt, 
comparativ cu anii anteriori, a cam
paniei de strîngere a cerealelor pă- 
ioase a fost posibilă ca urmare a apli
cării cu consecvență a orientărilor și 
indicațiilor date de dumneavoastră la 
consfătuirea de lucru de la Brașov șl 
la Congresul țărănimii.
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DIVERS|
„MOMENTUL ECONOMIC" și ecoul lui 

de durată în conștiința minerilor
CUVÎNTUL CITITORILOR *>  

^VjNTUL OAMENILOR MUNQll

„Noroc bun!"
A muncit ani și ani de zile ca 

lăcătuș in galeriile subterane , 
ale întreprinderii miniere Pe- 
trila. Deși a ieșit la pensie, La- 
dislau Schmidt continuă să 
semneze „condica de prezență" 
in mijlocul minerilor. Munca 
și viața lor i-au inspirat nume
roase lucrări de artă : picturi, 
sculpturi, pirogravuri, metalo- 
plastii Această pasiune este nu 
numai apreciată, ci și încura
jată de minerii din Petrila, Pe
troșani, Lupeni, Uricani și de 
pe toată Valea Jiului, cărora 
le-a dăruit lucrările sale, ei înșiși 
fiind eroii. O lucrare de mari 
proporții, intitulată „Omul și 
tehnica nouă in minerit", a o- 
ferit-o Combinatului minier al 
Văii Jiului. Acum are „pe șan
tier" noi lucrări inspirate din 
viața minerilor, de unde și u- 
rarea acestora de reușită deplină 
și... „Noroc bun !“.
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Jucîndu-se pe cîmpul cu flori, 
cei trei frățiori au hotărît să se 
ia la întrecere : cine face cea 
mai 'frumoasă coroniță 7 De 
fapt, ei au reconstituit, in joacă, 
un moment pe care-l trăiseră, 
fiecare, în ziua aceea neuitată 
de încheiere a anului școlar. Cei 
trei frați Carp învață la Școa
la generală nr. 3 din Vaslui. 
Alina a trecut în clasa a Il-a, 
fratele ei, Georgian, în clasa a 
IlI-a, iar Lenuța, sora mai mare, 
în clasa a IV-a. Toți trei au ob
ținut premiul 
tură. Toți trei 
coronițe. Trei 
bucurii. Jocul 
țele de-acum 
repetiție pentru 
anul și la multe bucurii I

Cine plătește ?
tn numai cite va luni de zile au 

fost imobilizate — adică nedes
cărcate in termenul legal — 
in stațiile C.F.R. Călărași, Ciul- 
nița, Dragoș Vodă și Lehliu ci- 
teva mii de vagoane, timp de 
994 422 ore, pentru care s-au 
plătit penalizări in valoare de 
peste 16 000 000 lei. „Campionul" 
la capitolul staționări și penali
zări este însuși Combinatul si
derurgic Călărași, care a imo
bilizat, din cauza nedescărcări- 
lor la timp, nu mai puțin de 35 
de garnituri de tren, cu cite 101 
vagoane fiecare !

Din o sută și unu de motive 
această practică este păgubi
toare. Atit pentru C.F.R., care 
nu poate rula vagoanele pentru 
alte necesități stringente ale 
economiei, cit și pentru unită
țile care plătesc locații. Cu to
tul altfel s-ar pune problemă 
dacă respectivele. IpCOtii.i 
duce... dislocații în ' vuzltna 
celor neglijenți. Și, la urma 
melor, de ce nu 7

Controlul vine 
și trece...

Două cazuri 
aceeași zi și la 
două grădini de 
județe diferite.

intîi la învăță- 
au venit acasă cu 
copii și tot atitea 
lor de-a 
se vrea poate 

la anul.
coroni- 

o 
La

ur-
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în 
in 

vară din două 
*__ __________ La grădina
„Parc" din Ploiești, deși prețul 
unei halbe cu bere era afișat 
la loc vizibil, ospătarii o vin
deau la un preț fixat de ei (evi
dent, majorat). In ''schimb, la 
grădina de vară a braseriei 
„Transilvania" din Tirgu Mureș 
halbele erau jumătate cu bere, 
jumătate cu spumă, ceea ce în
seamnă tot escrocherie.

Cei doi corespondenți ai noș
tri — Constantin Căpraru și, res
pectiv, Gheorghe Giurgiu — 
care ne semnalează cazurile de 
mai sus precizează că nu e pri
ma dată cînd „se intimplă" ast
fel de lucruri, că s-au făcut și 
se fac tot felul de controale, dar 
urmările nu se văd.

Pînă cind veți închide ochii, 
stimați (de către ospătari, nu de 
consumatori l) controlori 7

petrecute 
aceeași oră

I Fără supărare

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mare bucurie pe Ion și Dănuț 
Bitică în momentul cind l-au 
întîlnit pe Ancuța Petru. Care 
bucurie a fost și mai mare cind 
cei trei s-au întîlnit cu încă doi 
prieteni la cataramă — Valerică 
Enea și Victor Stamate. Toți 
cinci din Dolhești, județul Su
ceava. „Un asemenea eveni
ment — a spus unul dintre ei — 
nu se poate să nu fie sărbătorit 
cum se cuvine. E bine 7“

N-a fost să fie bine, pentru 
că după un pahar qu mai urmat 
două și încă nouă, și încă... Pină 
cind toți cinci s-au imbătat și 
au început să se ia la harță. 
De la ceartă la încăierare n-a 
mai fost decit o... palmă pe oare 
unul i-a dat-o celui mai apro
piat de coasta lui. Și, pe urmă, 
să te ții 1 S-au lovit unul pe al
tul, fără alegere și fără mena
jamente. finind seama că sint 
prieteni și încă — așa cum au 
declarat — de nedespărțit, in
stanța i-a condamnat pe toți la 
cite trei luni închisoare. Fără 
supărare. Dar cu urmare : învă
țătura de minte.

Portbagaj 
„muzical"

Cu puțin înainte de miezul 
nopții, autoturismul l—BZ—2 890 
gonea pe șoseaua București-Ur- 
ticeni, cu... 110 kilometri pe
oră I Cu mare greutate a putut 
fi oprit de un echipaj al mili
ției. întrebați de ce aleargă atit 
de periculos, cei din mașină au 
arătat drept argument și motiv... 
un țambal cit toate zilele.

— Mergem la o nuntă la Rim- 
nicu Sărat. Muzicanții au ajuns 
acolo și n-au cu ce cînta.

Dacă n-ar fi fost timperați la 
timp, cu o asemenea vțteză țam
balul (și nu 
toate șansele 
zdravăn.

-------- ->țteză țam- 
numai el .') avea 

sa nu mai ajungă.

I realizată deRubrică
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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Sectorul IV al minei Lupeni nu 
este numai un „laborator" in care se 
studiază și aplică cele mai noi și per
fecționate tehnologii de lucru, com
plexe mecanizate de mare randament 
si unde se obțin productivități de vîrf 
in toate abatajele mecanizate. Aici 
acționează și organizații de partid 
puternice, constituite din comuniști cu 
o temeinică pregătire profesională, 
care azi poartă cu mîndrie titlul de 
miner-tehnician. De la ei au pornit 
numeroase inițiative muncitorești, 
care au adus întreprinderii, peste pre
vederi, zeci de mii de tone de căr
bune, însemnate economii de mate
riale, de energie și combustibili.

— In dorința noastră de a cultiva 
o cit mai înaltă răspundere la toți 
comuniștii, în primul rînd, și apoi la 
toți minerii față de îndeplinirea rit
mică a planului la producția fizică și 
reducerea cheltuielilor materiale pe 
tona de cărbune extras, am căutat o 
formă prin care să le sporim și mai 
mult interesul față de necesitatea 
aplicării noului mecanism economico- 
financiar — ne-a spus zilele trecute 
tovarășul Alexe Furdui, secretarul 
comitetului de partid din cadrul 
sectorului IV. Și ca să vorbim cît 
mai exact și documentat cu oamenii 
am trecut să întocmim la nivelul 
sectorului o evidentă strictă, prin 
urmărirea riguroasă, zilnică a costu
rilor de producție. Așa am introdus 
fișa limită. Și tot atunci s-a stabilit 
ca decadal să se înregistreze consu
mul față de planul prevăzut. Avînd 
aceste date (le aveam nu pentru a 
le păstra în dosare și sertare) trebuia 
să le aducem la cunoștința comuniș
tilor. Cînd și cum ? împreună cu 
birourile organizațiilor de bază i-am 
consultat în adunările generale pe 
comuniști. Așa a apărut propunerea 
Ca după informarea politică, indife
rent ce probleme sînt înscrise pe 
ordinea de zi a adunărilor generale, 
să se facg și o informare pe care 
am numit-o „momentul economic".

După cum am aflat, „momentul 
economic" este prezentat numai de 
cadre competente, care pot interpreta 
datele economice. Fără referat, secre
tarul comitetului de partid sau șeful 
sectorului, Octavian Surdu, prezintă

situația economică a sectorului — sar
cinile de plan la pregătiri și extra
gerea cărbunelui, productivitățile 
realizate la nivelul sectorului și al 
celor 11 brigăzi, cheltuielile mate
riale prevăzute șl reâlizate. Apoi, 
succint, sînt supuse atenției consu
murile de materiale, iar acolo unde 
ele sînt depășite se precizează cau
zele. „Momentul economic" se încheie 
prin prezentarea consumurilor pre
văzute a se realiza în perioada ur
mătoare la armături, plasă metalică, 
lemn, cherestea, exploziv...

La una dintre recentele adunări 
generale ale organizației de bază din

tul economic», un secretar de la o 
organizație dintr-un sector vecin mi-a 
replicat: «De ce nu vă Îngrijiți doar 
de problemele vieții de partid ? De 
cifre, situații comparative ale consu
murilor să se ocupe specialiștii, ca
drele tehnice». Acum s-a convins și 
el că viața de partid Înseamnă și 
viață economică, iar fără a cunoaște 
exact situația economică a sectorului 
în care lucrezi nu poți să acționezi 
prin mijloace politice, in cunoștință 
de cauză, asupra laturilor cheie ale 
activității".

— Nu ați avut temeri că prezen- 
tlnd „momentul economic" se lun

Din experiența organizațiilor de partid 
de la întreprinderea minieră Lupeni

schimbul 4 D (secretar — Virgil Vil- 
cu) s-a amintit printre altele și des
pre consumul de lemn pe lună prevă
zut a se realiza pe întregul sector : 
340 mc. Adunarea avea loc într-una 
din zilele de început ale lunii. S-a 
insistat, cu precădere, din timp, asu
pra consumului la acest material toc
mai pentru că el era la limita pla
nului. La sfîrșitul lunii, cînd ne-am 
interesat să vedem efectul acțiunii 
din timpul lunii respective, am notat: 
la consumul de lemn de mină secto
rul IV a realizat 11 mc economii, în 
condițiile în care planul a fost depășit 
la extracția de cărbune cu 20,9 la 
sută I .

— De fapt — ne relata Petru Blen- 
dea, secretarul organizației de partid 
din schimbul 4 A — prin „momentul 
economic" am reușit multe lucruri : 
ir» primul rînd i-am determinat pe 
comuniști să dovedească o maximă 
chibzuință în gospodărirea și folo
sirea materialelor, să înțeleagă in
fluenta acestei atitudini în realizarea 
producției nete, a veniturilor proprii. 
Părere la care Gheorghe Turcaș, 
secretar al organizației de partid din 
schimbul 4 C, adaugă: „îmi amintesc 
că atunci cînd am introdus -momen

gește durata de desfășurare a adu
nării ? — am întrebat.

— Sincer, nu — ne-a răspuns to
varășul Alexe Furdui. Ne-am îngrijit 
de fiecare dată să fim foarte conciși, 
la subiect. Nu uităm niciodată să 
precizăm că și cîștigurile (și o de
monstrăm concret) sînt strîns legate 
de realizarea planului, de încadrarea 
în cheltuielile materiale și de reduce
rea lor. îmi amintesc că la o adunare 
generală am trecut peste prezentarea 
consumurilor prevăzute pentru pe
rioada următoare, limitîndu-mă doar 
la analiza perioadei trecute. Un co
munist mi-a atras însă atenția : 
„Tovarășe Furdui, nu ne-ați spus 
nimic despre consumurile prevăzute 
in decadele următoare".

— Este cert acum că „momentul 
economic" a devenit o necesitate pen
tru toți comuniștii noștri ; el se des
fășoară în toate organizațiile de 
partid, în toate sectoarele — a In
tervenit în discuție Marin Cucu, 
secretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea minieră Lupeni. „Mo
mentul economic" nu este doar, o in
formare care durează doar un... mo
ment, ci a devenit o acțiune de du
rată, cu puternice ecouri in conștiin

țe. Prin această acțiune am eliminat 
un neajuns al analizelor pe care le 
efectuam abia după încheierea balan
ței la consumurile materiale și a 
cheltuielilor de producție care, după 
cum se știe, se încheie cu o lună în 
urmă. Evidenta precisă pe zi și deca
dă, legătura strînsă cu magaziile de 
materiale ne-au condus la o acțiune 
cu intervenții operative, la măsuri 
luate din timp, cu prevedere, pentru 
reducerea consumurilor materiale. 
Trebuie să subliniem neapărat și mu
tațiile profunde ce s-au produs în 
conștiința minerilor pentru buna gos
podărire și folosirea judicioasă a 
fiecărui material, să evidențiem opi
nia de masă combativă care s-a creat 
în rîndurile minerilor împotriva ne- 
glijfenței și a risipei.

Și pentru a ilustra eficacitatea 
acestor măsuri, tovarășul Nicolae 
Gomoiu, contabilul-șef al Întreprin
derii, ne spune că în urma introdu
cerii contorizării energiei electrice în 
cadrul sectorului, consumul s-a re
dus la jumătate în acest an față de 
anul 1979 (deși producția de cărbune 
a crescut mult), că încă în acest an, 
ca urmare a aplicării unor propuneri, 
se va introduce susținerea metalică la 
spițurile acoperiș-culcuș, unde în 
prezent se mai armează cu lemn. 
Interesant de subliniat este și faptul 
că odată cu reducerea consumurilor 
de energie electrică, pneumatică și de 
materiale a crescut și cîștigul 
lunar al minerilor cu aproape 300 de 
lei față de anul 1979.

Comitetul județean de partid, re
ceptiv față de extinderea experienței 
pozitive în toate domeniile de activi
tate, a organizat în bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, în rîndurile minerilor 
din Apuseni și Poiana Ruscă schim
buri de experiență privind modul de 
organizare și desfășurare a „momen
tului economic". Se urmărește în 
acest fel generalizarea unei experi
ențe care a dat rezultate economice 
certe la întreprinderea minieră Lu
peni în toate unitățile miniere hune- 
dorene.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii*

Pentru creșterea producției de legume
Cele 13 ferme ale întreprinderii 

de producție și industrializare a le
gumelor și fructelor din Calafat au 
o suprafață arabilă de peste 1800 
hectare, cultivate cu tomate, ardei 
vinete, bame etc. Potrivit planului 
de producție și nevoilor de fertili
zare. Trustul horticulturii Dolj 
ne-a repartizat pentru acest an 2 600 
tone îngrășăminte chimice, care 
ne-ar fi asigurat o bază corespun
zătoare de fertilizare a culturilor 
legumicole și. desigur, producții 
sporite la hectar. Cu toate că există 
contracte ferme, Încheiate de forul 
nostru de aprovizionare (Baza 
de aprovizionare tehnico-materială 
pentru agricultură București) cu 
furnizorii de îngrășăminte chimice, 
repartiția a rămas pe hîrtie. De 
pildă, în trimestrul I aveam de pri
mit de la Combinatul chimic Tur- 
nu Măgurele 253 tone îngrășăminte 
complexe, dar nu ni s-a livrat nici 
măcar un kilogram ; aceeași situa-

ție șl în cazul Combinatului chimic 
Bacău, care trebuia să ne expedieze 
300 tone Îngrășăminte complexe ; 
iar Combinatul chimic Craiova are 
o restanță de 40 tone azotat de a- 
moniu, 40 tone uree și 200 tone în
grășăminte complexe. Restanțe s-au 
înregistrat și în trimestrul II, iar 
livrările nu se desfășoară cores
punzător nici în prezent, deși am 
făcut demersuri Ia unitățile furni
zoare și la forurile ierarhic supe
rioare.

Intruclt producția a fost planifi
cată în funcție și de cantitățile de 
îngrășăminte folosite, solieităm uni
tățile respective să-și onoreze cu 
răspundere obligațiile contractuale 
ce șl le-au asumat. In acest fel vom 
putea, la rîndul nostru, să aprovi
zionăm piața cu mai multe legume.

Sebastian STANCIU 
I.P.I.L.F. - Calafat

Cerințe noi intr-un cartier nou
în municipiul Constanta s-a con

struit și se construiește foarte mult. 
S-au creat cartiere noi, moderne, 
cu dotări social-culturale corespun
zătoare, bine gospodărite. Și în 
zona bulevardului Albatros, în care 
locuiesc de trei ani, s-au înălțat 
blocuri frumoase, cu locuințe con
fortabile. Exis,tă însă în acest car
tier unele probleme nesoluționate, 
care creează locatarilor grdutăți. 
Este vorba, mai întîi, de alimen
tarea cu apă, caldă și rece, a apar
tamentelor de la etajele 3 și 4. Pe
rioade îndelungi de timp, la robi
netele de la aceste etaje nu curge 
apa. Adresîndu-ne edililor locali 
pentru rezolvarea acestei probleme, 
am primit doar explicații și pro
misiuni. Unii lucrători de la între
prinderea apă-canal ne-au spus că 
această situație s-ar datora faptu
lui că imobilele noastre sînt racor-

date la conducta care alimentează 
zona industrială, alții au zis: „Nu, 
e o conductă spartă". Cert este că, 
deși plătim lunar acest serviciu^ nu 
putem beneficia de el. Pe de altă 
parte, in cartier nu avem nici un 
fel de magazin, astfel incit pentru 
a putea cumpăra chiar unele obiec
te mărunte trebuie să ne deplasăm 
aproape 6 km, pînă în centrul ora
șului. In trei ani nu a fost instalat 
nici un telefon public. Ar fi de do
rit ca edilii să analizeze posibilita
tea construirii în această zonă a 
unei creșe, unei grădinițe, unei 
școli, să acprde mai mult sprijin 
asociațiilor de locatari pentru ame
najarea unor locuri de joacă p - 
tru copii, pentru btuja gospodă. e 
a cartierului.

Constantin GAVRIIUȚ
Aleea Albatros nr. 2, Constanța

Roadele verii-in cantități 
tot mai mari 

la dispoziția populației
Cu o oarecare întîrziere față de 

alți ani — datorată condițiilor me
teorologice nefavorabile din primă
vară — bucureștenii regăsesc în aces
te zile aspectul specific al piețelor din 
timpul verii : roșiile, ardeii, dovle
ceii, fasolea verde păstăi, vinetele, 

■ castraveții, verdețurile se etalează 
îmbietor, cu toată bogăția lor de 
forme, culori și arome, pe mese ți 
tarabe devenite pe alocuri neîncăpă
toare.

Sporirea considerabilă, progresivă, 
a numărului de 
producători ve- 
niți să-și desfacă 
produsele — de 
la 1 000, bunăoa
ră, în ziua de 
22 iulie, la 1 150 
în ziua de 29 i 
ziua de 1 august, 
claritate din evidențele 
de unul din șefii pieței 
varășul Petre Ioniță — explică firesc 
această abundență. Dealtfel, produ
cătorii din raza Capitalei, beneficiind 
de sprijinul acordat de stat, de con
dițiile meteorologice bune, care fa
vorizează coacerea legumelor și fruc
telor, au obținut recolte bogate, 
puțind să valorifice astfel surplusuri 
importante.

Bine aprovizionate sînt și piețele 
Obor, Ilie Pintilie, Galați, Dorobanți. 
Legumele și fructele aduse de pro
ducători reprezintă peste tot un bi
nevenit adaos la cantitățile impor
tante puse in vinzare de unitățile 
I.L.F. și gostat. Pînă tîrzîu, seara, 
mașini și camioane descarcă marfă 
bună, frumoasă : cartofi, ceapă, roșii, 
castraveți, unele cantități de fasole, 
fructe.

Firește, oferta cresclndă de pro
duse a influențat pozitiv evoluția 
prețurilor. De pildă, în piața*  Ilie 
Pintilie, chiar în cursul dimineții 
de vineri, iar în piața Unirii, începînd 
de după-amiază, la roșii, castraveți, 
ardei, fasole, pepeni verzi și galbeni, 
prețurile au scăzut Ia nivelul minim 
stabilit prin mercurial sau chiar sub 
acesta. Privim’ cu atenție mercurialul. 
Constatăm că poartă data de 1 au
gust.

Precedentul însă a fost Întocmit 
la 14 iulie. Este adevărat că, în 
intervalul de două săptămîni care 
s-a scurs de la această dată, pe 
măsura evoluției producției sau a 
apariției unor sortimente noi, au 
intervenit unele modificări și in 
mercurial. Anaiizînd insă cu atenție 
situația din piețe, creșterea aprecia
bilă a cantităților de legume și fruc
te nu numai în Capitală, ci și în 
celelalte orașe, ale țării, considerăm 
că acest instrument important de 
reglare a prețurilor ar putea fi fo
losit cu mai multă operativitate șl 
suplețe, deci mai eficient, potrivit 
condițiilor concrete dintr-o perioadă 
sau alta, în interesul evident al unei 
cît mai lesnicioase aprovizionări a 
populației. Dealtfel, sînt produse 
— de pildă verdețurile vîndute cu le
gătura, la care sau nu se respectă 
prețul, sau. dacă se respectă, legătu
rile au fost înjumătățite, cum s-a în- 
tîmplat duminică în piața Dorobanți ; 
în destule cazuri ardeii, mai ales tn 
Obor, continuă să se vîndă la bucată 
în loc la kilogram, cum o impune 
specificul de moment și cum, de
altfel, este prevăzut prețul prin 
mercurial, iar pe alocuri rădăcinoa- 
sele se vînd „la grămadă" în loc la 
legătură.

Așadar, este nevoie ca administra
țiile de piețe, organele consiliilor 
populare să controleze mai îndea
proape piața, să stăpînească mal 
bine disciplina prețurilor. Totodată, 
în cadrul sectoarelor este necesar 
să se acționeze mai operativ pentru 
distribuirea fondului de marfă al 
I.L.F. și gostatului intre piețe, 
pentru mărirea numărului punctelor 
de desfacere pe platouri, ca princi
pale posibilități de influențare a pre
țurilor la producători care, după cum 
se constată, diferă considerabil, la 
un șir de produse, de la o piață la 
alta.

Din acest 
Intensificate 
timente de

în aceste zile, 
în piețele Capitalei

șl la
cum

1 300 In 
reiese cu 
prezentate 
Unirii, to-

unghi de vedere, se cer 
și livrările la. unele sor- 
iegume șl fructe. De

BACĂU:
Unități noi de alimentație publică

Un apel al na val iști lor 

mehedințeni

pildă, pepenii verzi, care se vînd In 
momentul de față în toate piețele 
Capitalei, sînt' „de loc" , din Cervenla 
și Contești! Teleormanului. După 
cîte ne-au spus producătorii, a culti
vat pepeni și cooperativa agricolă. 
Dar1 pînă acum două zile nici un 
kilogram nu ajunsese încă pe piață. 
După cum alte unități producătoare 
livrează vinete și ardei deocamdată 
In cintități mici.

Nu putem încheia aceste Însemnări 
fără a readuce în discuție obligația 

unităților de des
facere — din pă
cate, nerespecta
tă peste tot — 
de • a retrage de 
la vînzare marfa 
degradată.

i să spunem, 
de neglijențe

(De- 
da- 
din 
sint 

des- 
în- 

prin 
din 
ca

gradată, trebuie 
torită lanțului i _ _
cauza cărora lăzile cu produse 
lăsate uneori să zacă în soare, 
coperite, ore sau chiar zile 
tregi). în ultimul raid efectuat 
piețe („Scînteia" nr. 12106 
25 iulie a.c.), ziarul semnala, 
exemplu, deprecierea fasolei la uni
tățile din hala Obor. Au trecut mal 
multe zile și aspectul aceluiași fel 
de legume, în aceleași unități, eră 
neschimbat.

Avem o recoltă bogată de legume, 
precum șl la unele fructe. Perspec
tivele sînt și ele bune. Este păcat 
ca neajunsurile organizatorice mă
runte să umbrească efortul conside
rabil care se depune pentru c cît 
mai satisfăcătoare aprovizionare a 
populației.

Marla BABOIAN

Recent, au fost decernate premiile 
pentru cele mai frumoase și mai 
bine gospodărite cămine de nefami
liști din Capitală. Cîștigătoarele pre
miilor I : la băieți, căminul uzine
lor „Semănătoarea" ; la fete, că
minul întreprinderii „Tricodava". 
Ambele, ocupante ale locurilor frun
tașe pentru a doua oară consecutiv. 
Ambele din sectorul 6. Sectar care, 
incepind din acest an, și-a propus 
următoarea strategie în competiția 
celor mal buni gospodari : să nu 
mai existe fruntași prin.- a 
exista codași.

Primul pas a fost făcut 
mult. La nivelul sectorului 
constituite echipe de control, forma
te din cadre cu munci de răspunde
re în consiliul sindicatelor și comi
tetul U.T.C., din activiști obștești ai 
primăriei, reprezentanți ai organe
lor de ordine. Controalele se fac 
săptămînal. începînd cu aspectele 
așa-zis mărunte, gospodărești, și ter- 
minînd cu problemele de fond : res
pectarea regulilor de conviețuire so
cială și a legalității în genere sau 
gospodărirea judicioasă a fondurilor 
și dotărilor. La controale participă 
obligatoriu conducerile întreprinderi
lor ale căror cămine sînt controlate. 
Pentru ca, pe loc, să se poată lua 
măsuri de remediere a neajunsurilor 
constatate. Iar dacă măsurile cerute 
de realitate depășesc competența 
directorului, se convoacă ad-hoc 
consiliul oamenilor muncii sau comi
tetul de sindicat.
normal problemele căminelor pentru 
tineret au devenit — în sectorul 6 al 
Capitalei — un punct obligatoriu pe 
ordinea de zi a ședințelor ținute de 
aceste organisme. Atenția controlului 
a fost, de asemenea, concentrată 
asupra problemelor educative. S-au 
făcut studii sociologice — pe teme ca 
„Perfecționarea relațiilor interumane 
tn cămine" și „Observații în legătură 
cu structura socio-profesională și res
ponsabilitatea tinerilor care locuiesc 
în cămine" — ale căror rezultate au 
fost puse la dispoziția conducerilor 
din întreprinderi, organizațiilor de 
tineret și sindicat. In cămine sau la 
cluburile muncitorești s-au organi
zat pentru căminiști amDle acțiuni 
de popularizare a legislației și de 
educație civică, Inclusiv procese la

nu mai’

mai de 
au fost

Dealtfel. în mod

întreprinderea de construcții na
vale și prelucrări la cald (I.C.N.P.C.), 
din Drobeta-Tumu Severin coo
perează cu multe unități economi
ce din tară, printre care și între
prinderea de mașini electrice Bucu
rești (I.M.E.B.). Colaborarea cu a- 
ceastă întreprindere se desfășoară 
în general bine, în conformitate cu 
prevederile contractelor încheiate. 
Cu excepția livrărilor de motoare 
diesel-generatoare de 35 kVA. în
treprinderea bucureșteană ne-a 
trimis nu demult mai multe motoa
re de acest tip cu defecte de fabri
cație — ceea ce înseamnă pentru 
noi întlrzieri în terminarea navelor 
și în expedierea lor către benefi

ciari. Am anunțat conducerea 
I.M.E.B. pentru a lua măsuri de 
remediere și de prevenire a defec
țiunilor, dar intervențiile noastre 
au rămas fără răspuns. De aceea, 
ne adresăm și pe această cale co
lectivului I.M.E.B.. cu rugămintea 
de a acorda mai multă atenție mo
dului in care livrează aceste mo
toare. incit cu toții să ne putem în
deplini în bune condiții sarcini
le cincinalului calității.

Ion MARINESCU
secretarul organizației de partid 
de la serviciul C.T.C. al I.C.N.P.C. 
Drobeta-Turnu Severin

PE SCURT, DIN SCRISORI

în municipiul Bacău au fost con
struite și date în folosință, în ulti
ma vreme, peste 20 de unități de 
alimentație publică : patiserii, cofe
tării, unități de tip „Gospodina", 
restaurante lacto-vegetariene și cu 
autoservire. Cea mai mare parte 
din acestea au fost amplasate în 
noile cartiere de locuințe ale ora
șului. In cartierul Republicii, bună
oară, care este un adevărat orășel 
al Bacăului, au fost date în folo
sință 8 unități, între care un restau
rant familial cu mincăruri tradițio
nale moldovenești, două patiserii și 
trei unități de tip „Gospodina". 
Alături. în cartierul Cornișa Bistri
ței a fost deschis unul din cele 
mai mari și elegante restaurante cu 
specific local.

Continuînd acțiunea de reprofi
lare și modernizare a rețelei de ali
mentație publică, conducerea între

prinderii a înființat numeroase 
unități cu profil culinar. La ora ac
tuală, în toate zonele orașului con
sumatorii găsesc restaurante cu 
autoservire, unități și secții pentru 
desfacerea produselor de tip „Gos
podina", patiserii, cofetării etc. Alte 
numeroase unități se află în con
strucție și în stadiu de moderniza
re. care vor fi date în folosință 
pină la finele anului. Tovarășul N. 
Comis, directorul întreprinderii co
merciale de stat pentru alimentație 
publică, ne informează că peste 50 
de noi sortimente culinare- intro
duse în alimentația publică din uni
tățile Bacăului au la origine exis
tența unor puternice crescătorii 
proprii de porci, păsări, precum și 
a solariilor amenajate de lucrătorii 
din alimentația publică în jurul 
unităților respective. (Gheorghe 
Baltă).

• Prin organizarea judicioasă a muncii, prin utilizarea la întreaga ca
pacitate a mașinilor și instalațiilor, prin extinderea polideserviril mașini
lor șl îmbunătățirea activității serviciului C.T.C., la întreprinderea de 
utilaj greu „Progresul“-Brăila s-au economisit peste 220 tone metal, peste 
130 MWh energie electrică, mai bine de 600 tone combustibil convențional. 
S-au asimilat, totodată, mai multe repere ce se aduceau din import, eco- 
nomisindu-se .însemnate fonduri valutare. (Chivu Avram, Brăila) • închisă 
pentru reparații. De mai bine de un an, baia publică din orașul Bistrița, 
aflată în administrarea întreprinderii de gospodărire comunală și loca- 
tivă, a fost închisă pentru reparații. Inițial s-a promis că lucrările vor fi 
terminate în trei luni, dar nici după 13 luni nu se întrevede cînd va putea 
fi redeschisă baia. (Dumitru Ciobanu, orașul Bistrița) • Dacă s-ar ur
genta găsirea și finalizarea soluțiilor corespunzătoare de folosire a rezi
duurilor de șlam, rezultate din procesul tehnologic la Combinatul de pro
duse sodice Govora, s-ar evita poluarea apelor Oltului. In prezent, șlamul 
este depozitat în bataluri speciale, pe malul Oltului, care ocupă o suprafață 
de peste 260 hectare. Ori de cîte ori sînt averse mari de ploaie, șlamul 
deversează din bataluri în rîu, poluîndu-i apele. (Gheorghe Ispășoiu, teh
nician, Rîmnicu Vîlcea) • Un nou complex al cooperativei meșteșugărești, 
„Bănățeană" din Sînnicolau Mare, județul Timiș, va fi Inaugurat în curînd. 
Acesta va asigura populației o gamă largă de prestări de servicii : repa
rații de obiecte de uz casnic, atelier mecanic auto, spălătorie auto auto
mată, rampă pentru vopsit, aparatură modernă pentru verificarea trine.' t 
etc. (Gheorghe Negricioiu, Sînnicolau Mare, județul Timiș). ,/
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fața locului. S-au pus în discuția 
adunărilor generale ale căminiștilor 
cazurile de nerespectare a reguli
lor de conviețuire statuate in regu
lamentele de funcționare, iar cînd ă 
fost necesar, s-au luat măsuri radica
le, inclusiv evacuarea din cămin.

Și, rînd pe rînd, pentru probleme 
„nerezolvabile" sau de mult scaden
te s-au găsit pînă la urmă soluții, 
devenite, dealtfel, publice. Pentru 
că tot la inițiativa comitetului de 
partid al sectorului au fost organi
zate schimburi de experiență la fața 
locului. După „Tricodava" și „Semă-

cînd în cînd, căruțașul care adună 
sticlele goale. Le curăță de etichete 
acolo, pe loc. Apreciază „afacerea" 
din ochi : „Azi am marfă grasă. E 
zi de leafă".

Privim în cămine, pe fereastră. 
Nu-i frumos, dar e edificator. Pe
reți înnegriți de fum. (Reamintim, 
e căminul unei întreprinderi din ra
mura materialelor de construcții). 
De la un perete la altul, sfori cu 
rufe Ia uscat. Nu tu masă, nu tu 
scaun. N-am mai numărat geamurile 
sparte. Erau prea mulțe.

Am întrebat de administratorul

gitimație de intrare în cămin. De 
ce ? Fără nici o explicație. Cum se 
face cazarea ? Simplu. Nicolae 
Birnea. șeful serviciului administra
tiv, face un bon pe care scrie : 
„Tov. Stoica, rog cazare cu forme 
legale" — se poate și altfel ? 1 — și 
gata. După care oaspetelui i se pune 
la dispoziție mobilierul : pat, saltea, 
mașă și da și nu, cuiul și peretele 
pentru haine. Cine are noroc ni
merește într-o cameră cu draperie. 
Lenjeria se spală 7 Da. La „Nufă
rul". Dar costă. Pe lingă prețul ser
viciului propriu-zis, pe care-l plăteș-

INCOGNITO IA UN CĂMIN DE NEFAMILIȘTI 
uitat de gospodari și de clasamentele lor

nătoarea", au fost gazde ale unor 
asemenea acțiuni căminele pentru 
tineri de la „Nufărul" și „Termocen
trale". de Ia I.P.L.M. șl „Cesarom", 
de la I.M.E.B. și I.T.I.A.

Există însă și cămine la care ni
meni n-a propus să se efectueze 
vreun schimb de experiență : cele 
ale întreprinderii de prefabricate 
din beton. Pe acestea ne-am hotărît 
să le vizităm. Pe neanunțate...

...13 iulie, ora 18. In fața cămine
lor se află un bloc de locuințe. Lo
catarii se ocupă de grădinărit. Este 
o plăcere să-i privești. Trecem de 
bloc. începe incinta căminelor, 
„marcată" de maldăre de gunoaie, 
grămezi de pămint și fiare. Dincolo 
de un gard rupt, zdrențuit — curtea. 
Plină de lume. Ce „lume" 1 Grupuri, 
grupuri, de cîte 5—10, stau tolăniți 
pe iarbă sau direct pe caldarîm și 
joacă zaruri. Sau cărți. Fiecare cu 
sticla lui de băutură. După vorbă și, 
mai ales, după privirile aprinse este 
clar că se „cinstesc" de mult. In că
mine locuiesc și fete. Trec repede, 
cu capul în pămint, rușinate de ce 
le este dat să vadă și să audă. Pe 
„jucători" nu-1 deranjează decît, din

căminelor I.P.B. pe cineva care avea 
pe braț o banderolă : „Paza". N-a 
avut timp să-mi răspundă : „trata" 
ca un „turist", beat turtă, închirierea 
unor camere. Pe paznic îl cheamă 
Ion Marin. „Turistul" era din Să- 
băoani. Proaspăt ieșit din peniten
ciar, venise Ia loc sigur.

Am renunțat să-l caut pe adminis
trator, dar am revenit în aceeași 
seară, pe la zece, zece și jumătate. 
Cînd am intrat in cămin, nu m-a 
întrebat nimeni ce vreau, șl pe cine 
caut. Puteam să și rămîn. Camere 
libere cîte vrei. Cu paturi parcă pre
gătite pentru „oaspeți" inopinațl. 
Dar n-am rămas. La etajul II, tocmai 
începuse o bătaie ca in filme. Lo
catarul de la camera 13. Nicolae Go
gonea. avea ceva de împărțit cu nea
murile venite in vizită. N-a anunțat 
nimeni miliția. „Protagoniștii" erau 
rude cu vicepreședintele comitetului 
de cămin : Virgil Alexandru. Și 
chestiunea s-a inmormîntat a doua 
zi, după o scurtă „analiză", la sin
dicat.

Iată. In continuare, șl consemnările 
de a doua zi.

Nici unul dintre locatari nu are le-

te întreprinderea, încă un pol: 
bacșiș. Pe care-l dă administratorul. 
Ca să nu-1 trimită la cine știe ce 
unitate, în celălalt capăt al Bucu- 
reștiului.

Cum se explică starea jalnică a 
celor două cămine ale I.P.B. ? Să 
ascultăm părerile celor in drept să 
știe, să dea explicații și să rezolve :

Alexandrina Besman, secretara co
mitetului U.T.C. : „In organizația 
de tineret nu s-a analizat pînă acum 
situația căminelor. Am fost o dată 
cu doctorița prin cămine și mie una 
mi s-a făcut rău de ce am văzut".

Gheorghe Stan, secretar adjunct al 
comitetului de partid : ..Sînt de 
âcord că există unele nereguli care 
trebuiau curmate. Ne-am concentrat 
insă toată atenția spre investiții. 
Din cîte știu, căminele sint o sar
cină ce revine, în principal, comite
tului sindicatului".

Petre Brînzea, președintele comi
tetului de sindicat : „Este adevărat, 
conducerea întreprinderii ne-a în
credințat sarcina de a rezolva pro
blema căminelor. Ne-a dat mină li
beră, cum se spune. Și noi am elabo
rat mal multe decizii, aprobate apoi

în C.O.M. N-au putut fi îndeplinite. 
In special pentru că nu avem bani, 
materiale și meseriași. Am lucrat cu 
ce ne-am «descurcat», pe apucate".

Florea Cuou, economist: „Cunosc 
situația căminelor așa cum se regă
sește în conturi. Cu banii cheltuiți, 
cred că pînă acum se puteau con
strui și dota, ca la carte, unele noi. 
Cel puțin așa rezultă din acte".

Nicolae Birnea, șeful serviciului 
administrativ : „Pentru noi cămine
le au fost și rămîn un balast. Rea
litatea pledează intr-adevăr în fa
voarea mea. Problema căminelor 
este însă o problemă colectivă. Să 
nu mi se arunce mie in circă !“.

Aceste declarații și opinii au fost 
exprimate în cadrul unei analize 
care a avut loc imediat după docu
mentarea noastră la fata locului. Au 
participat și cadre de conducere de 
la nivelul organelor de partid, sin
dicat, U.T.C. și procuratură ale sec
torului 6. Concluziile și măsurile dis
puse sînt pe deplin justificate : dis
cutarea în adunările de partid șl 
sancționarea tuturor celor care au 
avut responsabilități în gestionarea 
căminelor; analiza activității orga
nelor de conducere în ședința de 
secretariat a comitetului de partid 
din sector ; organizarea unei adunări 
generale a căminiștilor, in care or
ganizațiile de tineret și sindicat din 
întreprindere să prezinte dări de 
seamă, prilej cu care se vor stabili 
măsurile necesare pentru soluționa
rea tuturor problemelor care privesc 
condițiile de viață, ordinea și disci
plina din cămine : asigurarea con
trolului zilnic de către maiștri și cei
lalți conducători ai formațiilor de 
lucru, care au în subordine munci
tori ce locuiesc în cămin ; realegerea 
comitetelor pe cămin ; definitivarea 
unui plan concret de activități cul
tural-educative și altele.

S-a mai hotărît ca următorul 
schimb de experiență între cămine
le pentru nefamiliști din sectorul 6 
să aibă loc chiar in imobilele mai 
sus descrise, ale întreprinderii de 
prefabricate. In căminele pînă de 
curînd uitate. S-a fixat și un ter
men ferm : miercuri. 5 august. Deci 

„ mîine.
Vom fi prezențl și noi.

Florin CIOBANESCU

r
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, 
in numele poporului polonez, vă mulțumim pentru felicitările transmise cu 
prilejul celei de-a 37-a aniversări a Renașterii Poloniei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România se vor intări 
și adinei in continuare, spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

STANISLAW KANIA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

WOJCIECH JARUZELSKI
* Președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Polone

Primire Ia C. C. al P. C. R.

SESIUNE DE COMUNICĂRI CU TEMA: 

„Rolul sindicatelor In lupta revoluționară condusă 
de P.C.R. In opera de edificare a societății socialiste 

multilateral dezvoltate* 4

• Teatrul Mic (rotonda scriitorilor din 
Cișmlgiu) : Cîntecul iubirii (spectacol 
de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul Ciulești (la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România): 
Popas fn Istorie (spectacol de sunet 
și lumină) — 11.
• Teatrul evreiesc de stat: Hasie or
fana — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(grădina Boema): Idolul femeilor — 
20 ; (grădina Batiștel): Veselie la Tă
nase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La fintina dorului — 18,30.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit luni dimineață delegația 
Partidului Congolez al Muncii, con
dusă de tovarășul Zephirin Mafouana 
Makosso, membru al C.C. al P.C.M., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o-vizită pentru schimb de experiență 
în tara noastră.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației P.C.M. a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un cald și prie
tenesc salut din partea tovarășului 
Denis Sassou Nguesso, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, împreună 
cu cele; tai.bune uițări de noi și mari 
succese' zctivitatea dedicată făuri
rii sori .s>,i socialiste multilateral 
dezvo! ț/în România.

Mulțumind, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a rugat să se transmită 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un salut to
vărășesc și cele mai bune urări de 
succese tovarășului Denis Sassou 
Nguesso, președintele C.C. al P.C.M., 
în activitatea pe care o desfășoară

Cronica zilei
Luni, tovarășul Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe, a primit 
pe Andre Lewin, director în Mi
nisterul Relațiilor Externe al Franței, 
care a făcut o vizită în țara noastră 
la invitația Ministerului Afacerilor 
Externe. Au fost discutate probleme 
ale colaborării dintre România și 
Franța la O.N.U. și in cadrul altor 
organisme internaționale.

A participat Yves Gaillard, însărci
nat cu afaceri a.i. al Franței la Bucu
rești.

ȘTIRI SPORTIVE
5

La Pescara (Italia) s-au încheiat 
întrecerile echipelor din finala B a 
„Cupei Europei" la atletism feminin. 
Dintre atletele românce s-au eviden
țiat Maricica Puică. învingătoare în 
două probe (800 m — 1’58”48/100 și 
3 000 m — 8’49”82/100) și Vali Iones- 
cu, care a ciștigat proba de săritură 
în lungime cu rezultatul de 6,66 in. 
Florența Crăciunescu — 62,64 m la 
aruncarea discului. Mihaela Loghin 
— 18.08 m la aruncarea greutății. 
Cornelia Popa — 1,86 m la sărjtură in 
înălțime și Mihaela Stoica — 13” 
43/100 la 100 m garduri s-au clasat pe 
locul doi în probele respective, iar 
Natalia Mărășescu a ocupat locul trei 
în curea de 1 300 m cu timpul de 
4T0”57/100.

în concursul de la Pescara, for
mația României s-a situat pe locul 
patru cu 54 puncte.

Clasată pe primul lo.c. echipa Po
loniei.s-a calificat pentru finala A a 
„Cupei Europei", ce se va desfășura 
în zilele, de 15 și 16 august la Zagreb, 
alături'V* */formațiile  U.R.S.S.. R.D. 
Germany, Angliei. R.F. Germania, 
Bulgariei. Ungariei și Iugoslaviei.

în campionatul balcanic de baschet 
pentru echipe de junioare, competiție 
ce se desfășoară în orașul iugoslav 
Kikinda. selecționata României a

Noi dotări pentru odihnă 
și tratament la Soveja

Stațiunea -de odihnă și tratament 
Soveja — situată în unul dintre cele 
mai pitorești zone montane din jude
țul Vrancea — oferă condiții mult 
îmbunătățite de petrecere a concedii
lor. Directorul stațiunii, Grigore Han
ță, ne spunea că aici a fost construit 
un nou pavilion de tratament cu o 
capacitate de 300 locuri. în cadrul a- 
cestuia au fost finalizate și lucrările 
de construire a unei Cantine cu 300 
locuri, spații pentru activitățile de 
club și bibliotecă. în stațiune. în afa
ră de noua capacitate destinată trata
mentului afecțiunilor nevrotice, mai 
funcționează un pavilion pentru tra
tamentul silicozei, dat în folosință în 
anul 1979, precum și mai multe vile, 
oferind condiții dintre cele mai bune 
de cazare și odihnă. (Dan Drăgules- 
cu).

pentru edificarea noii societăți în 
R.P. Congo.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, to
vărășească, au fost evocate bunele re
lații de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Congolez al Muncii, dintre popoarele 
și țările noastre, care se dezvoltă 
continuu în spiritul stimei și respec
tului reciproc, al convorbirilor și în
țelegerilor convenite între condu
cerile celor două partide. A avut 
loc. de asemenea, o informare reci
procă privind activitatea și preocupă
rile actuale ale Partidului Comunist 
Român și Partidului Congolez al Mun
cii privind probleme ale vieții inter
ne și unele aspecte ale situației in
ternaționale.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
6ecție la C.C. al P.C.R.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația P.C. al Muncii a avut întîl- 
niri și convorbiri la C.C. al P.C.R., 
Marea Adunare Națională. Comitetul 
județean Brașov al P.C.R., Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. U.N.C.A.P., UCECQM. CENTRO- 
COOP. A vizitat, de asemenea, unele 
obiective economice și sociale din 
municipiul București și județele 
Brașov și Ialomița.

Cu prilejul celei de-a 37-a aniver
sări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București, 
Boleslaw Koperski. s-a intîlnit. luni, 
cu cadre didactice și de instruire din 
Academia „Ștefan Gheorghiu". Cu 
acest prilej, ambasadorul polonez a 
vorbit despre semnificația Congresu
lui al IX-lea al P.M.U.P., despre 
realizările obținute de poporul țării 
vecine și prietene in edificarea socie
tății socialiste, despre dezvoltarea 
relațiilor româno-polone.

învins cu scorul de 75—67 (35—31) 
reprezentativa Iugoslaviei.

într-un alt joc. echipa Bulgariei a 
dispus cu 87—54 (43—29) de formația 
secundă a Iugoslaviei.

în localitatea cehoslovacă Topbl- 
cany au continuat campionatele eu
ropene de tenis de masă pentru că
deți și juniori. Rezultate tehnice : ju
nioare : România — Irlanda 3—0 (în 
urma acestei victorii, echipa română 
s-a calificat pentru grupa semifinală); 
cădeți : Anglia — România 3—1 ; ca- 
dete : Ungaria — România 3—1 ; ju
niori : România — Austria 5—2 (echi
pa română s-a calificat pentru gru
pele semifinale).

Turneul internațional feminin de 
tenis de la South Orange (New Jer
sey) a fost cîștigat de Kathy Hor
vath (S.U.A.). care a întrecut-o în 
finală cu 6—0. 6—4 pe jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici.

Cu prilejul unul concura desfășu
rat la Sofia, atleta bulgară Maria 
Vergova a cîștigat proba de arunca
rea discului cu performanța de 
71,30 m, la 50 cm de recordul mon
dial, care-i aparține. In proba mas
culină de săritură în înălțime, Ghior- 
ghi Gadev a stabilit un nou record 
național, cu rezultatul de 2,22 m. .

cinema
• Campionii: BUZEȘTI — 15; 17; 19.
• Am o idee: MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica: GIU- 
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 20,45.
• „Tridentul" nu răspunde: CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duelul: COTROCENI — 15,30; 17,45; 
20, COSMOS — 15,30; 17,45: 20.
• O scrisoare pierdută: POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
• O singură dată In viață: SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Polițist sau delincvent : SALA 
MARE A PALATULUI — ÎS; 17,30; 20.
• Viața e frumoasă: SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Un șerif extraterestru: BUCUREȘTI
— 8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15 ;

LA CÎMP, IN GRĂDINI TOATE FORTETE SATULUI
1 1

După seceriș, toate tractoarele la arături!
După ce s-a încheiat recoltatul 

griului, toate forțele mecanice și 
umane din unitățile agricole din ju
dețul Bacău au fost concentrate la 
eliberarea terenurilor de paie și 
executarea arăturilor de vară. In
ginerul Alexandru Dănilă, director 
adjunct la direcția agricolă jude
țeană, ne spunea că în acest scop 
au fost asigurate cantități mari de 
sirmă pentru balotiere ; numărul 
mijloacelor de transport destinate 
acestei activități a fost dublat. La 
sate au fost mobilizate forțe umane 
mari, care adună paiele manual și 
le depozitează la marginea tarlale
lor. Este de evidențiat inițiativa 
comitetelor comunale de partid 
Poduri, Colonești, Scorțeni, care au 
antrenat în această activitate pe 
toți elevii, studenții, cadrele didac
tice, conducerile instituțiilor din 
comună, repartizîndu-le suprafețe 
de teren ce trebuie eliberate. Ca 
urmare, în județ au fost eliberate 
aproape 33 000 hectare. în urmă, 
tractoarele au arat din plin. Peste 
tot munca este organizată ; se lu
crează in formații mari conduse de 
ingineri și tehnicieni care veghează 
la efectuarea unor arături de bună 
calitate. Pentru aproape 400 trac
toare s-a asigurat și schimbul II, 
antrenîndu-se în acest scop meca
nicii din ateliere, elevii liceelor 
agroindustriale, toți cei care știu 
să conducă tractorul. Măsurile în
treprinse de comandamentul jude
țean creează condiții ca în cel mult 
10 zile să se încheie 'și această 
lucrare.

După aproape o săptă- 
mînă de oprire forțată, 
cauzată de vremea nefa
vorabilă. zile in care rit
mul de lucru la seceriș a 
fost foarte redus, vineri. 
31 iulie, au pornit din 
nou combinele în lanuri
le județului Covasna.

în dimineața zilei de 
sîmbătă, 1 august, s-au 
înșirat combinele și in 
lanurile fermei vegetale 
nr. 1 a I.A.S. Ozun. A- 
ceastă fermă, cunoscută 
nu numai în județ, ci a- 
preciată și pe plan na
țional pentru rezultatele 
foarte bune obținute în 
cultivarea cartofului (anul 
trecut a fost fruntașă pe 
tară), anul acesta cultivă

PE SCURT, DE
HARGHITA: în fînare și silozuri - 

cît mai multe nutrețuri
Duminică și luni, pe ogoarele județului Harghita s-a 

muncit cu maximă intensitate. Profitind de timpul 
excelent, mii și mii. de. cooperatori, mecanizatori și alți 
locuitori ai satelor au recoltat cerealele păioase și au 
strins mari cantități de furaje. Ca urmare, recolta de 
griu a fost adunată de pe o suprafață de peste 1 500 
hectare, iar paiele au fost balotate pe aproape 500 
hectare. Bune rezultate au fost obținute la recoltarea, 
transportul și depozitarea furajelor. Din bilanțul celor 
două zile rezultă că recolta de fin a fost strînsă de pe 
o suprafață de 4 500 hectare, transportîndu-se concomi
tent în finare aproape 5 000 tone fin, iar cantitatea de 
furaje însilozată a sporit cu aproape 1 000 tone. Ca 
urmare, pe ansamblul județului Harghita, finețele 
naturale au fost recoltate în proporție de peste 62 la 
sută. (I. D. Kiss). v

IALOMIȚA: Mii de oameni 
la culesul legumelor

în aceste zile, lucrătorii ogoarelor din județul Ialomi
ța string paiele de pe ultimele suprafețe, execută 
arături de vară pe cele 104 000 hectare de miriști, recol
tează legumele și fructele, muncesc zi și noapte la 
irigarea terenurilor cultivate cu sfeclă de zahăr, po
rumb, soia și alte culturi. în grădinile de legume, unde 
datorită căldurii s-au copt mii de tone de tomate, au 
fost atrași la cules numeroși cooperatori și alți locuitori 
ai satelor. în ultimele trei zile, in orașele Urziceni.A 
Fetești și niunicipiul Slobozia au participat la recolta
rea legumelor funcționari, elevi aflați în vacanță, 
pionieri. (Mihai Vișoiu).

BOTOȘANI: A început 
recoltarea cartofilor de vară
Din gările Dorohoi șl Bucecea au plecat ieri primele 

tone de cartofi de vară din producția acestui an, avind

13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21.
• Căpitanul răzbunării: PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPI
TOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Campionul: VICTORIA — 9; 12; 
16; 19.
• Dot și cangurul — 9; 10,45; 12,30 ; 
14,15; Testul pilotului Pirx — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Minunata Angelică șl Angelica, 
marchiza Îngerilor: PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
• Probleme personale: TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Cîlnele: EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : STUDIO — 10; 13; 16; 19, 
GRIVIȚA — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Aventuri in Marca Nordului: EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 13,30; 17,45; 
20.
• Aii Baba șl cel 40 de hoți: LIRA 
— 15,30; 19.
• Familie nouă: DRUMUL SĂRII — 
16; 16; 20.

Din raidul întreprins în mai mul
te unități rezultă însă că printr-o 
mai bună organizare a muncii și 
o mobilizare puternică a forțelor 
existente se poate lucra mai repede 
și mai bine. La Ungureni, comu
nă din consiliul unic Parincea, am 
văzut pe cîmp sute de oameni, ate
laje, remorci, transportoare care

Cum se acționează 
în județul Bacău 
pentru eliberarea 
terenurilor de paie

lucrau la eliberarea terenului. Aflat 
printre ei, cu furca în mînă, Ale
xandru Munteanu, președintele uni
tății, ne spunea că pînă acum au 
fost eliberate aproape 600 hectare 
— mai mult de jumătate din su
prafața cultivată cu grîu. Zece 
tractoare lucrau în schimburi pre
lungite, la arat. Pînă acum au fost 
arate aproape 500 hectare. Din ziua 
raidului, numărul tractoarelor des
tinate efectuării arăturilor a cres
cut cu încă 15. Muncă intensă și Ga 
C.A.P. din comuna Nicolae Băl- 
cescu. Pe tarlalele dinspre satul 
Sărata lucrau la arat 18 tractoare. 
Inginerul Mihai Mihalaș, care ve
ghea la calitatea arăturilor, ne spu
nea că sînt hotăriți să realizeze o 
lucrare bună, gospodărească. Pen
tru că pe solele unde în vara trecută

Au avut ce secera...
— după 14 ani — din nou 
griu de toamnă. Am în
trebat pe tovarășul Szabd 
Gyorgy, șeful fermei, 
cum este prima recoltă de 
griu în acest prim an de 
încercare.

— Pe lanurile pe care 
am terminat secerișul, re
colta medie la hectar este 
de peste 5 000 de kilogra
me. Apreciem că această 
medie este valabilă pe 
toată ferma și. după ter
minarea recoltării, vom 
putea raporta că am dat 
tării mai mult de 400 tone 
griu peste plan.

Avem 220 de hectare 
cultivate cu griu de toam
nă. Secerișul l-am înce
put în ziua de 24 iulie, am 
reușit să strîngem recolta

de pe 96 hectare cînd 
ploile deosebit de abun
dente ne-au forțat să ne 
oprim. Am reînceput re
coltarea exact peste o 
săptămînă. la 31 iulie, 
cind am apreciat că pot 
să intre în lan combinele, 
însă, cum se vede, ca
mioanele încărcate cu re
coltă și astăzi sînt aju
tate de un tractor la ie
șirea din tarla din cauza 
umezelii solului. Cu ca
pacitatea de recoltare de 
care dispunem — 15 com
bine — dacă nu intervine 
din nou vremea nepriel
nică. pînă luni seară reu
șim să trimitem si ultimul 
bob în hambar. După ter
minarea recoltării griu
lui trecem la recoltarea

• Articolul 420 : FERENTARI — 
15,30: 19.
• Afacerea granatelor: PACEA — 
13,30; 17,30; 19,30.
• înainte de miezul nopții: VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Olimpiada ’40 : VIITORUL — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Sint timid dar mă tratez: AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA BU
ZEȘTI - 21.
• In căutarea chibriturilor: MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• tini sare țandăra: MUNCA — 16; 
18; 20.
• Corleone: TOMIS — 9; 11,13; 13,30; 
15.45; 18; 20,15, la grădină — 21, FLA
MURA — 9j 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Clinele electronic: FLACARA — 
15,30; 17,30; 19,30, la grădină — 21.
• Centrala este pe emisie: PRO
GRESUL - 16; 18; 20.
• Aventură tn Arabia: GRADINA 
CULTURAL — 21.
• Par șl impar: GRADINA FESTI
VAL — 20,45. 

au lucrat bine, In acest an au re
coltat cite 4 000—4 500 kg de griu 
Ia hectar. Se muncește cu spor și 
la Dealu Morii, Sascut, Pîncești, 
Traian, Roșiori și în alte unități. 
Eforturile mecanizatorilor și țăra
nilor cooperatori din județ se con
cretizează în executarea arăturilor 
pe o suprafață mai mare de 15 000 
hectare. Dar pînă la realizarea ce
lor 53 220 ha planificate mai este 
mult, mai ales că în unele consilii 
unice — Tătărăști, Enăchești, Hele- 
giu — această lucrare se află abia 
la început. Sînt unități ca cele din 
Răcăciuni, Fărăoani, Cașin unde 
s-au executat arături pe suprafețe 
mai mici de 100 hectare. Aici, trac
toarele stau mai toi timpul pentru 
că nu au front de lucru. Conduce
rile unităților, organizațiile de par
tid din comunele respective nu se 
preocupă în suficientă măsură de 
mobilizarea sătenilor la eliberarea 
terenurilor de paie. La Cașin, bu
năoară. se află acoperite cu paie 
250 hectare, iar la Răcăciuni — 200. 
Așa stind lucrurile, nu este de 
mirare că în comuna Nicolae Băl- 
cescu au fost arate pină acum circa 
350 hectare, iar la vecinii lor din 
Fărăoani numai 65 hectare. Pentru 
ca județul să încheie in cel mai 
scurt timp arăturile de vară se im
pune o intervenție operativă din 
partea organelor agricole, astfel ca 
și unitățile rămase în urmă să țină 
pasul cu cele fruntașe.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii" 

celor 180 hectare cultivate 
cu orzoaică. Această can
titate o vom recolta în 
4—5 zile. Paralel cu re
coltarea griului, o forma
ție de lucru execută balo- 
tarea paielor și eliberarea 
terenurilor de paie. Pe 
tarlalele eliberate, a treia 
formație a început discui- 
rea solului, pregătirea 
pentru următoarea cultu
ră. Combinerii harnici 
din această unitate, aju
tați de mecanizatorii so
siți din județele Buzău și 
Dolj, își fac pe deplin da
toria.

PAL JANOS Marla 
corespondentul 
„Scînteii"

PE OGOARE
ca destinație centrele pentru desfacerea legumelor și 
-fructelor din București, Cluj-Napoca, Baia Mare și 
Oradea. Tuberculii au fost recoltați duminică și ieri 
de pe terenurile întreprinderilor agricole de stat Cată- 
mărești și Dorohoi, ale cooperativelor agricole Nicșeni, 
Crasn^leuca, Lisna, Bucecea^ și Cucorăni. După cum ne 
spunea irig. Vasiie Filipoaia, directorul de luni
cele două baze de rfreluăre-lîVrărie a cartofilor ame
najate în județ au program permanent de lucrti, în 
prima decadă a acestei luni vor fi livrate cîte 130 tone 
de cartofi pe zi, cantitate ce va spori treptat, ajungînd 
la 550 tone în ultima decadă a lunii august. Ca urmare, 
în cursul acestei luni vor fi expediate din județul 
Botoșani peste 12 000 tone de cartofi, din care aproape 
jumătate sînt destinați Capitalei țării. (Silvestri 
Ailenei).

NEAMȚ: Paiele - obstacol 
în calea tractoarelor

în județul Neamț, pînă la începutul acestei săp- 
tămini, griul a fost strins de pe aproape 30 000 hec
tare, din cele 39 000 hectare cultivate în cooperativele 
.agricole. în întreprinderile Agricole de stat această 
lucrare s-a încheiat. O atenție deosebită trebuie acor
dată executării arăturilor de vară. Din datele furnizate 
de direcția agricolă rezultă că, pînă ieri, au fost arate 
doar 11 200 hectare din cele 41 500 hectare de pe care 
au fost recoltate păioasele. Că puteau fi arate supra
fețe mai mari o dovedesc experiența și rezultatele 
unor cooperative din consiliile agroindustriale Păstră- 
veni, Gherăești, Ștefan cel Mare, în care recoltarea, 
eliberarea terenurilor și arăturile se fac în același 
ritm. întîrzierile la eliberarea terenurilor de paie 
constituie principala piedică la executarea arăturilor. 
Din suprafața recoltată, doar pe 46 Ia sută-s-au strins 
paiele. Desigur, există defecțiuni în funcționarea balo- 
tierelor, iar 30 din cele 74 tîrișuri confecționate în sta
țiunile pentru mecanizarea agriculturii din județ sînt 
nefolosite. (Constantin Blagovici).

• Dreptate pentru toți: GRADINA 
GLORIA (TITAN) — 21.
• Nu-mi furați copilul: GRADINA 
LIRA — 21.
• Vis de glorie: GRADINA MIORIȚA 
— 21.
• Boby Deerfyeld: GRADINA PARC 
HOTEL — 21.

teatre

Cu prilejul împlinirii a 73 de ani 
de la constituirea Comisiei Gene
rale a Sindicatelor din România, 
luni a avut loc la București o sesiu
ne de comunicări cu privire la „Ro
lul sindicatelor în lupta revoluționa
ră condusă de Partidul Comunist 
Român în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate", organizată de Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Academia 
„Ștefan Gheorghiu" și institutul de 
studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R.

Au participat activiști de partid și 
ai sindicatelor, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, cadre didac
tice și cercetători, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții din 
Capitală.

în comunicările prezentate în ca
drul sesiunii au fost evocate tradi
țiile îndelungate de luptă ale miș
cării muncitorești din România și 
importanța constituirii, în anul 1906, 
a Comisiei General# a Sindicatelor 
din România, care a pus bazele uni
tății de acțiune a mișcării sindicale 
din țara noastră. A fost relevată, în 
mod deosebit, contribuția inesti
mabilă și originală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
concepției revoluționare despre rolul 
și funcțiile sindicatelor în societatea 
socialistă.

în încheierea lucrărilor, Intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, 
participanții au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă în 

•care se arată, printre altele :
Din șirul anilor construcției socia

liste, perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, de

ORGANIZARE Șl
(Urmare din pag. I)
necesar promovării active a pro
gresului tehnic in industrie. A- 
ceste cerințe pornesc de la ideea 
călăuzitoare a organizării tehno
logice moderne, conform căreia nu 
se poate face economie de muncă 
simplă decit cu o oarecare cheltuire 
de muncă complexă. Principala 
cerință constă în adoptarea unei con
cepții dinamice, flexibile asupra teh
nologiei. Tehnologia nu constituie — 
așa cum mai cred unii ingineri — 
un cumul de condiții date, ci un 
mijloc pentru a produce mal bine, 
mai repede, mal ieftin. Dotarea teh
nică bună a întreprinderilor noastre 
poate fi mai bine pusă în valoare 
tocmai prin continua modernizare a 
tehnologiei. în acest sens rolul teh
nologilor din institute și întreprinderi 
este deosebit de important. Ei tre
buie să lucreze mînă In mînă. pen
tru ca sistemele tehnologice noi, după 
ce au fost elaborate și testate în in
stitute, să pătrundă cît mai repede

Tragerile la sorți ale libretelor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme pentru trimestrul 11/1981
Casa de Economii și Consemne- 

țiuni informează depunătorii, după 
cam s-a anunțat, că în zilele de 29 
și 30 Iulie a.c. au avut loc in Bucu
rești. in mod public, tragerile la 
sorți pentru atribuirea cîstigurilor 
la libretele de economii cu do
bîndă și cîștiguri în autoturism# 
pentru trimestrul 11/1981.

La tragerea la sorți a libretelor 
de economii cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din Capitală s-au acordat 
301 cîștiguri, iar la tragerea la 
sorti a libretelor emise de unitățile 
C.E.C, din tară s-au acordat 1516 
cîștiguri in autoturisme Dacia 1300.

Listele oficiale cu numerele li
bretelor de economii ieșite cîștigă- 
toare la fiecare tragere la sorți în

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei. Micii constructor! 

— emisiune de jocuri pentru copil
10.10 Desene animate
10.25 Pagini muzicale preclasice
10,55 Destinul unor mituri — Mit șl ade-. 

văr
11,23 Film serial „Dallas" — reluarea 

episodului 17
12,15 In lumea enigmelor — serial știin

țific. Reluarea episodului 1 — Că
lătoria începe

12.40 Telex
12,50 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Album Istoric : Șase 

milenii in străluciri de aur (I)
16.25 Matineu de vacanță : Albul Blm — 

Ureche Neagră — ultimul episod
17.10 Clubul tineretului
18,00 Inscripții la noul chip al țârii — 

Dolj
18.25 România, țară socialistă in plină șl 

viguroasă dezvoltare. Puterea șl 
organizarea economică

vremea
Timpul probabil pentru zilele de (, 6 

șl 7 august. In țară : Vremea va fi fru
moasă și deosebit de călduroasă, mal 
ales în primele zile, cu deosebire în su
dul țării. Cerul mal mult senin la În
ceput. se va innora treptat și vor cădea 
averse locale de ploaie Însoțite de des
cărcări electrice in nordul și vestul 
țării. în rest, averse Izolate. VIntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele In

cînd vă aflați, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în fruntea parti
dului și statului nostru, se detașează 
drept cea mai fertilă și strălucită în 
realizări din întreaga noastră istorie. 
Un vast proces înnoitor a dat un 
curs nou energiilor creatoare ale 
clasei muncitoare, ale întregului 
popor, sindicatele devenind, așa cum 
strălucit le-ați definit, organizații 
ale proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale, revenindu-le 
misiunea de a organiza clasa mun
citoare in vederea participării direc
te, în cadrul sistemului democrației 
socialiste, la conducerea tuturor do
meniilor de activitate.

Avem in față un program clar de 
lucru, trasat de istoricele hotăriri 
ale Congresului al XII-lea al parti
dului. în realizarea acestui program, 
sindicatele își asumă întreaga res
ponsabilitate revoluționară in înde
plinirea rolului, cu atîta clarviziune 
subliniat de dumneavoastră și la 
recentul Congres al U.G.S.R., de a 
uni eforturile celor ce muncesc in 
direcția îndeplinirii sarcinilor de 
plan, in soluționarea tuturor proble
melor de muncă și viață ale oame
nilor muncii.

întreaga asistență la solemna se
siune de comunicări dedicată ani
versării a 75 de ani de la constitui
rea Comisiei Generale a Sindicatelor 
din România dă o înaltă prețuire 
strălucitelor idei călăuzitoare cuprin
se in opera dumneavoastră, asigu- 
rîndu-vă încă o dată de totala ade
ziune la politica științifică a parti
dului și statului nostru de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

PROGRES TEHNIC
în cit mai multe întreprinderi. Aceas
tă muncă de adaptare a tehnologiilor 
noi la condițiile specifice din fiecare 
Întreprindere, de integrare tehnică și 
organizatorică a progresului tehno
logic în fiecare caz concret în parte 
implică un important volum de mun
că făcută de inginer, căreia trebuie 
să-i acordăm tot mai multă atenție și 
de la care trebuie să cerem tot mai 
mult. Modul în care se rezolvă 
această integrare reflectă pînă la 
urmă flexibilitatea organismului in
dustrial, respectiv, capacitatea Iul de 
n se adapta cerințelor dinamice ale 
economiei noastre.

Rezultatele cele mal bune au fost 
obținute acolo unde problemele țno- 
demizării tehnologice nu au fost 
atribuite exclusiv compartimentelor 
de concepție tehnică, ci au constituit 
de la început un program complex de 
acțiune pentru întregul colectiv de 
muncă, sub aspectele multiple pe 
care Ie condiționează promovarea 
progresului tehnic.

tocmite de Centrala C.E.C. se pot 
consulta la oricare unitate C.E.C. 
proprie din întreaga tară.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni anunță în scris pe fiecare câș
tigător la tragerile la sorti pentru 
a se prezenta la sucursalele și fi
lialele C.E.C. în vederea efectuării 
formelor de intrare în posesia ciști- 
gului.

în situația în care titularul libre
tului ieșit cîștigător la o tragere la 
sorți nu se prezintă la unitatea 
C.E.C, în termen de 30 de zile, 
câștigul se creditează in fișa de cont 
a libretului, avînd același regim ca 
și depunerile efectuate de către ti
tulari, aceștia puțind dispune de 
suma respectivă după dorință.

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara Intimpină ma

rea sărbătoare
19.25 Actualitatea economică
19.45 Omul șl sănătatea. Dialog cu tele

spectatorii
20,05 La Tulcea un nou timp al genezei 

— Reportaj
20.25 File de cronica revoluționară tn 

dramaturgia românească. „O vară 
cum n-a mal fost alta"

21.45 Patrie iubită. Emisiune de versuri 
și clntece patriotice

22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 3

19,00 Telejurnal • Țara intimpină ma
rea sărbătoare

19.25 Film serial pentru copii : Micul 
• prinț — reluarea primului episod

19.50 Viața economică
30,20 Plai de dor — melodii populare
20.45 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim
21,10 Premiere muzicale TV ; opera 

„Tosca" de Giacomo Puccini. Par
tea I. în distribuție : Raina Ka- 
balvanska, Placido Domingo, She
rrill Milnes, corul „Ambrosian" șl 
orchestra „New phllarmonla" din 
Londra. Dirijor : Bruno Bartoletti 

22,05 Telejurnal 

tensificări In regiunile vestice șl la 
munte. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 12 și 22 de grade, iar cele 
maxime intre 24 șl 32 de grade, local 
mai ridicate In primele zile. Izolat, con
diții de grindină, tn București : Vreme 
frumoasă șl deosebit de călduroasă, 
mai ales in prima parte a intervalului. 
Cerul mal mult senin la început se va 
înnora treptat, devenind favorabil ploii 
sub formă de averse Însoțite de des
cărcări electrice. Vint slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 17 și 19 grade, iar cele ma
xime intre 32 șl 85 de grade. (Ileana Ml- 
hăllă, meteorolog de serviciu).

• GIGANTISM VE
GETAL. în munții Ruwen- 
zori din Africa există o zonă si
tuată la 3 300 metri altitudine, la 
granița dintre Uganda și Zair, 
unde călătorul se poate simți ca 
într-o adevărată „țară a uriași
lor". Toate plantele de aici ating 
dimensiuni neobișnuite, giganti
ce. Pojarnița, de pildă, o buru
iană foarte răspîndită chiar și la 
latitudinile noastre și care în 
mod normal atinge maximum 
50 cm, crește aici de 30 de ori 
mai înaltă ! Oamenii de știință 
atribuie neobișnuitul fenomen 
condițiilor speciale de climă și 
sol — cantitate mare de precipi
tații, temperaturi ridicate in 
timpul zilei, numeroase substan
țe minerale „spălate" de ploi din 
rocă ; de^ asemenea, cantitatea 

de radiații ultraviolete care stră
punge stratul de nori ce acoperă 
mai tot timpul cerul este mai 
mică decit în alte regiuni. Elu
cidarea cauzelor acestui gigan
tism vegetal ar putea duce la 
descoperirea unor metode de sti
mulare a creșterii plantelor de 
cultură.

• SURSE ALTERNA
TIVE DE ENERGIE IN 
AUSTRALIA. -Tara de 13 
antipozi" speră ca, în anul 2000, 
să aibă asigurată deplina auto
nomie energetică — datorită 
dezvoltării surselor alternative 
de energie — acestea urmînd a 
furniza, atunci, 80 la sută din 
necesar. Australia dispune de 
mari rezerve de cărbune și șis
turi bituminoase, de suprafețe 

întinse pentru cultivarea unor 
plante „furnizoare" de etanol, de 
condiții deosebit de favorabile 
exploatării energiei solare și, de 
asemenea, de zăcăminte conside
rabile de gaz natural. La sfîrși- 
tul actualului deceniu se pre
vede ca Australia să fie prima 
țară în care să funcționeze o 
rafinărie pentru șisturi bitumi
noase. Acest complex ar urma 
să producă 240 000 barili de pe
trol pe zi la mijlocul deceniului 
viitor. De asemenea, o uzină de 
lichefiere a cărbunelui va pro
duce 100 000 barili de petrol 
pe zi în 1990, iar planurile 
de perspectivă prevăd construi
rea în fiecare stat a unei aseme
nea uzine, fiecare cu o capaci
tate de 80 000 barili pe zi. La * 
Sydney se află în construcție o 
uzină-piiot produțătoare de eta

nol din plante. Se preconizează 
ca. din 1985, etanolul să furni
zeze 15 la sută din necesarul de 
carburant lichid al țării.

• CA INTR-UN 
STUP... Fotografia înfățișează 
cel mai nou sistem de tehnolo
gie hotelieră, care cunoaște în 
prezent o mare răspindire în Ja
ponia. Construite pe baza unui 
principiu ce amintește de stupii 
albinelor, aceste hoteluri sînt al
cătuite în loc de camere din 
„celule de dormit" (2,10 m lungi
me, 1,10 m lățime și 1,10 m înăl
țime). Fiecare celulă este prevă

zută cu tot confortul : aer con
diționat, radio stereofonic, tele
vizor. Avantajele sînt evidente : 
economisirea de spațiu și pre
țuri mai convenabile.

® ANIMAL PREISTO
RIC NECUNOSCUT. Cer- 
cetători nicaraguaieni au desco
perit, intr-o exploatare de cal
car situată la 60 km sud-vest de 
Managua, resturile unui animal 
preistoric uriaș, necunoscut. Spe
cialiștii presupun că ar fi vorba 
despre un animal avînd lungi
mea de circa 20 de metri și a 
cărui greutate era de 20 tone, 
într-o primă etapă au fost scoa
se la iveală doar 13 vertebre de 
mărimi impresionante : cea mai 
mare cîntărește aproape 20 de 
kg, iar altele între 18 și 19 kg. 
După analizarea acestor verte
bre se presupune că animalul, 
de dimensiuni ieșite din comun, 
ar aparține unei specii de dino
zauri dispărută cu aproximativ 
70 milioane de ani in urmă, cînd 

zona Americii centrale se afla 
încă sub ape. Dealtfel, regiunea 
în care a fost descoperit dino
zaurul este bogată în fosile ale 
faunei marine.
• TOMOGRAFIE DI

NAMICA. Specialiștii Cen
trului național de cercetări ști
ințifice din Franța au realizat o 
nouă tehnică de investigație me
dicală. așa-numita tomografie 
dinamică a cavităților cardiace, 
în acest scop se injectează pa
cientului albumină. marcată cu 
un element radioactiv, care per
mite vizualizarea cavităților ini
mii și a vaselor sanguine. Pînă 
aici nimic nou. Elementul inedit 
îl constituie faptul că imaginile 
sînt sincronizate cu electrocar
diograma pacientului. Aceasta 
permite studierea mișcărilor pe

reților ventricolelor, ceea ce 
pînă acum era imposibil.
• TRATAT DE ME

DICINĂ DIN SECOLUL 
XV. Editura Academiei de 
științe medicale din R.P.D. Co
reeană a publicat un tratat de 
medicină tradițională din secolul 
XV intitulat „Ibanriucitti". Tra
tatul a fost tradus din limba 
coreeană veche in cea modernă. 
El a apărut, pentru prima dată, 
tn 1477, a fost tipărit cu ajutorul 
unor matrițe din cupru în 266 
volume și conține tratamente 
medicale culese din peste 150 
de tratate de medicină din anti
chitate și evul mediu. Era o 
enciclopedie de cunoștințe me
dicale dobîndite de coreeni și de 
alte popoare orientale.



Pregătiri pentru „Reuniunea internațională
asupra cooperării și dezvoltării**  

SCOPUL REUNIUNII: „FACILITAREA UNUI ACORD PRIVIND 
DESFĂȘURAREA DE NEGOCIERI GLOBALE IN CADRUL O.N.U."

CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres) 
— La încheierea lucrărilor reuniunii 
ministeriale pregătitoare, de la 
Cancun, a viitoarei conferințe la 
nivel înalt a țărilor te curs de dez
voltare șl țărilor puternic industria
lizate. a fost dat publicității un co
municat te care — potrivit agenției 
France Presse — sint definite obiec
tivele forumului internațional pro
gramat să se desfășoare la 22 și 23 
octombrie ta aceeași localitate mexi
cană. Conferința, care se va denumi 
„Reuniunea internațională asupra 
cooperării șl dezvoltării (R.C.I.D.), va 
avea ca obiectiv general „facilitarea 
unui acord privind desfășurarea de 
negocieri globale în cadrul O.N.U.".

Potrivit comunicatului, reuniunea 
din luna octombrie va avea înscrise 
intre obiectivele sale principale „re
flectarea complexității 
actuale ale economiei 
corelarea lor. Ea va

problemelor 
mondiale și 
prilejul un

★
Referindu-se la. rezultatele reuniu

nii pregătitoare de la Cancun, cei doi 
copreședinți, miniștrii de externe ai 
Mexicului, Jorge Castaneda, și Aus
triei, Willibald Pahr, au apreciat, in
tr-o conferință de presă comună, că 
dezbaterile, care s-au desfășurat In
tr-o atmosferă politică favorabilă, au 
evidențiat dorința participanților de 
a coopera pentru începerea unui dia
log constructiv, menit >d deschidă 
calea negocierilor globale. In cadrul 
Națiunilor Unite.

schimb de vederi cu caracter general 
asupra viitorului relațiilor „Nord- 
Sud". in special In ceea ce privește 
interdependenta și reciprocitatea in
tereselor țărilor în curs de dezvol
tare și ale statelor puternic indus
trializate". în consecință — precizea
ză comunicatul — întîlnirea „va avea 
un caracter politic și trebuie să se 
desfășoare într-o atmosferă deschisă", 
prilejuind un schimb de vederi asu
pra punctelor principale interested 
cooperarea internațională pentru 
dezvoltare.

Miniștrii au convenit, de asemenea, 
asupra includerii pe ordinea de zi a 
punctului referitor la „viitorul coo
perării internaționale te vederea 
dezvoltării și reactivării economiei 
mondiale, inclusiv în domenii ca 
securitatea alimentară șl dezvoltarea 
producției de materii prime agricole, 
comerțul și industrializarea, energia, 
chestiuni financiare și monetare".

♦
La rindul său, ministrul de externe 

francez, Claude Cheysson, a apreciat 
că deciziile adoptate la reuniune sint 
de natură să asigure desfășurarea 
unor discuții serioase la intilnirea la 
nivel înalt.

Intr-o declarație făcută la plecarea 
din Ciudad de Mexico, secretarul de 
stat american, Alexander Haig, și-a 
exprimat satisfacția față de rezulta
tele dezbaterilor reuniunii, apreciind 
că lucrările acesteia au fost „foarte 
constructive".

¥

în perioada 10-21 august, la Nairobi

Conferința mondiala asupra surselor 
noi si regenerabile de energie

NAIROBI 3 (Agerpres). Con
ferința mondiali asupra surselor noi 
fi regenerabile de energie, ale cărei 
lucrări se vor desfășura la Nairobi, 
In perioada 10—21 august, are o 
mare importanți pentru lumea în- 
treagi și, In primul rînd, pentru ță
rile In curs de dezvoltare, a decla
rat, in capitala kenyană, Enrique 
Iglesias, secretarul general al con
ferinței. Cei peste 5 000 de partici
pant la lucrările reuniunii vor exa
mina posibilitățile de utilizare a 14 
surse noi și regenerabile de ener
gie, între care energia solară, eo
liană, a biomasei, hidraulică, a va
lurilor, geotermică etc. Relevlnd 
disproporțiile dintre nivelurile de 
consum existente intre țările in

curs de dezvoltare si cele industria
lizate, Iglesias a arătat ci nivelul 
mediu al consumului este in S.U~A, 
de circa 1000 ori mai mare decit in 
Nepal.

Pe de altă parte, el a menționat 
că reuniunea de la Nairobi va abor
da atit aspectele politice, cit și cele 
tehnice ale dezvoltării acestor surse 
de energie. Țările in curs de dezvol
tare vor solicita sprijin in evalua
rea resurselor lor energet.ee, in 
elaborarea de programe corespun
zătoare privind utilizarea lor si pen
tru finanțarea acestor programe. Se 
va căuta, de asemenea, identifica
rea modalităților de cooperare între 
statele in curs de dezvoltare.

o realitateAvionul solar

„O victorie pentru energia solară Astfel a comentat presa internațională 
zborul încununat de succes al avionului „Solar Challenger" (în fotografie), 
care a reușit zilele trecute să traverseze Canalul Minecii, parcurgind distanța 
de 300 km, de la Cormeilles-en-Vexin, de lingă Paris, pină la Mansion, în 
comitatul Kent din Marea Britanie, in 5 ore și 22 de minute. Avionul — 
al cărui creator este americanul Paul MacCready — nu folosește drept com
bustibil decit energia solară : 16 000 celule fotovoltaice, dispuse pe partea 
superioară a aripilor, transformă direct energia solară in energie elec
trică, punind in funcțiune motorul electric al aparatului. Zborul avionului 
a dovedit că energia solară este in măsură să propulseze, cu o viteză de 
65 km pe oră, un avion cintărind 82 kg, la o înălțime de pină la 5 000 m.

Pentru ca Hiroșima și Nagasaki 
să nu se mai repete!

Conferința internațională împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen

TOKIO 3 (Agerpres). — La Tokio 
s-au deschis, luni, lucrările Confe
rinței Internationale Împotriva bom
belor atomice și cu hidrogen, orga
nizată de Consiliul japonez împotri
va bombelor atomice și cu hidro
gen. Aproximativ, 500 de reprezen
tanți ai diferitelor organizații ale 
mișcării pacifiste nipone, precum 
și delegați din 32 de țări, prin
tre care șl România vor exami
na probleme privind Intensificarea

luptei pentru încetarea cursei înar
mărilor. interzicerea armelor nuclea
re și Înlăturarea pericolului de răz
boi, în perspectiva lucrărilor sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, pro
gramată pentru anul viitor.

Conferința se va desfășura în mal 
multe etape. După încheierea etapei 
de la Tokio, lucrările vor continua 
la Hiroșima șl la Nagasaki, iar etapa 
finală se va desfășura în Okinawa.

INTILNIRE INTRE L. BREJNEV Șl E. HONECKER
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Luni 

a avut loc In Crimeea o lntilnire 
Intre Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger-

mane. După cum transmite agenția 
T.A.S.S., o atenție deosebită a fost 
acordată in cursul convorbirii posibi
lităților extinderii colaborării bilate
rale pe multiple planuri. Au fost 
examinate, totodată, o serie de pro
bleme internaționale actuale, preci
zează agenția citată.

Reuniunea de la Madrid trebuie să asigure 
continuitatea procesului securității europene 

Declarația președintelui Consiliului Executiv Federal 
Iugoslavia

Europa și, Îndeosebi, întărirea În
crederii și eforturi în favoarea de
zarmării.

Referindu-se la relațiile R.S.F.I. 
cu țările vecine, vorbitorul a arătat 
că Iugoslavia menține o cooperare 
foarte dezvoltată și bună cu majori
tatea acestor țări. Iugoslavia, a rele
vat el, promovează o politică pașnică, 
de cooperare echitabilă și de neinter
venție în treburile interne ale altora..

al R.S.F.
BELGRAD 3 (Agerpres). — într-o 

cuvintare rostită la Zubațki Ubll, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, Veselta 
Giuranovici, și-a exprimat speranța 
că la reuniunea de la Madrid, care 
urmează să fie 
parte a acestui 
rezultatele așteptate în ce privește 
asigurarea continuității Conferinței 
pentru securitate și cooperare în

reluată în a doua 
an. vor fi obținute

Făurirea unei noi ordini economice 
internaționale — unica soluție pentru 

depășirea dificultăților
Conferința ministerială a statelor africane mai puțin dezvoltate
ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). — Or

dinea economică actuală este princi
pala cauză a situației economice a- 
proape fără ieșire a țărilor mai puțin 
dezvoltate din Africa, unica soluție 
de durată pentru depășirea dificul
tăților cu care sint confruntate con- 
stind in stabilirea unui nou sistem e- 
conomic internațional — se spune 
lntr-un comentariu al agenției Taniug 
consacrat Conferinței ministeriale a

Eșuarea loviturii de stat 
din Gambia

BANJUL 3 (Agerpres).— Agențiile 
internaționale de presă relatează că 
președintele Gambiei. Dawda Kaira- 
ba Jawara. a revenit, duminică, lă 
Banjul, capitala tării, după eșuarea 
loviturii de stat care a avut Toc, săii- 
tămîna trecută. în nqapțea . do

; miercuri spre joi. 'li .up a ș':sivsl-'9'T8iue>TO a

Avioane militare iraniene
au atacat instalații 

petroliere irakiene
TEHERAN 3 (Agerpres). — Avioa

ne militare iraniene au atacat, du
minică. instalații petroliere irakiene 
din apropierea localității Tikrit — au 
anunțat postul de radio Teheran și 
agenția Pars, citate de Associa
ted Press și United Press Interna
tional. Instalațiile au suferit mari 
daune : toate avioanele s-au întors la 
bazele lor. menționează sursele ira
niene citate.

— Un co- 
Bagdad — 
de presă, 

iraniană a

★
BAGDAD 3 (Agerpres). 

municat militar difuzat la 
citat de agenția irakiană 
I.N.A. — arată că aviația
atacat instalații civile in regiunea 
Beiji, situată la 215 kilometri nord 
de capitală. Artileria antiaeriană 
irakiană a respins atacul — preci
zează comunicatul.

$

geneva: Sesiunea

Conferinței 0. N. U

pentru dreptul mării
GENEVA 3 (Agerpres). — Luni au 

Început la Geneva lucrările unei noi 
sesiuni a Conferinței O.N.U. pentru 
dreptul mării. Pe agenda conferinței 
se află probleme privind definiti
varea unui proiect de convenție care 
să cuprindă delimitarea spatiilor ma
ritime, regimul juridic al navigației 
prin marea teritorială, precum și sta
bilirea unor prevederi care să asi
gure un echilibru Intre drepturile 
statului riveran in zona economică 
maritimă șl cele ale altor state. O altă 
problemă importantă în discuție este 
chestiunea exploatării suprafeței ape
lor și fundului oceanului planetar.

La lucrările conferinței participă 
reprezentanți din 150 de țări.

MAREA BRITANIE

Opțiunile de politică 
economică ale Partidului

Laburist

Convorbiri româno-cehoslovace privind dezvoltarea
colaborării tehnico-știintifice

PRAGA 3 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei pe care o întreprinde în 
R. S. Cehoslovacă, tovarășul Ion 
Unsu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie din România, a avut con
vorbiri cu Ladislav Supka, minis
tru pentru dezvoltarea tehnicii și a 
investițiilor din R.S.C., In probleme 
ale colaborării tehnico-știintifice din
tre cele două țări. S-a evidențiat, 
cu acest prilej, evoluția pozitivă a 
relațiilor tradiționale de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri româ
no-cehoslovace.

- In 
pre- 
Ma- 
ofi-

•
Ministrul a rugat să se transmită 

tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări din partea oamenilor 
de știință cehoslovaci.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat protocolul privind extinderea 
colaborării tehnico-știintifice și a co
operării in producția de aparate știin
țifice de măsură și control și de laseri 
industriali intre România și Ceho
slovacia.

Noul președinte al Iranului 
a preluat oficial funcția 

de șef al statului

statelor africane mai puțin dezvolta
te, ce s-a desfășurat Ia Addis Abeba.

Platforma, elaborată in vederea 
Conferinței O.N.U. cu privire la ță
rile mai puțin dezvoltate, ale cărei 
lucrări se vor desfășura la Paris în 
prima jumătate a lunii septembrie, 
exprimă dorința acestor state privind 
acordarea unui ajutor mai sub
stanțial și a sprijinului interna
țional pentru satisfacerea nece
sităților lor de dezvoltare pe ter
men scurt, dobînzi mai 
la creditele acordate și o 
mare autonomie în canalizarea aju
toarelor externe spre proiectele prio
ritare de dezvoltare, menționează a- 
genția citată.

reduse 
mai

LONDRA 3 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv Național al Partidu
lui Laburist din Marea Britanie a dat 
luni publicității un document intitu
lat „Alternativa socialistă", repre- 
zentind platforma electorală a acestui 
partid și programul unui eventual 
guvern laburist. Documentul urmea
ză să fie supus discutării și aprobă
rii viitorului congres anual al Parti
dului Laburist, programat pentru 
luna octombrie.

în esență, se prevede relansarea 
economiei țării, combaterea inflației, 
crearea unor locuri de muncă pentru 
cei aproape trei milioane de șomeri, 
printr-un program masiv de lucrări 
publice. „Actuala criză nu va putea 
fi soluționată prin reparații ușoare 
sau prin măsuri ce țin de tactica 
-puțin cite puțin- ; ea reclamă un 
program amplu și plin de imagina
ție, bazat pe o strategie coerentă, că
lăuzită de valori socialiste. Noi cre
dem in controlul social al producției, 
nu în anarhia pieței" — se afirmă în 
document.

Comitetul Executiv Național al 
Partidului Laburist propune creșterea 
cheltuielilor publice pentru relansa
rea economiei, statul urmind să de
țină cote importante în fiecare din 
sectoarele de bază ale economiei, re- 
naționalizînd întreprinderile „privati
zate" de conservatori și instituind o 
taxă pe averile care depășesc 150 000 
lire. Se prevede, de asemenea, că gu
vernul va obliga pe cele mai impor
tante societăți - - ■ • 
planificare cu

„Alternativa 
lor britanici 
abolirii Camerei Lorzilor 
gerii Marii Britanii din Piața comună.

„RASIȘTII DE LA PRETORIA 
- un pericol pentru Africa**

GABERONES 3 (Agerpres). - 
cadrul convorbirilor sale cu 
ședințele Mozambiculul. Samora 
chel, care întreprinde o vizită
cială în' Botswana, șeful acestui stat, 
Quett Masire. a exprimat solidarita
tea țării sale cu lupta popoarelor din 
Namibia și Republica Sud-Africană. 
„Regimul rasist de la Pretoria, a ară
tat președintele Masire. pune în pe
ricol securitatea regiunii prin acțiuni 
de destabilizare care au luat forme 
diferite, inclusiv atacuri militare șl 
presiuni economice".

Acțiuni ale Frontului 
de Eliberare Națională 

din Salvador

TEHERAN 3 (Agerpres) — Noul 
președinte al Republicii Islamice 
Iran, Mohammad Aii Rajai, a preluat 
oficial, duminică, funcția de șef al 
statului.

în conformitate cu prevederile 
constituționale, aiatolahul Khomeiny 
a dat publicității un decret prin care 
sint ratificate rezultatele alegerilor 
prezidențiale desfășurate la 24 iulie 
— precizează agenția Pars.

Proiecte de lege pe ordinea de zi 
a viitoarei sesiuni a parlamentului francez
PARIS 3 (Agerpfes). — Deputății 

în Adunarea Națională Franceză au 
intrat in vacantă, după ce au votat 
primele legi ce decurg din victoria in 
alegeri a președintelui Francois Mit
terrand și formarea majorității parla
mentare socialiste și comuniste — 
transmite agenția France Presse. în
tre aceste decizii importante adoptate 
de parlamentul francez figurează 
sporirea bugetului pe anul 1981, ceea 
ce permite finanțarea unui prim pa
chet de măsuri sociale — cum ar fi 
sporirea salariului minim și a spri
jinului pentru Întreprinderile mici

Instabilitate pe piețele
Începutul acestei săptămâni este 

marcat de o accentuare a instabili
tății și fluctuațiilor pe piețele mone
tare occidentale. La puțin timp după 
deschiderea burselor, prețul au
rului a scăzut luni, după citeva săp
tămini de oscilații, sub nivelul de 400 
dolari uncia, iar cursul dolarului 
S.U.A. a crescut sensibil In raport cu 
principalele monede occidentale. Încă 
din primele ore ale zilei de luni, pre-

înalta răspundere a O.N.lJ. pentru înfăptuirea dezarmării
în Impunătoarea clădire ■ Națiuni

lor Unite de pe East River, atmosfe
ra de vacantă este doar aparentă. La 
O.N.U. se lucrează. Și chiar intens, 
ceea ce este firesc și pe deplin ex
plicabil.

în primul rlnd, pentru că proble
mele care intră în atribuțiile mare
lui forum internațional tint ele Insele 
permanente, evoluțiile politice, so- 
cial-economlce nu pot fi oprite In 
loc pe perioada de vară, evenimente 
neașteptate impun manifestarea u- 
neia din vocațiile esențiale ale organi
zației — aceea de for permanent de 
dezbatere și de atitudine, așa cum 
s-a intîmplat recent prin convocarea 
Consiliului de Securitate în urma 
atacului israelian asupra Libanului.

în al doilea rlnd, pentru Națiunile 
Unite sfirșitul sezonului estival în
seamnă Începutul unei perioade de 
intensă activitate. Așa cum se știe, 
In fiecare a treia marți a lunii sep
tembrie, reprezentanții statelor mem
bre se Întrunesc in cadrul sesiunii 
Adunării Generale ; de aceea. In di
versele compartimente ale organiza
ției se fac, de pe acum, pregătiri pen
tru buna desfășurare a viitoarelor 
dezbateri — se Întocmesc studii, se 
fac sondaje In rindul statelor, se or
ganizează consultări preliminare.

Una din preocupările fundamenta
le, care figurează neîntrerupt pe 
agenda O.N.U., este problema dezar
mării. aici nu poate fi vorba de 
vacanță, singura vacanță de dorit ar 
fi In ceea ce privește cursa Înarmă
rilor. Dacă ar interveni fie si măcar 
o lună de pauză In cheltuielile pen
tru înarmări, aceasta ar însemna 
economisirea a nu mai puțin de 45 
de miliarde de dolari, sumă atît de 
necesară pentru salvarea vieții a 
sute de milioane de oameni de pe în
tinse zone ale globului, solutionarea 
unor stringente probleme ale lumii 
contemporane.

în aceste zile s-a întrunit Ia sediul 
Națiunilor 
Însărcinat,

nli de anul trecut a Adunării Gene
rale, cu elaborarea celui de-al trei
lea raport cu privire la consecințele 
economice si sociale ale cursei înar
mărilor. Se cuvine amintit că iniția
tiva elaborării unui asemenea studiu 
aparține României. încă la sesiunea 
jubiliară din 1970, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu evidenția, de la Înalta 
tribună a O.N.U., necesitatea exami
nării aprofundate și responsabile de 
către forumul mondial a consecințe
lor grave pe care le are pentru În
treaga umanitate cursa înarmărilor,

Grupul de experți, a cărui activi
tate se Înscrie în procesul de pregă
tire a celei de-a doua sesiuni specia
le a O.N.U. consacrate dezarmării, 
programată pentru anul viitor, are 
misiunea de a întocmi mai intii o 
situație la zi cu privire la amploarea 
cursei Înarmărilor, pornind atît de la 
acumularea sub raport cantitativ a 
noi arme șl armamente de toate tipu
rile, cit și de la creșterea calitativă 
a acestora.

Directorul direcției de studii a Cen
trului O.N.U. pentru dezarmare,

Un reprezentant al Centrului O.N.U. pentru dezarmare 
despre semnificația celui de-al treilea raport cu privire 

la consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor

Unite grupul de experți 
printr-o rezoluție a sesiu-

subliniind cerința mobilizării efortu
rilor statelor, ale popoarelor de pre
tutindeni in vederea Înfăptuirii de
zarmării.

Evoluția situației Internaționale In 
deceniul care a trecut arată, cit se 
poate de clar, necesitatea prezentării 
unui tablou realist al urmărilor com
petiției înarmărilor pe planul dez
voltării economice și sociale, a riscu
rilor imense pe care le implică con
tinuarea acestei competiții pentru 
pacea șl securitatea întregii omeniri. 
Dacă In primul raport prezentat de 
secretarul general al Națiunilor Uni
te la începutul deceniului se con
stata că cheltuielile pentru înarmări 
se ridicau la circa 200 miliarde de 
dolari, in prezent o asemenea sumă 
se cheltuie in patru luni și eeva. Po
trivit datelor deținute de Q.N.U., 
anul acesta cheltuielile militare vor 
însuma 550 miliarde de dolari, ur- 
mînd ca înainte de anul 2000 să 
atingă fabuloasa cifră de 1 000 mi
liarde.

BENJAMIN SANDERS, a ținut să 
evidențieze, într-o convorbire avută 
la sediul Națiunilor Unite, riscurile 
acestei dezvoltări a armamentelor atît 
pe orizontală, dar mai ales pe verti
cală, cursa înarmărilor transformîn- 
du-se de fapt într-o cursă tehnolo
gică. „O cursă tehnologică — preci
zează interlocutorul 
îndreptată, așa cum 
binele popoarelor, 
civilizație, ci spre 
din sursele principale de preocupare 
este faptul că în această competiție 
irațională sint tot mai mult antrenate 
și state In curs de dezvoltare. Ce 
poate fi mai dramatic decit tabloul 
pe care II oferă acele țări care au de 
făcut față unor grave amenințări la 
adresa vieții, in sensul cel mai direct, 
a milioane de ființe umane și care ■ 
totuși sint antrenate in viitoarea în
armărilor. Este astfel semnificativ că 
in ultimii 10 ani cheltuielile pentru 
înarmări ale țărilor lumii a treia 
s-au dublat. Desigur însă, cea mai

— care nu este 
firesc ar fi, spre 
spre progres și 

distrugere. Una

periculoasă pentru destinele păcii in
ternaționale este competiția nu
cleară, in care sint implicate princi
palele puteri ale lumii. Este convin
gerea mea fermă — a spus d-sa — 
că o asemenea creștere a înarmări
lor, chiar și echilibrată, nu contribuie 
cu nimic la sporirea securității sta
telor. Dimpotrivă. In condițiile am
plificării cursei înarmărilor, orice 
s-ar spune și orice argumente s-ar 
aduce, se amplifică In aceeași pro
porție și riscurile la adresa păcii și 
securității tuturor popoarelor".

Directorul direcției de studii a 
Centrului O.N.U. pentru dezarmare a 
avut cuvinte de apreciere cu pri
vire la inițiativele constructive ale 
României in direcția opririi cursei 
înarmărilor. „O mare importanță 
prezintă propunerile fi acțiunile 
practice ale României privind redu
cerea bugetelor militare. In general, 
este un lucru cunoscut aici, la O.N.U., 
că România se situează printre pro
motorii cei mai activi ai cauzei 
dezarmării, iar încredințarea condu
cerii grupului de experți care studia
ză consecințele cursei 
unui reprezentant 
evidențieze o dată mai mult apre
cierea de care se 
țării dv".

Benjamin Sanders a arătat. In. con
tinuare, că activitatea grupului de 
experti apare cu atît mai necesară 
în actualele condiții internaționale 
complexe, agravate, evident, și de 
lipsa unor progrese In limitarea În
armărilor, ca și în Inițierea de mă
suri concrete de dezarmare. „Sintem, 
de aceea, conștienți — spunea d-sa 
— de misiunea de înaltă răspundere 
ce revine O.N.U., inclusiv prin acti
vitatea grupului de experți, pentru 
mobilizarea statelor și popoarelor In 
apărarea a însăși tansei noastre de 
supraviețuire".

înarmărilor 
român vine să

bucură politica

New York
Dumitru ȚINU

SAN JOSE 3 (Agerpres). — Deta
șamente ale Frontului Farabundo 
Marti de Eliberare Națională din Sal
vador au întreprins, in ultimele trei 
zile, puternice atacuri împotriva tru
pelor guvernamentale, în apropierea 
localităților Cerro Guazapa. Cabanas 
San Vicente și El Zapoten. relevă un 
comunicat al Frontului, dat publici
tății la San Jose și citat de agenția 
Prensa Latina. Au fost scoși din 
luptă peste 100 de militari din tru
pele fidele juntei de guvernămînt. 
fiind distruse mai multe vehicule 
blindate.

★
Mohammad Aii Rajai s-a născut 

In anul 1933, în orașul Ghasvin. 
După efectuarea studiilor superioare 
la Universitatea din Teheran. în spe
cialitatea matematică, a funcționat ca 
profesor în orașul natal s( în capi
tală. începînd din 1963 a participat 
la activitatea politică care ■ .opunea 
fostului regim, fiind arest; In mai 
multe rînduri. înainte de alegerea sa 
ca președinte. Aii Rajai a deținut 

■ funcția de prim-mlnistru al guvernu
lui iranian, cu începere de la 11 
august 1980. La alegerile preziden
țiale a candidat din partea Partidului 
Republicii Islamice.

a labutiști- 
necesitatea 
și a retra-

să încheie 
statul, 
socialistă" 
subliniază

acorduri de

GEIXITHLE DE PRESA 
e scurt

etc. Finanțarea acestei majorări va fi 
asigurată printr-unr impozit excepțio
nal asupra veniturilor mari, o taxă 
asupra carburanților și restricții la 
anumite proceduri de succesiune. Au 
fost împlinite, de asemenea, noi re
glementări vizind relațiile între dife
ritele niveluri ale puterii executive.

France Presse precizează că alte 
chestiuni, între care naționalizarea 
sectorului bancar și a opt mari gru
puri industriale, precum și problema 
revizuirii unor pedepse din Codul 
penal vor fi examinate după 8 sep
tembrie, cind vor fi reluate lucrările 
parlamentului.

monetare occidentale
tul aurului a scăzut cu aproximativ 
13 dolari, la Londra și Zurich fiind 
cotat la 393 dolari uncia, cel mai re
dus nivel din ultimele 15 luni. Majo
ritatea monedelor occidentale au pier
dut poziții importante în raport cu 
dolarul S.U.A., susținut de nivelul 
exagerat de înalt al dobinzilor ban
care americane. Francul francez a 
atins, la Paris, cel mai redus curs 
de schimb din ultimii 23 de ani. De 
asemenea, la Frankfurt pe Main, 
marca vest-germană a fost cotată la 
cel mai scăzut nivel din ultimii cinci 
ani. Francul elvețian a atins, la rin
dul său, cel mai mic nivel din noiem
brie 1977. La Tokio, yenul japonez a 
continuat să piardă poziții, fiind, de 
asemenea, cotat la cel mai redus ni
vel din ultimele 15 luni. (Agerpres).

ZAIRUL ȘI REPUBLICA CEN- 
TRAFRICANA au hotărît să-și in
tensifice colaborarea, menționează 
comunicatul comun dat publicității 
la Kinshasa. în urma vizitei pre
ședintelui David Dacko și a convor
birilor cu președintele Mobutu Șese 
Seko. Cei doi șefi de stat și-au dat 
acordul pentru demararea lucrări
lor de construire a barajului de la 
Mobaiy (pe apele rîului Ubangui), 
In regiunea de frontieră. în cursul 
convorbirilor la nivel înalt a exis
tat o deplină identitate de ve
deri cu privire la situația din Afri
ca centrală, părțile condamnînd 
„toate formele de terorism și ten
tativele de destabilizare care ame
nință țările situate în această zonă".

CONGRESUL ANUAL PENTRU 
INDUSTRIA FIERULUI SI OȚE
LULUI DIN AMERICA LATINA 
va avea loc în perioada 20—23 sep
tembrie. la Buenos Aires. Organizat 
sub auspiciile Institutului Latino- 
American al Fierului si Otelului 
(I.L.A.F.A.), congresul va dezbate 
tema „Situația siderurgiei In lume 
și in America Latină", constituin- 
du-se intr-un for de analiză a sta
diului și perspectivelor de dezvol
tare a acestei ramuri industriale în 
țările situate la sud de Rio Grande.

LA TtRGUL INTERNATIONAL 
DE ARTIZANAT DIN ORAȘUL 
SANTA FE (Argentina), România 
a fost prezentă cu un bogat stand, 
exponatele bucurindu-se de apre
cierea publicului. Standul românesc 
a fost vizitat de autoritățile locale 
fi de un numeros public.

LA TRIPOLI s-au încheiat con- 
1 vorbirile dintre conducătorul Marii 
I Revoluții de la 1 Septembrie din

Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, Moammer El Geddafi, și 
Yasser Arafat, președintele Comi- 

| tetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, care a 
efectuat o vizită in capitala libiană. 

■ Au fost examinate ultimele evoluții
ale situației din Orientul Mijlociu 

I și ale problemei palestiniene, o
atenție deosebită fiind acordată si
tuației din Liban,

DOI SATELIT! DE TIP „EX
PLORER" au fost plasați luni pe 
orbită cu ajutorul unei rachete 
„Delta" lansate de la baza Vanden
berg — a anunțat Administrația 
pentru aeronautică și spațiul cos
mic (N.A.S.A.). Sateliții vor rămine 
doi ani în spațiu cu misiunea de 
a examina efectele Soarelui asupra 
atmosferei terestre.

ÎN ZONA DILLINGEN, din 
R.F.G.. situată pe malurile Dunării, 
puternicele intemperii din noaptea 
de duminică spre luni au provocat 
importante pagube materiale, in
formează agenția D.P.A. Ploaia a 
fost însoțită de grindină, ce a avut, 
pe alocuri, dimensiunea unui ou 
de găină.

ȘI-A ÎNCETAT EXISTENȚA 
„Gazetta del Popolo", editată la 
Torino, unul din cele mai vechi zia
re ale Italiei. Cauza: dificultățile 
financiare. Ca urmare, 60 de ziariști 
și sute de muncitori tipografi au 
rămas fără lucru.

UN NOU ASASINAT ÎN ITALIA. 
Cadavrul lui Roberto Peci, tînărul 
italian răpit, la 11 iunie, de orga
nizația teroristă autointitulată „Bri
găzile roșii", a fost găsit, luni di
mineața, in apropierea unui hipo
drom din Roma — anunță agenția 
ANSA. Peci este al treilea ostatic 
al „Brigăzilor roșii" asasinat de 
acestea, după președintele Consi
liului Național al Partidului Demo- 
crat-Creștin, Aldo Moro — asasinat 
în 1978 — și după directorul firmei 
„Montedison", Giuseppe Taliercio, 
ucis la 6 iulie anul acesta.
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