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ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII NOASTRE SĂRBĂTORI NAȚIONALE

MULTE VESTI BUNE
DIN AMPLA ÎNTRECERE
MUREȘ : Peste
prevederi — produse
utile economiei
naționale
Desfășurind larg Întrecerea so
cialistă, oamenii muncii din indus
tria județului Mureș obțin succese
deosebite în modernizarea fluxuri
lor tehnologice și valorificarea su
perioară a resurselor de care dispun.
De >la începutul anului și pînă în
pi tent, ei au realizat, peste pre
veniri, 522 tone utilaje pentru ex
ploatarea și prelucrarea lemnului,
produse ale industriei electroteh
nice in valoare de 5,9 milioane lei,
698 tone antidăunâtori, 275 000 mp
geamuri trase, 3 400 tone îngrășă
minte cu fosfor, însemnate cantități
de utilaje pentru industria ușoară,
ceramică fină, utilaje tehnologice
pentru industria chimică și alte
produse utile economiei naționale.
Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut colectivele de la Combinatul
„Azomureș", întreprinderile „Prodcomplex", „Metalotehnica" din Tg.
Mureș și „Nicovala" din Sighișoara.
(Gh. Giurgiu).

BACĂU : Minerii
și-au îndeplinit
angajamentul
Minerii din bazinul carbonifer
Comânești întimpină marea sărbă
toare de la 23 August cu rezultate
deosebite in producție. Minerii din
sectorul Vermești, prin concentrarea
producției în panouri mari și meca
nizarea operațiunilor de manipu-

bune de bună calitate, îndeplinindu-și astfel angajamentul asumat în
întrecere în cinstea acestei sărbă
tori. In același scop, în sectoarele
de activitate de la Leorda, Rafira și
Lumina au fost deschise noi fron
turi de lucru, introduse mașini și
utilaje de mare productivitate, au
fost generalizate noi inițiative mun
citorești, ceea ce a făcut ca randa
mentul în mine să sporească cu 8
la. sută, cheltuielile totale să scadă
cu 166 lei la mia de lei producție,
iar beneficiul suplimentar să ajungă
la aproape 3 milioane let (Gh.
Baltă).

CARAȘ-SEVERIN :
Producție fizică
suplimentară
Desfășurind o susținută activitate
pentru realizarea prevederilor de
plan și a angajamentelor asumate
pe acest prim an al noului cincinal,
colectivele de oameni ai muncii din
unitățile economice ale județului
Caraș-Severin întimpină ziua de 23
August cu noi și prestigioase suc
cese in producție. Astfel, de la în
ceputul anului și pînă acum au fost
realizate peste plan 1 500 tone de
huilă cocsificabilă, 8 000 tone de cocs
metalurgic, 12 500 tone fontă. 21 885
tone oțel aliat, 6 000 tone laminate
finite pline și peste 15 700 tone la
minate grele și țagle, peste 700 tone
de utilaje pentru industriile minie
ră și metalurgică, mai bine de 4 000
mp de furnire estetice și confecții
textile în valoare de peste 45 mili
oane lei. In principal, aceste reali
zări se datoresc folosirii mai bune a
capacităților de producție, economi
sirii materiilor prime, combustibiltlhii și enerfidL (Nicolae Cătană).

MARCA „TITAN"
în avanpostul
tehnicii moderne
întreprinderea de mașini-unelte și agregate
București — un nume
care poartă peste tot. în
tară și peste hotare, em
blema unui harnic și
competent colectiv mun
citoresc. In cei aproape 20
de ani de existentă a în
treprinderii, colectivul său
și-a adus o contribuția
substanțială la efortul de
modernizare continuă a
industriei noastre, la afir
marea pe piața externă a
mașinilor-unelte
româ
nești.
O realizare tehnică re
centă — cu totul remar
cabilă — dovedește, o
dată în plus, că indicația
conducerii partidului nos
tru de a spori continuu
ponderea produselor de
înaltă tehnicitate, a gă
sit aici un larg ecou,
fiind transpusă in viață cu
hotărîre și entuziasm : în
cinstea marii sărbători de
la 23 August, colectivul
întreprinderii bucureștene
raportează că a omologat
— cu trei luni înainte de
termenul planificat — șl

că a trecut la producția
de serie a mașinii de gău
rit în coordonate. Noul
produs face parte din ca
tegoria mașinilor de înal
tă precizie și tehnicitate
și, la fel ca multe alte
produse ale întreprinderii,
se realizează doar în cîteva țări din lume. Ea este
destinată unităților con
structoare de automobile,
tractoare, mașini-unelte si
îndeosebi sculăriilor, asigurînd, pe lîngă precizie,
și o înaltă productivitate.
Prin asimilarea în fabri
cația de serie a acestui
produs, numai în acest an
efortul valutar al econo
miei se va diminua cu un
milion de dolari. Iată
doar pe cîțiva dintre au
torii acestei noi mașini
de înaltă performantă:
lăcătușul Gheorghe Băloiu, tehnologul Alexan
dru Petcu. maistrul Con
stantin Neagu, șeful de echipă Vasile Tufiș și
șeful secției montaj ma
șini grele, Gabriel Ionescu. Dar. de fapt, ca ori
ce realizare tehnică de
prestigiu a întreprinderii,

noua mașină de găurit în
coordonate poartă — deși
nevăzută — semnătura a
sute de autori. Și este
aceasta o garanție si
gură a menținerii perma
nente a mașinilor-unelte
cu marca „Titan" la un
înalț nivel competitiv.

In imagine : prima ma
șină de găurit în coordo
nate în timpul probelor
de fiabilitate, test care
demonstrează că parametrii săi tehnici sînt su
periori celor prevăzuti în
proiecte.

Șt. I1IE

LEGUMELE recoltate eșalonat și livrate
după cerințele consumatorilor
și necesitățile fabricilor
de conserve!
• Sporesc cantitățile de legume livrate piețelor și
fabricilor de conserve • Cum se explică diferențele
mari între județe învecinate la recoltarea legumelor
Din grădini pornesc în fiecare zi
spre piețe și fabricile de conserve
importante cantități de legume. De
asemenea, în silozuri și depozite
au început să se pună la păstrare
ceapă uscată, usturoi și fasole. In
acest sezon, cerințele aprovizio
nării populației cu legume proas
pete sint mari, iar fabricile au în
ceput să producă pastă, bulion și
suc de tomate, diferite conserve.
Iată de ce, printr-o conlucrare
6trînsă între unitățile agricole de
producție și cele de valorificare,
concretizată în grafice de recoltare
și transport, trebuie să se stabileas
că cu exactitate ce cantități de pro
duse vor ajunge în fiecare zi la
consumatori, înțelegînd prin aceas
ta atît piața, cit și fabricile de
conserve.
In majoritatea unităților agricole
s-a muncit organizat, recoltîndu-se
din zi în zi cantități tot mai mari
de legume și fructe. Ca urmare,
au fost îndeplinite prevederile cu
prinse în graficele de livrare, ceea
ce, evident, este atît în avantajul
unităților agricole respective, care
au realizat venituri importante, cit
și al consumatorilor, care găsesc la
piață legume proaspete în canti
tăți îndestulătoare. Astfel, în pe
rioada 1—10 august, față de preve
derile cuprinse în grafice, județele
Timiș, Teleorman, Prahova, amintind doar pe cele mari culti
vatoare, au livrat importante can
tități de legume, iar județele Alba.
Argeș, Buzău. Bistrița-Năsăud. Bo
toșani, Caraș-Severin, Dîmbovița.
Dolj, Constanța, Ialomița. Mehe
dinți, Olt, Sălaj, Vaslui, Vilcea au
expediat la piață toate cantitățile
de fructe prevăzute. Din analiza
datelor furnizate de organele de
specialitate a reieșit că, în unele
județe cantitățile de legume livrate
la fondul de stat sînt cu mult sub
potențialul oferit de grădini. Astfel,
în prima decadă a lunii august,
județul Dolj a livrat 34 la sută din
cantitățile prevăzute, iar județele
Ialomița, Galați, Brăila, Bacău —
numai 40—50 la sută din prevederi.
A respecta graficele de livrare
pe o perioadă oarecare — decadă
sau săptămină — nu este totul. La
piață și la fabricile de conserve
trebuie să existe un anumit ritm
în ce privește cantitățile de legu
me recepționate: nici mai mic și
nici mai mare decit cel prevăzut
îh graficul zilei respective. Canti
tățile recoltate și livrate să cores
pundă posibilităților de desfacere
la piață și de prelucrare în fabri
cile de conserve. Or, în unele zile,
unitățile agricole au cules și livrat
mai multe produse decit cele pre

văzute în grafic, ca apoi să înce
tinească ritmul lucrărilor. In pri
mul caz se produce aglomerarea
mijloacelor de transport, care nu
pot face față volumului sporit de
legume recoltate, ceea ce determi
nă stocarea lor în grădini, cu toate
consecințele știute : ofilirea, pier
derea însușirilor comerciale și
chiar degradarea celor perisabile.
Ih al doilea caz — se creează go
luri în aprovizionare, ceea ce nu
trebuie admis. Deși ne aflăm la
începutul campaniei de recoltare a
tomatelor, in multe cazuri, pe lîn
gă faptul că recoltarea s-a făcut
la supracoacere. produsele au fost
lăsate de pe o zi pe alta in grădini
sau in magaziile intermediare, ceea
ce explică de ce la piață ajung și
legume fără „față comercială".
Pentru a se preveni asemenea
neajunsuri, organele de speciali
tate au luat măsuri ferme pentru
a fi îndeplinite exemplar prevede
rile cuprinse in programul fiecărei
zile în ce privește recoltarea și
transportul legumelor, cartofilor și
fructelor. Cu toate că ritmul lu
crărilor în grădini s-a intensificat,
în unele locuri cantitățile recoltate
sint încă sub posibilități. Iată în ce
proporție a fost îndeplinit progra
mul de recoltare a legumelor în
cursul zilei de luni, 10 august :
Arad — 82 la sută ; Olt — 78 la
sută ; Galați — 75 la sută ; Teleor
man — 67 la sută ; Mehedinți — 61
la sută ; Brăila — 52 la sută ; Timiș
— 45 la sută : Buzău și Constanța
— cîte 43 la sută ; Călărași — 27 ia
șută ; Ialomița — 25 la sută ; Dolj
— 13 la sută. Prin urmare, dife
rențe mari de la un județ la altul
în ce privește cantitățile de legume
recoltate în cursul unei zile.
De aci se desprinde necesitatea
ca în fiecare unitate agricolă să
fie respectate indicațiile date cu
privire la sporirea ritmului de lu
cru astfel încît, pe ansamblul ță
rii, să se recolteze cel puțin 25 000
tone legume. Este o cantitate care
poate fi strînsă cu ușurință din
grădini deoarece recolta este bună.
Se cere ca, peste tot, cu sprijinul
organizațiilor de partid și al con
siliilor populare, conducerile unită
ților agricole să mobilizeze cît mai
mulți oameni la cules.
In vederea creșterii producției
de legume în acest an s-a depus
destulă muncă, au fost investite
fonduri importante. Acum și în
zilele care vor urma trebuie acțio
nat energic pentru a stringe în mod
eșalonat recolta, pentru a asigura
buna aprovizionare a piețelor șl
materii prime pentru fabricile de
conserve.
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IMAGINI DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE
FOCȘANI.

Peste două treimi
din populație —
in locuințe noi

Cheltuielile materiale pot și trebuie
Arrroepe 200 miliarde lei 1 O cifră
din âfeplul program al muncii noas
tre in Cincinalul 1981—1985 ; o cifră
cu adinei și deosebit de importante
semnificații pentru progresul econo
miei noastre, pentru prosperitatea
întregului popor. Este vorba de mi
liardele pe care trebuie și putem să
le ciștigăm, in interesul țării și al
fiecăruia dintre noi, numai prin re
ducerea cheltuielilor de producție și,
îndeosebi, a celor materiale la producția-marfă industrială.
Evidențiind că realizarea unei noi
calități presupune o atenție deosebită
pentru creșterea eficienței și ren
tabilității întregii activități economi
co-sociale, în expunerea la cel
de-al II-lea Congres al consiliilor oa
menilor muncii secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, sublinia cu o deosebită
claritate că „este necesar să acțio
năm cu toată hotărirea în direcția
reducerii mai accentuate a cheltuie
lilor materiale și de producție și a
sporirii mai puternice a benefi
ciilor. Esența noului mecanism
constă tocmai in realizarea produc
ției la cel mai înalt nivel calitativ,
cu cele mai reduse cheltuieli ma
teriale și de muncă, cu maximum
de rentabilitate și beneficii".
Sarcinile deosebit de mobiliza
toare ce revin colectivelor de în
treprinderi în ce privește reducerea
In acest an și în întregul cincinal
a cheltuielilor materiale de pro
ducție sint profund realiste, cores
pund unor cerințe obiective ale eta
pei actuale de dezvoltare a econo
miei, tendinței generale existente pe
plan mondial de diminuare a aces
tor cheltuieli. Reducerea cheltuieli
lor de producție și, îndeosebi, a ce
lor materiale se impune cu atît mai
mult cu cît trebuie să ținem seama
că nivelul lor este încă ridicat com
parativ cu dotarea tehnică de care

ALEXANDRIA :
Instalație solară
pentru gospodăriile
populației
La întreprinderea de aparataj și
accesorii din Alexandria, una din
tre cele mai cunoscute unități pro
ducătoare de captatori solari, a fost
omologat și a intrat în fabricație
un nou tip de instalație solară pen
tru prepararea apei calde menajere
in gospodăriile populației. Prin fo
losirea noului produs, consumul de
energie electrică intr-o gospodărie
se reduce cu circa 1 440 kWh pe an.
Tot aici au fost asimilate in fa
bricație o serie de piese de schimb
pentru industria chimică. (Stan
Ștefan).

dispune fiecare întreprindere, cu ni
velul acestor cheltuieli realizat Ia
produse similare de țările dezvoltate
economic. Bunăoară, consumul de
energie pentru realizarea unei uni
tăți de venit național este la noi
încă prea mare față de consumurile
realizate intr-o serie de țări dezvol
tate.
Este limpede că pentru țara noas
tră, care dispune de cantități limi
tate de resurse materiale și energe
tice, din care cauză 6e recurge și la
importuri, reducerea consumurilor
de materii, prime, materiale, energie
și combustibil, diminuarea cheltuie
lilor materiale de producție nu de
finesc o stare conjuncturală, ci re
prezintă o necesitate vitală, un o-

La întreprinderea „Mar
mura" din București, direc
torul adjunct Mircea Vasiliu, om al calculelor și evi
dențelor, un fel de gospodar
al muncii gateriștilor, tăie
torilor, șlefuitorilor, ciopli
torilor, sculptorilor care în
nobilează și prefac cu o te
nace profesionalitate mate
ria dură, desfășoară, din
plăcere proprie, o ocupație
care ni s-a părut nu lipsită
de tilc. Acest om nu cu pu
țini ani de muncă prin în
treprinderi de materiale de
construcții e de tot atîția
ani un istoriograf al locuri
lor prin care a trăit și a
muncit. Acum, printre do
sarele cu arzătoare proble
me la zi se amestecă îngăl
benite dosare despre cum
a fost și ce a fost, mai de
mult și nu tare de mult,
surse de informații care pun
nu o dată probleme com
plicate de descifrare, incită
la comparații. Iată, aici tre
buie transliterat un confuz
scris gotic de pe la jumă
tatea veacului trecut, din
coace e nevoie de calcula
tor ca să refaci o situație
financiară de acum două
decenii... Efort, pasionat
exercițiu, ore „libere" con
sumate în arhive, timp care,
în gîndirea cercetătorului
amator și a multora din cei
care-i sprijină activitatea
are un sens deloc teoretic.
Oamenii vor să-și facă o
idee cît mai precisă despre
conduita in timp a între
prinderii, cei de azi se simt
astfel parte dintr-o istorie
^muncitorească a tăietorilor

biectiv major In strategia dezvoltării
economico-sociale a patriei. Dar să
reflectăm asupra unui calcul :
Prin reducerea cu 1 la sută a
ponderii cheltuielilor materiale
in produsul social, in 1981 se
poate asigura un spor de venit
național de circa 13,4 miliarde
lei.
Ce înseamnă această sumă pentru
progresul economiei, pentru nivelul
nostru de trai ? Alocarea unei părți
din acest venit net suplimentar
pentru fondul de dezvoltare eoono-

Iile ȘTEFAN

Imaginea din fotografie reprezintă doar o mică parte
din frumusețile Focșaniului innoit. Pe aceste locuri se
aflau doar citevo case vechi și insalubre, prin fața
cărora trecea o șosea îngustă, pavată cu cuburi de
piatră. Ceva mai încolo, spre bariera Rîmnicului, se
afla o circiumă cu loc de tras pe dreapta pentru
căruțele venite la oraș in zilele de tirg.
Aici și îh toate zonele orașului s-au înălțat, In ultimul
deceniu și jumătate, peste 17 500 de apartamente și
cămine pentru tinerii muncitori ai orașului, însumînd
2 500 locuri. Aceasta înseamnă că, în prezent, mai
bine de două treimi din cetățenii Focșaniului locuiesc
în apartamentele și garsonierele nou construite.
Cartiere noi, străzi noi. Din noul centru al munici
piului se deschid drumurile spre casa de cultură, spre
noul cinematograf, spre sala de sporturi polivalentă.
Totul e nou, modern, civilizat. Ca și zecile de magazine
și unități prestatoare de servicii, ca și școlile și gră
dinițele, ca și marele spital județean.
Și orașul va continua să se dezvolte într-un ritm șl
mai înalt în actualul cincinal. (Dan Drâgulescu).

(Continuare in pag. a IlI-a)

și cioplitorilor și șlefuitori
lor marmurii și granitului
din București, parte dintr-o
istorie care a început acum
un veac, a cunoscut drama
ticele vremi ale stropirii
marmurii
monumentelor
durate cu sudoarea de singe
a anonimilor lor autori, a
trăit anii de renaștere de

le" sub această curbă ima
ginară le veți găsi de-a lun
gul și de-a latul patriei.
Această dorință a oame
nilor de a se vedea în timp,
ei, cei care sînt meseriașii
învingerii timpului, capătă
o puternică valoare etică,
este o durabilă expresie a
conștiinței de sine pe care

Vocația de a fixa

fapta în durată
de Platon PARDĂU

după Eliberare și, mai ales,
accelerațiile ultimului de
ceniu și jumătate, cînd în
treprinderea a căpătat cu
adevărat dimensiunile in
dustriei, cînd faima marmuriștilor bucureșteni s-a
scris efectiv pe atitea re
pere ale memoriei noastre
colective, fie spre a cinsti
trecutul, fie a îmbrăca în
puterea duratei edificii șț
construcții dragi nouă, însemnînd ceva pentru ziua
de azi și de mîine. Intr-un
arc peste timp, fapta omu
lui care modelează granitul
și marmura se desfășoară,
de pildă, de la „Casa Seînteii" la frumosul metrou al
Bucureștiului. „Amănunte-

ani aici, un comunist cu o
viață dreaptă și cinstită de
binecuvintarea dragostei lui
de această întreprindere
unde-i nevoie de oameni cu
suflete tari. „Trebuie să ai
dragoste pentru munca ce o
faci", spunea Ilie Băcanu, și
cu coada ochiului trăgea la
pînzele de gater pătrunzînd
milimetru cu milimetru în
tr-un bloc de marmură de
Rușchița. „Participarea la
conducerea întreprinderii
nu se poate face numai cu
vorba. Obligația de a parti
cipa la hotăririle ce se iau
conține și datoria să știi
cum e mai bine, cum se
poate și
. mai bine decît
_ _
era". In trei decenii, mulți
oameni au învățat meserie
de la el ; mulți de aici — și
mi-1 recomandă pe Gheor
ghe T. Gheorghe — unii
care nu mai sint aici, dar
muncesc cu laudă în alte
locuri, cîțiva care au aban
donat. Despre această din
urmă categorie, a „călători
lor prin meserii" zicea :
„Cui nu-i place aici, nu-i
place nici la maică-sa acasă ,
pe cuptor".
De vreo trei ani, întreprinderea e într-o amplă
modernizare. O hală nouă
cu mașini de tăiat (semănînd cu circularele tot de la
fabricile de cherestea 1) a
căror productivitate e de
zece ori mai mare decît a
celor existente ; automati
zări, modernizări pun pro-

nu o exprimă doar dosare
și evidențe, mărturii trecu
te și planuri viitoare. 11 voi
cita aici cu plăcere pe șe
ful de echipă Ilie Băcanu,
unul din mînuitorii acestor
gatere cu zeci de pînze,
unelte bizare în care oțelul
aliat cu nisipul și apa, cu o
răbdare amintind de mersul
implacabil al pendulelor,
secționează blocurile ultradure ca pe simpli bușteni;
unul din oamenii care a cu
noscut epoca în care nisipul
era urcat cu roaba, cînd
despre gatere cu pinze diamantate și forță de tăiere
modernă se putea vorbi
eventual ca despre o iluzie,
un muncitor de treizeci de (Continuare în pag, a II-a)^

^FÎle din Istoria ^presei revoluționăre
y conduse și îndrumate de partid

Cu consecvență și abnegație comunistă in slujba
cauzei unității și independentei naționale
J

In miezul acestui august, ziarul
„Scînteia" împlinește 50 de ani de
existență. Organ de presă al unui
partid ce și-a propus dintru început
transformarea revoluționară a____
socie1_
tății românești, al unui partid ce s-a
identificat plenar cu interesele și
aspirațiile poporului muncitor, „Scîn
teia" s-a afirmat, în tot acest răs
timp, ca o tribună de luptă, o oglin
dă fidelă a vrerilor de mai bine ale
celor mulți, a nădejdilor și idealuri
lor de libertate și dreptate, de uni
tate și independentă ale poporului.
Cu îndreptățire slovele sale au fo.ft
asemuite cu niște făclii.
Pe flamurile de luptă ale partidu
lui, idealurile unității și libertății na
ționale sint înscrise cu majusculele
liniilor de forță ale istoriei naționale.
Pentru că, în continuarea celor mai
bune tradiții ale poporului, partidul
nostru comunist a fost și este adine
pătruns de adevărul că numai acționind unit, înmănunchindu-și intr-un
unic șuvoi toate energiile, poporul ro
mân a reușit să fie mai tare decît
furtunile vremurilor, să-și păstreze

ființa națională, să răzbată prin timp.
Pentru că partidul nostru comunist
știa, din propria-i experiență, că nu
mai unitatea, coeziunea rindurilor
sale îi pot înzeci puterile, dîndu-i
tărie de monolit. Iată de ce și „Scîn-

In preajma aniversării
a 50 de ani de la apariția
teia", apărută la Începutul unui de
ceniu în decursul căruia aveau să
se strîngă nori grei și amenințători
pe cerul patriei, avea să slujească no
bila cauză a unității și independenței
naționale cu neslăbită consecvență și
patos publicistic. Arătînd adevăratul
chip al fascismului, rolul său de agentură a lui Hitler in vederea slă-

birii forței de rezistență a țării. Chemînd poporul ca, în spiritul slăvitelor
sale tradiții de luptă pentru libertate,
să dea o fermă ripostă fascismului și
revizionismului. Subliniind că pentru
a izbîndi este nevoie ca întreg po
porul român, toți cei cărora le erau
scumpe democrația, integritatea teri
torială, neatirnarea, suveranitatea
neamului să se afle umăr lîngă
umăr, alcătuind zăgaz de netrecut in
calea . fascismului. Chemînd munci
torimea ca ea cea dinții să lucreze cu
Înzecită energie pentru realizarea uni
tății ei de acțiune, spre a putea de
veni nucleul puternic și sănătos al
frontului național antifascist. „Tre
buie să se ridice puternic lupta ma
selor populare unite intr-un larg
front popular antifascist, trebuie să se
ridice in front unic întreaga clasă
muncitoare pentru apărarea drepturi
lor democratice ale poporului munci
tor" — citim în „Scînteia" din 20 iu-

Silvlu ACHIM
(Continuare în pag. a V-a)
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Merită osteneala!
Cel mai destoinic crescător
de animale din satul Fițcău, ju
dețul Mureș, a fost declarat
Mihai Șagău.
La egalitate de... aprecieri din
partea celorlalți gospodari, Mi
hai Șagău se situează pe același
loc cu... Mihai Șagău.
Nu, nu e nici o greșeală.
Primul este tatăl, iar al doi
lea este fiul acestuia. Gos
podăria lor numără 10 vaci cu
lapte, mai multi tăurași și cîteva
juninci, 27 de qi, 3 cai, 50 de
stupi de albine, cițiva porci ?*
zeci de păsări. Anul trecut au
predat la fondul de stat, pe bază
de contract, 30 000 litri lapte,
mari cantități de carne, brinză
și alte produse, pe care au în
casat nu mai puțin de... 180 000
lei ! Anul acesta, cei doi Mihai
ne asigură că vor încasa și mai
mult, pentru că muncesc și mai
mult. Merită osteneala I

Barca

de 300 de ani
Trei tineri timișoreni. Aurel
Popovici — electrician, Francisc
Schneider — elev, și Costa
Fenlachi — lăcătuș, stăteau pe
plaja din apropierea satului
Urseni. Aproape in același timp
cei trei au zărit înfipt in ma
lul riului Timiș un obiect ciu
dat. S-au apropiat de locul cu
pricina și au inceput să dea
pămintul la o parte, cu toată
grija. Nu mică le-a fost mirarea
cînd au dat la iveală o... barcă.
Dar nu ca orice barcă, ci una
scobită intr-un trunchi de co
pac, cu o lungime de 6 metri.
Potrivit aprecierii specialiștilor,
barca datează de mai bine de
trei secole și aduce o nouă
mărturie despre istoria acestor
locuri.

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

I
I
I
I
Vecina
de la fereastra... I
I
I
I
'v.H/'jr4
I
I
L
I
I Un bilet
I pe malul apei
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cu
amindouă
I
I
miinile
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Cind șoferul
I
I e prea vorbăreț I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
După ce a tras mașina in fata
blocului de pe strada Ghiocei
lor din Baia Mare, V.B. s-a dus
in apartamentul in care locuia.
Aflată intimplător la fereastră,
vecina lui V.B., pe nume Ana
Szel, a observat că un individ a
intrat in mașina lăsată deschisă
și a început să cotrobăie prin
haina de pe banchetă. Vecina
i*a anunțat" Ttn'emvr*pe
acesta a ieșit glonț afară, toc
mai la timp pentru a-l lua de
guler pe Gavril Chira din satul
Tibău.
<

Pus la vedere, pe malul apei,
biletul a fost găsit și dus „adrisantului". Acesta l-a citii și
era gata-gata să leșine. In curind, toată familia a intrat în
panică. Bătrinii se și gindeau
la cele trebuitoare pentru în
mormântare. Pe bilet scria ne
gru pe alb : „Mimi, Nelu a mu
rit". Nelu luase hotărirea de a
scrie biletul incendiar imediat
după o discuție mai aprinsă in
familie. De murit insă nici prin
gind nu-i trecea să moară. In
plus, a avut și ideea salvatoa
re de a se întoarce acasă îna
inte de a asista la propria inmormintare.
Intimplarea s-a petrecut în
comuna Manasia, județul Ialo
mița.

— Ajutați-mă, oameni buni l
Fie-vă milă de nenorocirea mea,
Dați-mi cit vă lasă inima...
Văzindu-l cu mina bandajată
Si lipită de o scindurică. unii din
trecători, mai ales oameni in
virstă, îi puneau in cealaltă
mină, zdravănă, întinsă după
cerșit, cițiva bănuți. De unde să
știe ei că „milogul", după ce-și
făcea suma, se ducea și dădea
banii pe băutură? De unde să știe
cei din Cimpulung Moldovenesc
că mina prinsă-n bandaj și
scindurică de Victor Trandafir,
pripășit printre ei, de prin păr
țile județului Bistrița-Năsăud,
era tot atit de sănătoasă ca și
cealaltă?
A fost „ajutat" de organele de
ordine să muncească cu amin
două miinile.

Autobuzul 31-1S-6366 circula
pe ruta lași—Răducăneni. La
volan — șoferul Marin Chebac.
Pasagerii din jur discutau de
una, de alta. A intrat in vorbă
și șoferul. Si atit de „absorbit"
a fost de „mersul" discuțiilor,
arătindu-se atoateștiitor. incit
a fost suficientă o clipă de nea
tenție pentru a pierde controlul
volanului. Autobuzul a părăsit
șoseaua, a intrat in șanț și s-a
oprit intr-un copac. Două pasa
gere au fost rănite.
Si cind te pîndești că șoferul
e... șofer de aproape 20 de ani!
Rubrică realizată de

Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii" j

o investiție permanent necesară
în activitatea politico-educativă

Examen de admitere
la Institutul de marină
„Mircea cel Bătrîn"
din Constanța
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare — Departamentul
industriei alimentare — anunță în
ceperea înscrierii candidaților pen
tru examenul de admitere la Insti
tutul de marină „Mircea cel Bătrîn"
Constanța pentru secția Flotei de
pescuit oceanic — Facultățile navi
gație și electromecanică navală. Du
rata studiilor este de 4 ani. Absol
venții institutului, după susținerea
examenului de diplomă de absol
vent de învățămînt superior tehnic,
obțin și brevet de ofițer maritim în
specialitatea urmată.
La concursul de admitere pot
participa absolvenți de liceu sau
alte școli echivalente cu diplomă de
bacalaureat, bărbați care nu au de
pășit vîrsta de 25 ani. Candidații se
vor prezenta personal pentru în
scrierea la concursul de admitere
pînă la 20 august 1981 la Institutul
de marină Constanta, la întreprin
derea de pescuit oceanic Tulcea. ca
mera 19, Fabrica de unelte si scule
pescărești Galați și la direcțiile agricole județene.
Pentru întocmirea dosarelor de
înscriere, candidații vor prezenta
următoarele acte : cerere tip ; diplo
ma de bacalaureat în original sau
adeverința eliberată de liceu prin
care se atestă absolvirea examenu
lui de bacalaureat ; copie legalizată
de pe certificatul de naștere : cer
tificat de cazier judiciar pentru
candidat, și părinți ; buletine medi
cale (RBW, radioscopie gastroduodenală. radioscopie pulmonară) și
certificat eliberat de circumscripția
sanitară de domiciliu privind bolile
cronice și acute în stare transmi
sibilă : 3 fotografii 4/6 ; apreciere a
activității elevului dată de condu
cerea liceului sau de conducerea în
treprinderii în cazul cînd este înca
drat în producție ; aprecierea acti
vității candidatului dată de organi
zația U.T.C.
Concursul de admitere se va des
fășura în perioada 25 august—5 sep
tembrie 1981. Probele și programele
disciplinelor de concurs sint cele
publicate în broșura „Admiterea în
învățămîntul superior" — ediția
1981.
Candidații admiși la institut vor
încheia angajamente scrise cu în
treprinderea de pescuit oceanic Tul
cea. prin care se obligă ca dună
absolvire să presteze serviciu în
flota de pescuit, timp de cel puțin
9 ani.
Pe durata studiilor, elevii vor
beneficia gratuit de cazare, hrană,
uniformă, manuale, rechizite și
transport în timpul vacanțelor.

tici ale lecțiilor, grafice și diagrame,
(unde a obținut dealtfel rezultate
...în pauza de prinz, Dumitru Mutu,
meritorii — peste 40 de' diplome în
materiale de popularizare a inițiati
inginer la Fabrica de mașini elec
ediția
a doua a Festivalului „Cînvelor muncitorești, „minicronici" lu
trice a întreprinderii „Electroputere",
tarea României"), clubul desfășoară o
nare cuprinzînd date referitoare la
a adunat muncitorii din atelierul pre
stadiul realizării sarcinilor de plan și
largă activitate pe plan politico-edugătiri pentru a discuta despre sarci
cativ sub forma unor cicluri de ex
obiectivele de viitor. Se intenționează
nile care revin fabricii în noul cinci
puneri, dezbateri, „mese rotunde",
ca utilizarea curentă, de pe acum, a
nal și despre modalitățile de a le în
simpozioane, avînd drept generic :
mijloacelor audiovizuale moderne (adeplini în cele mai bune condiții.
parat de proiecție, retroproiector, as„Cadran politic", „Cinstire patriei".
Principalul accent a fost pus pe pro
„Cabinet juridic", „Știință și tehnică",
pectomat, epidiascop, magnetofoane,
blemele legate de creșterea cu 12 la
„Clubul tineretului", „Etică și echi
casetofoane) să fie completată prin
sută a productivității pînă în 1985, re
tate socialistă". Acum, în lunile de
trecerea pe calculator a întregului
ducerea consumului de metal, asimi
vară, printre principalele preocupări
fond documentar. De la punctul să i
larea unor materiale importate în
ale clubului se situează intensificarea
spunem „central" se trimite material
valoare de 2 milioane dolari. La Fa
documentar și intuitiv celor 9 puncte
activității politico-educative și culbrica de aparataj, agitatorul Ion
tural-artistice „acasă la navetiști".
Scrieciu, maistru în secția întrerupăr , de documentare din fabricile și sec
țiile
componente.
Și
încă
o
inițiativă
în majoritatea secțiilor din cele
toare de înaltă tensiune, a axat dis
demnă de semnalat : cu ajutorul capatru fabrici sînt judicios folosite și
cuția cu muncitorii asupra aspectelor
celelalte mijloa
referitoare la im
ce ale activităperativul ridică
rii calității pro
ții politico-eduDin
preocupările
organizației
de
partid
de
la
„Elecpropacative ;
ducției în vevizuală
ganda
continuei
derea
troputere“-Craiova privind mobilizarea colectivului la are
un caracter
sporiri a exportului...
înfăptuirea sarcinilor economice, a hotărîrilor Con concret, gazetele
de perete sînt oAsemenea con
gresului consiliilor oamenilor muncii
rientate spre tra
vorbiri
organi
tarea principale
zează permanent
lor probleme ale
toți cei 736 agi
tatori din marea întreprindere cradrelor de la laboratorul de ergonomie
secției respective, „vitrinele de ca
litate" și caricaturile nu se sfiesc să
ioveană. în acest cadru, ca șl
și al altor specialiști se întreprind
dea numele celor care iși nesocotesc
în ansamblul activităților politicercetări sociologice pe teme .de acut
obligațiile
profesionale sau civice.
co-educative, pe locul I al ageninteres pentru întreprindere.
dei priorităților se situează in
Pe poziții avansate se situează și
Firește, nu în toate organizațiile de
mod firesc problematica legată de
clubul întreprinderii, condus de prof.
partid de aici ritmul progreselor în
prevederile noului cincinal și de
Ion Șerban. unde am găsit în curs
domeniul activității politico-educative
principalele orientări enunțate in
de aplicare o inițiativă care ar merita
corespunde cerințelor și posibilități
expunerea tovarășului Nicolae
generalizare. Este vorba de un fel de
lor. Avansul „noului" mai este pe
Ceaușescu la Congresul consiliilor
„dicționar politic și economic" avînd
alocuri încetinit de persistența unor
oamenilor muncii. Pretutindeni, ecoul
rolul de a explica limpede, pe înțe
manifestări de formalism, rutină,
în conștiințe al acțiunilor organizate,
lesul fiecăruia, noțiuni sau termeni
inerție. Depinde neîndoielnic de ac
de largă circulație, ajutindu-1 să le
forța lor de inrîurire sînt direct pro
centuarea spiritului combativ al co
pătrundă cît mai adine esența, sem
porționale cu priceperea manifestată
muniștilor ca pozițiile „vechiului" să
in analizarea aspectelor practice care
nificațiile. Așadar, după un sondaj de
fie anihilate, astfel încît munca podecurg pentru activitatea fiecărui co
opinie efectuat în rîndurile unul
litico-educativă a organizațiilor de
mare
număr
de
muncitori
și
tehni

lectiv de muncă atit pe planul pro
partid din cea mai mare și mai im
ducției, cit și al vieții sociale.
cieni, s-a ajuns la concluzia că cele
portantă întreprindere doljeană să
mai numeroase solicitări se referă la
La punctul de documentare politiconstituie un punct de referință de
co-ideologică au loc prelegeri, dezba
asemenea termeni de uz curent ca :
care să tindă a se apropia celelalte
noua calitate a muncii și a vieții,
teri, consultații in ajutorul propagan
colective dornice să-și pună pe de
noul mecanism economic, autocondudiștilor și cursanților in învățămîntul
cerea muncitorească, autogestiunea
plin in valoare potențialul de mode
ideologic cu privire la documentele
Congresului consiliilor oamenilor
financiară, democrația muncitorească,
lare a conștiințelor.
țară mediu dezvoltată, eficiența eco
muncii și la principalele prevederi
nomică, dezvoltare economică inten
ale cincinalului care sînt analizate în
Tudor OLARU
sivă și extensivă, legile economice
funcție de sarcinile care revin fie
cărei formații de lucru, fiecărui mun
obiective. S-a solicitat apoi unor con
citor.
ferențiari. propagandiști, specialiști in
diverse domenii să clarifice termenii
Dealtfel, experiența — demnă de a
respectivi. Este pilduitor că nu s-a
fi extinsă — a „punctului" ilustrează
recurs la un sistem de explicare șco
concludent cît de multe se pot realiza
în domeniul activității politico-educa
lărească, ci de fiecare dată noțiunile
abordate sint lămurite in legătură
tive cînd (așa cum s-a deprins res
implicit, Tudor Panait,
(Urmare din pag. I)
nemijlocită cu preocupările colectivu
ponsabilul punctului — Elena Oprișiu)
tăietor în marmură,
nu faci economie la „investiția" de
lui. Astfel, cind au fost definite pro
bleme din cele mai
piatră și granit, ex
inițiativă, pasiune, pricepere și per
ducția fizică și producția netă s-a
complicate colectivului celent meseriaș, punea
severență. Lectorii, propagandiștii,
insistat asupra modalităților practice
și, efectiv, i-au probat problema in felul ur
agitatorii, cursanții au la îndemînă
capacitatea de a găsi
mător : „Eu îmi fac
care pot fi realizați acești inaici o „bancă de date", o monografie ' prin
răspunsurile cele mai planul, dar nu trebuie
dicatori.
a întreprinderii, fișiere bibliografice
eficiente.
Răspunsuri
să
mă gîndesc numai
Respingind tentația ademenitoare
documentare pentru toate formele
rostite răspicat. Un „se
la ce fac eu. Nu pot
toroia
nu
toii
ii
re
z
j
g
ță),
d
l
‘
.
.a
.SlUâ
<a
. taxăttafîntului dfc, aartjd. .sjadiGaUâ,
poate1' categoric. S-au fi indiferent dacă se
de U.T.C., „caiete selective" cu temacantonat în aria cultural-artistică ;
putut, ; așadar, evita face sau nu planul pe
importuri masive de tot schimbul, dacă o
piese anexe la gatere
mașină merge mai
„ i
V'
W**':
le diamantate, s-au
slab, dacă mie mi se
putut
realiza,
după
dau, de exemplu, cu
Un prieten fidel în călătoriile dv. la munte sau la mare,
planuri aici elaborate
rele de transmisie bu
radioreceptorul portabil
și cu participarea a ne, iar altul primește
14 întreprinderi româ curele proaste și are
nești, mașini de tăiat necaz cu calitatea...“.
marmură și piatră, s-a
Deci, o interdependen
putut atinge acel prag tă, o privire analitică,
constînd în construirea
dacă e nevoie, critică,
cu idei și forte au
o viziune care dă, în
tohtone a 8 din 11 di
fiecare loc, indiferent
verse mașini propuse ■ cît de automatizată, ar
in planul de moderni fi tăierea sau șlefuirea,
zare a întreprinderii
caracter de viu unicat
pe anul 1981.
muncii. Vreau să spun
Fiecare reper mo'
că nu numai maeștrii
dernizat a fost prile
de la atelierul de ciojul unor intense con
plitorie, artiștii între
lucrări și consfătuiri a
prinderii, trăiesc sen
tuturor celor ce au
timentul exact că ceea
ceva de propus.
De
ce realizează ei este
aceea, democrația ca- văzut de toți. Maeștrii
re-i cuprinde deopo
de sub conducerea lui
trivă pe directorul în
Andreescu,
Dumitru
treprinderii, ing. loan
firește, o simt cu atit
Lăzărescu, \sau pe
mai mult, Fie că
e
muncitorul de la șle
vorba de asul așilor,
fuit nu-i deloc una de
sculptorul Mitică Bucomplezență, nici de o
turugă, tocmai apleparte, nici de cealaltă.
cat asupra unui splen
Toți trebuie să se in
did ancadrament de
tereseze
de
toți,
iată
ușă medievală, din mi
Radioreceptoarele portabile întru alimentare economică la baterii sau
unica
viziune
eficace
și
nesc toate calitățile pentru a fi la rețeaua electrică.
na căruia ies frunze
dreaptă a adevăratei de acant ori arabescuri,
utile în casă, dar mai ales în dru
Magazinele specializate ale co
familii
muncitorești,
meții. Iată cîteva calități tehnice merțului de stat vă oferă toate
capiteluri -corintice și
stăpină pe întreprinde
pe care le prezintă radioreceptoa tipurile de radioreceptoare porta
statui („te sculptez și
rea ei. în felul lui,
rele portabile : selectivitate, "sensi bile, răspunzînd tuturor preferin
pe dumneata, dacă
cumva exemplificînd
bilitate, claritate, greutate redusă. țelor.

Vocația de a fixa fapta in durată

în societatea noastră munca este o
îndatorire de onoare, o obligație cetă
țenească de seamă. Nemunca — o sfi
dare, o încălcare gravă a regulilor
noastre de viață. Modul de viață pa
razitar constituie o anomalie morală
fată de care societatea nu poate rămine indiferentă. Dealtfel, însăși le
gea stabilește sarcini concrete pen
tru administrație și sindicate, pentru
organizațiile de tineret și de femei,
pentru celelalte organizații de masă
și obștești în vederea desfășurării
unor ample și permanente acțiuni
educative. Ele trebuie desfășurate
activ, ferm, eficient. în vederea creă
rii unei opinii de masă împotriva ori
căror manifestări de parazitism so
cial. a oricărei încercări de a trăi pe
seama muncii altora.
în ultimele luni, mai multe consilii
populare, in special din marile orașe,
și-au înscris pe ordinea de zi a se
siunilor analiza modului de aplicare
a legilor nr. 24 și 25 din 1976 privind
încadrarea în activități utile a tutu
ror persoanelor apte de muncă. Prin
tre aceste organe se află și Consiliul
popular al sectorului 6. Luînd cu
noștință de conținutul dezbaterilor
ne-am gîndit să le comparăm cu con
statările făcute pe viu. pe marginea
unor acțiuni educative și de influ
ențare obștească desfășurate in raza
sectorului.
...17 iulie, ora 9. La clubul
TREMOAS se desfășoară una din
obișnuitele Intîlniri bilunare ale „sfa
tului omeniei". Participanți Ia dialog?
De o parte — reprezentanți ai orga
nelor de partid și de sindicat, ai or
ganizației de tineret, miliției, procu
raturii, forțelor de muncă și unități
lor economice din sector. De cealaltă
parte — tineri și mai puțin tineri,
„pierde-vară", permanenți „căută
tori" de serviciu sau „în curs de an
gajare", obișnuiți ai traiului din ex
pediente sau pe spinarea altora.
Dialogul a început prîntr-o scurtă
prezentare a activității, rezultatelor
și sarcinilor ce revin unităților eco
nomice din sector, făcută de tovarășa

Diana Zefer, vicepreședintă a comi
tetului executiv -al consiliului popu
lar. „Tot ce am înfăptuit este rezul
tatul muncii părinților și fraților noș
tri, a celor deopotrivă cu voi, care
și-au înțeles însă sarcinile, îndatoriri
le, înaltele răspunderi ce le revin. Lo
cul în marea familie muncitorească
vă este asigurat. Au existat și alții ca
voi, acum ei ocupă un Ioc de muncă,
un loc în rîndul oamenilor. Cu sigu
ranță, ne vom întîlni peste cîțva timp

urmat intervenția tovarășului Ștefan
Roman, procurorul-șef al procuratu
rii locale :
„Ce înseamnă nemunca ? Pot să vă
exemplific apelînd la un „caz", aici de
față". După care s-a adresat unui
tinăr înalt, mai subțire, într-adevăr,
dar voinic, cu aerul de om „mun
cit" de atîta „bătut bulevardele" zi și
noapte.
— Cînd ai fost ultima dată la
procuratură ?

vrei", mi-a spus rîzind), fie de nou veni
tele în atelier, tinere
le Ioana Graure si Mi
lana Păuna, care se
anunță a fi primele
din recenta promoție
de sculptorițe.
Prin severe verifi
cări, severe și atente,
cu un program de pre
gătire in profesie, de
informare și studiu, s-a
alcătuit un bun nu
cleu de sculptori în
piatră, care, după con
vingerea ingineruluișef Petre Truță, el în
suși unul din anima
torii modernizării întreprinderii, unul din
ctitorii realizării acelor produse noi rezul
tate din utilizarea mar
murei pînă la grăunte
— marmoroc, linoplac, trepte prefabrica
te etc. — are toate
datele să se dezvolte.
Un nucleu traversat
de același fluid al pro
gresului calitativ, in
tr-un cincinal al cali
tății pe care, după pă
rerea inginerului-șef,
„sîntem datori să-1
măsurăm prin calita
tea produselor noas
tre, dar în primul rînd
prin calitatea oameni
lor". Iată, așadar, încă
una din rațiunile de a
la
nu fi indiferent
a
conduita în timp
unui colectiv, una din
legitimele obligații de
a nu uita de datoria
progresului
calitativ
uman, de a lega fapta
de faptă.

— la concluzia că tot mai bună este
strungăria. în fine 1 A fost reparti
zat la I.M.E.B.
De la „sfatul omeniei" au plecat di
rect la întreprinderi, împreună cu in
spectorii de personal. „Argumentele"
ce le fuseseră prezentate la „sfatul
omeniei" se dovediseră, așadar, con
vingătoare. Dar nu pentru toți. Ște
fan Palade, spre pildă, „client" mai
vechi, după două condamnări și doar
7 zile lucrate, ar fi preferat in loc de

0 dezbatere in care subiectul principal
a fost munca, dar și... fuga de ea
INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚII EDUCATIVE
PE AGENDA SESIUNII DEPUTAȚILOR
la CESAROM sau Ia I.P.B., la Tricodava sau la I.C.T.B., la FI ROS sau la
I.M.E.B. în oricare din întreprinderile
din sector. Acolo unde este nevoie de
voi, de munca fiecăruia dintre voi".
Notam aceste cuvinte și ne între
bam : oare în cîte locuri. în cite țări,
oameni de răspundere din viata loca
lităților, cu mii de treburi în grijă,
își fac timp și sint în măsură să adre
seze asemenea mișcătoare apeluri ? !
Cei din sală ascultau cu atitudini
diferite. Departe de noi intenția de
a zugrăvi o imagine utopică, în care
toți „rătăciții" revin subit pe căile co
rectitudinii. Trebuie să recunoaștem
că e vorba de persoane cu un profil
moral aparte, unii marcați spiritual
de îndelunga încăpățînare in rău.
De aceea, nici metodele educative nu
sînt identice cu acelea folosite în mod
obișnuit la căminul sau casa de cul
tură. Pledoariei pentru muncă i-a

— Acum patru zile.
— De ce ?
— Pentru că am spart o mașină.
— Cîți ani ai ?
— 17 ani.
— De cît timp nu lucrezi 7
— De vreo trei luni...
...în urma unor asemenea dezbateri,
cu exemplificări elocvente au urmat
opțiunile celor prezenți pentru vii
toarele locuri de muncă. Deci, opțiu
nile s-au făcut în deplină cunoștin
ță de cauză. Tînăra El. I. a ales
FIROS-ul : una din cele 7 întreprin
deri existente în lume în care se pro
duc fire de sticlă. Altă tînără, I. P.,
lucrase ca ospătară, ar fi vrut să se
facă croitoreasă ; i s-a recomandat
I.C.T.B. și a fost de acord. A. P., de
meserie strungar și... lucrător comer
cial la I.S.C.E. „Comturist", ajunsese
— după trei ani și jumătate de mun
că și cîteva luni de stat de pomană

-

muncă să meargă la... dezalcoolizare.
Ștefan Rapausu, cu calificare de fre
zor. venise cu „lecția" învățată : „Aș
vrea să mă încadrez undeva, dar
mi-am pierdut buletinul și cartea de
muncă". Și de cind le pierduse pînă
cînd le-ar fi găsit ar fi trăit, în con
tinuare. din pensia mamei. Bărbat în
toată firea la 35 de ani !
— Ne confruntăm în continuare și
cu asemenea „cazuri" — ne spune to
varășa Diana Zefer — care nu sînt
altceva decît „roadele" deficiențelor
ce mai persistă în munca de educație.
In primele 5 luni din acest an, spre
pildă, din cele 180 de persoane neîn
cadrate în muncă — aflate în evi
dența comisiilor organizate special în
acest scop la nivelul sectorului — au
fost repartizați în muncă 146. Doar
98 lucrează insă în prezent. Ce s-a
întirnplat cu ceilalți ? Au revenit la
„Îndeletnicirile" lor anterioare. Din-

llustrată de pe Valea Prahovei

Azi vă informăm despre: ’ '

Noi tipuri de aparate
de uz casnic
oferi cumpărătorilor un nou tip de
Din informațiile primite de la spe
radiator cu ventilator, cu perfor
cialiștii Departamentului industriei
manțe tehnice superioare vechilor
electronice și electrotehnice din ca
tipuri.
drul Ministerului Industriei Con
Numeroase noutăți au fost realizate
strucțiilor de Mașini am reținut că
in semestrul I al anului în curs și de
producția de aparatură casnică din
întreprinderile industriei electronice.
acest an, ca dealtfel din întregul
Astfel, întreprinderea „Tehnoton"
cincinal 1981—1985. va fi bogată in
din Iași a livrat primele radiorecep
noutăți. Gama noilor produse asimi
toare staționare cu casetofon —
late sau în curs de asimilare se ca
racterizează printr-un consum redus
„UNIVERS", radioreceptoarele de
buzunar „DERBY" — cu două lun
de energie și un grad înalt de tehni
gimi de undă, aparatele de radio
citate, asigurind beneficiarilor un
„LIRA" pentru autoturisme (cu o
confort casnic sporit. De asemenea,
sensibilitate și stabilitate duble față
se urmărește realizarea unor produse
complexe, cu multiple funcțiuni,
de precedentul tip de radioreceptor
auto), noi variante de radiorecep
prin combinarea în cadrul aceluiași
toare stereofonice.
aparat a mai mul
La rindul lor. spe
tor subansamble.
cialiștii întreprin
Să exemplifi
•
Buiww
de
folosință"
înde

derii „Electronica"
căm.
"
în primul se- . lungată intr-o gamă variată, au realizat mai
multe variante de
mestru al șcestui
aii au apărut iiî avînd calități funcționale deo televizoare porta
magazine primele sebite și siguranță mărită în bile, precum și
televizoare stațio
congelatoare ro utilizare.
nare, cu patru
mânești cu o ca
integrate.
pacitate de 115 1.
• Miniaturizarea, finețea re circuite
Ce noutăți sint
Noul produs dis
pune de un com producerii sunetelor, gradul pregătite pentru
partiment pentru înalt de integrare — caracte perioada urmă
toare ?
congelare (circa
7 kg de alimente) ristici ale viitoarelor produse
— Pe baza pro
gramelor de asi
și de alte trei com ale industriei electronice.
milare elaborate
partimente pentru
de către fiecare
conservarea pro
întreprindere pen
duselor înghețate.
tru acest cincinal — ne-a relatat
Congelatorul produs de întreprin
tovarășul Valeriu Stanciu, directorul
derea de frigidere din Găești este
Direcției tehnice din cadrul Departa
dotat cu sistem automat de reglare a
mentului industriei electronicii și
temperaturii și cu instalație specială
electrotehnicii — urmează să fie li
de semnalizare. De menționat că.
începînd din anul 1982. noile conge
vrate, în continuare, noi aparate de
latoare vor fi asamblate împreună
folosință casnică, caracterizate prin
parametri superiori de exploatare și
cu actualele tipuri de frigidere in
prin siguranță ridicată în funcțio
cadrul unor combine frigorifice.
nare. Am . în vedere, în primul
Tot în primul semestru al acestui
rînd,
aparatele care vor .’-veni
an s-au contractat și livrat qătre
în sprijinul muncii în gospodă
magazine primii roboți de bucătărie,
rie. Printre acestea, de un interes
realizați de întreprinderea „Electrospecial sperăm să se bucure mașina
argeș". Noile aparate vin să ușureze
automată de spălat vase, hota absor
munca femeilor în gospodărie, disbantă pentru aerisirea bucătăriilor și
punînd de module pentru tocat carne,
aspiratorul de mare putere „AP-10",
pentru stors fructe și legume și.
de 650 W, dotat cu perii reglabile
într-o variantă îmbunătățită, de un
(in funcție de suprafața ce trebuie
accesoriu pentru rîșnit cafea. Aceeași
curățată — covor din fire înnodate
întreprindere din Curtea de Argeș a
sau țesute, mochetă, linoleum etc.).
încheiat, in primul semestru al aces
De asemenea, credem că vor fi apre
ciate
grătarele electrice de prăjit
tui an, procesul de asimilare a pri
pîine, încălzitoarele de apă curentă
mului ventilator cu baleaj (cu două
cu termoregulator, plitele electrice
viteze și mișcare de rotație în plan
cu ochiuri pastate (tip plită).
orizontal). Aceeași întreprindere va
Noutăți importante sînt prevăzute,
în continuare, și in producția de fri
gidere : se vor introduce în fabrica
ție frigiderele cu trei stele (care vor
realiza o temperatură în congelator
tre cei care nu s-au prezentat la în
de —18° C. față de temperatura de
treprinderile unde au fost repartizați
—12° C a celor actuale, cu două
sau le-au părăsit imediat după înca
stele),
noul tip de congelator orizon
drarea în muncă, 15 au fost puși în
tal — tip Iadă, și minifrigiderul cu
discuția adunărilor cetățenești, iar 5,
compresor oscilant.
cei mai îndărătnici, au fost judecați și
O bună parte din noile produse
condamnați potrivit legii. La fel vom
cuprinse in programele de asimilare
proceda cu toți cei care nu înțeleg
ale întreprinderilor vor apărea în
că in societatea noastră nu se admite
magazine incă din a doua jumătate
nici muncă fără piine, dar nici piine
a acestui an. Astfel, în curînd vor fi
fără muncă.
puse in vinzare primul radiocasctoRezultatele bune în activitatea de
fon portabil românesc cu cinci lun
recuperare a elementelor cu tendințe
gimi de undă și primul aparat de
parazitare nu au fost folosite pentru
radio stereofonic cu casetofon. între
„înfrumusețarea" dezbaterilor din se
prinderea „Tehnoton" din Iași ur
siunea consiliului popular de_ sector.
mează să asimileze in semestrul II
Dimpotrivă. Analiza a fost făcută cu
al anului în curs și noul tip de aparat
foarte multă exigentă. considerînde
radio cu circuite integrate, la care
du-se orice rebut uman ca un grav
se adaugă un tip de picup cu ampli
eșec. Deputății și invitații prezenți in
ficator stereofonic. în continuare,
sesiune au numit cauzele deficiențe
pînă la sfirșitul actualului cincinal,
lor care mai persistă totuși : „Se ma
întreprinderea ieșeană are prevăzută
nifestă uneori prea mult festivism in
introducerea în fabricație a radiorealizarea acțiunilor noastre. Lipsesc
casetofoanelor stereofonice portabile
tocmai caracterul concret al dez
și a radioreceptoarelor stereofonice
baterilor, forța de convingere pe care
pentru autoturisme.
ar conferi-o și prezența la „sfatul
omeniei" a celor care, pînă mai ieri,
întreprinderea „Electronica" și-a
băteau bulevardele, iar astăzi sînt
propus să realizeze în acest cincinal
muncitori buni în întreprinderile în
primul televizor portabil inzestrat cu
care au fost repartizați" ; „Comitetele
radio și primele minitelevizoare
de cetățeni, organizațiile de partid
portabile cu diagonala ecranului de
din cartiere, asociațiile de locatari au
23 cm. Aceeași uzină va introduce
datoria să conlucreze mai direct, mai
în fabricație primele seturi de jocuri
operativ și mai Ia obiect cu organele
electronice independente (care vor
de stat în depistarea celor care nu lu
proiecta pe ecranul televizorului di
crează" ; „Este necesar să se cunoas
că, în toate cazurile, mobilurile. cau
verse scheme de locuri sportive):
zele care fac posibil ca unele per
de asemenea, seturi atașabile la orice
soane să ducă un mod de viață pa
tip de televizor, portabil sau sta
razitar. Cunoscînd cauzele și combăționar. Vor mai fi produse amplifi
tindu-le, vom eradica întru totul
catoare stereofonice de înaltă fide
efectele".
litate.
Puncte de vedere ce demonstrează
De menționat că toate noutățile
înaltul simt de răspundere ce a ca
racterizat dezbaterea, experiența bună
preconizate — desigur, ne-am refe
ciștigată, dorința de a face mai mult
rit aici doar la o parte din ele — se
și mai bine. Premise sigure ale imvor realiza cu un grad înalt de in
bunătățirii întregii activități și în
tegrare. prin asimilarea componente
acest domeniu, de mare interes so
lor constructive în întreprinderile de
cial : integrarea într-o activitate utilă
profil din tară.
a tuturor persoanelor apte de muncă.

Florin CIOBĂNESCU

Mihai IONESCU
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APĂ PENTRU PLANTE
- PE SUPRAFEȚE CÎT MAI MAR!
prin buna funcționare a sistemelor de irigații, folosirea
unor amenajări provizorii, a tuturor mijloacelor

Toate lanurile, sub aripa
ocrotitoare a ploii artificiale!
De o lună n-a mai plouat in zona asigurarea funcționalității agregate Roseți. ascultăm și punctul de ve
Călărașiului. Mai este și viatul uscat, lor de pompare, principalele unități dere al conducerii acestei unități,
care, cu fiecare zi ce trece, seacă și agricole beneficiare și-au îndeplinit reprezentată tot printr-un contabilpuțina rezervă de umiditate -acumu întocmai graficele de udări stabilite. șef. tovarășul Vasile Moisd. întrucit
lată la începutul verii. Se lucrează zi ■ Pe ansamblul sistemelor de irigații dumnealui nu era prea bine informat
și noapte la udat, cu toate mijloacele, ■din județ insă, chiar in ultimele 37 cu privire la numărul agregatelor de
pentru că. de acum. aceasta este de zile de secetă excesivă, programul irigații prevăzute a funcționa tn
singura șansă de a ajuta cimpia și de udări nu a fost 'realizat cu circa această perioadă, ne invită la o dis
plantele să reziste.
1" 000 hectare. Există un număr de cuție cu persoana in temă, tehni
Acum, cind consumul de apă al cooperative agricole unde nici mă cianul Ion Pirvu. șeful sectorului de
plantelor a atins cota maximă (la car acum nu s-a reușit să se rezolve hidroameliorații. Nu-1 găsim in
porumb, bunăoară, intre 70—80 metri problemele ce țin> de organizarea sector, dar găsim in schimb un număr
cubi de apă pe zi la hectar), regimul muncii și mai ales de asigurarea impresionant de motopompe. răsde lucru este stabilit pentru doua forței de muncă, ca să .nu mai vor pîndite de-a valma. Aflăm că nu au
schimburi, astfel incit să se ude efec bim de faptul că. la sfîrșitul cam funcționat toată vara, din motivele
tiv 21 de ore din 24. Și unde acest paniei. un mare număr de moto- care ni le prezenta contabila-șefă de
program este respectat cu strictețe, pompe sînt tot nereparate. Să con la C.A.P. Modelu. Reprezentantul
S.M.A.-ului recunoaște acest . lucru.
oamenii înving și seceta, reușind să cretizăm.
dea cimpiei culoarea ei adevărată, iar
plantelor condiții normale pentru
formarea rodului. Odată ajuns pe
locul fostei bălți a Iezerului, unde se
Fata în fața, cîteva situații întîlnite
întind astăzi terenurile I.A.S. Mircea
Vodă, nici nu știi ce să admiri mai
v IV
mult : lanurile de porumb și soia, de
un verde intens și încărcate de
în
unități
din
județul
Călărași
roade, sau culturile succesive, care
pe alocuri aproape că nici nu le poți
deosebi de cele de bază ? Lucerna a
fost cosită aici de trei ori și nu
Potrivit graficului stabilit, pe ca dar ține să adauge că, potrivit con
peste multe zile va începe a patra
S'"tsă. De la unul din șefii celor nalele de irigații ce străbat teritoriul tractului de cooperare, este de obli
t ă formații de udare, care orga C.A.P. Modelu trebuia să găsim in gația ambelor părți să asigure forța
Asta de muncă necesară. Numai că, de pe
nizează și răspund de întreaga acti cimp peste 112 motopompe.
vitate de irigații a celor 6 000 hectare înseamnă cel puțin 250 hecthre pe urma acestui sistem de cooperare
cu plante prășitoare sau furaje, a- zi udate cu o normă maximă de bazat pe obligații reciproce și fără o
flăm că zilnic se udă aici circa 430 apă. Practic aproape întreaga cam răspundere personală concretă, la
hectare, lucrare la executarea căreia panie s-a irigat doar cu 37 de moto I/l ..S. Jegălia au rămas neudate in
participă peste 100 de oameni, pompe, iar ritmul zilnic de udare nu această vară aproape 9 000 hectare,
în ultimele trei săptămini au fost a depășit 75 de hectare. Din cele la C.A.P. Jegălia- — 3 700 hectare. Ia
irigate, in medie, cite 3 100 hectare, 1 300 hectare cultivate cu porumb, C.A.P. Perișoru — 3 900 hectare, la
față de 2 660, cit s-a stabilit prin pe aproape 500 hectare nu s-a aplicat C.A.P. Unirea — 3 500 hectare, la
program. Practic, toate culturile pră încă nici măcar o singură udare. C.A.P. Dichiseni — 2 400 hectare. Și
șitoare, inclusiv cele succesive, se Doar sfecla, legumele și lucerna au exemplificările ar putea continua cu
mănate în prima perioadă, se udă beneficiat de cantități mai mari de modul defectuos in care este orga
apă. De ce o asemenea stare de nizată munca Ia cooperativele agri
acum a patra oară.
? Co'ntabila-șefă a cooperati cole din Gîldău. Ștefan cel Mare,
Pornim pe principalele artere lucruri
tovarășa Marieta Marin, nu Pietroiu și în multe alte locuri
de irigații din sistemele Dor vei,
O apreciere corectă asupra modu
Mărunt, Mihai Viteazu, Ciulnița. putea explica mai mult decît că
..aceasta este, situația” și să arate lui in care se desfășoară activitatea
Călărași și Jegălia. Oprim în mai apoi
degetul spre cei de la de irigare a culturilor în județul
multe locuri și constatăm că nivelul S.M.A.,cu„care
au obligația să ne Călărași nu se poate tace fără a ține
apei din canale este ridicat, ceea ce asigure motopompiștii".
seama de calitatea udărilor. Cu atit
înseamnă că nu există nici un impe
Gum nerealizările mari la irigații mai mult cu cit. in ultimii ani, zone
diment in realizarea programului de
întinse
sint afectate de băltiri, exisudări stabilit. Cea mai concludentă din cooperativele agricole vecine.
dovadă o constituie. în acest sens, Roseți și Călărași, erau puse tot pe tînd chiar păreri că apariția lor este
faptul că. chiar și în sistemul Pie- seama lipsei de motopompiști. vi în legătură directă cu risipa mare de
troiu, unde există unele greutăți în novatul fiind indicat același S.M.A. apă ce se face pe alocuri. Or, trebuie

Cu oceste motopompe, aflate în curtea S M A. Roseți, trebuiau să fie udate
in această vară citeva mii de hectare de culturi. Ele nu au pompat insă, în
această campanie de irigații, nici măcar un litru de apă, fie pentru, că o
Pe lanurile I.A.S. lehliu, aripile de ploaie udă atit cit este acum nevoie, parte nu sînt reparate nici măcar acum, fie pentru că nu s-au găsit încă
oamenii care să asigure funcționarea lor
adică zi și noapte

spus că in această direcție s-a făcut
prea puțin și in acest an. Timp de
aproape două zile, cit am străbătut
prin sisteme, am intilnit prea puține
aripi de ploaie care funcționau per
fect. Am văzut în schimb asnersoare blocate sau sărite, fără ca
cineva să intervină pentru a le re
media. Efectul unui asemenea mod
de a uda este dat de numeroasele
porțiuni de teren fertil transformate
in adevărate bălți care tind să creas
că și ca număr, și ca suprafață. Ade
vărul este că puține sint unitățile
unde s-a asigurat un sistem organizat
de supraveghere a funcționării aspersoarelor. în unele locuri această
treabă este lăsată numai pe seama
unor copii de 14—15 ani, care se
descurcă pe măsura puterii și pri
ceperii lor scăzute. Există, ce-i drept,
multe greutăți în asigurarea udătorilor. dar este fals să invoci acum o
asemenea problemă, cind practic
forța de muncă a satelor este de
grevată de alte munci ale cîmpului
decît cele din grădinile de legume
sau zootehnie. Cauzele trebuie cău
tate. mai degrabă, în activitatea ne
corespunzătoare a conducerilor de
unități. Cum altfel se poate explica
faptul că pe un itinerar in care am
străbătut multe zeci de kilometri am
intilnit doar foarte putini din cei
chemați , să asigure buna desfășurare
a irigațiilor în județul Călărași ?

Iosif POP

la Combinatul petrochimic Borzești

La cooperativa agricolă
din Vrata, județul Mehe
dinți, cimpul este împinzit
de oameni. Președintele
unității, Dumitru Ridiche,
ne spune : „Ne-am organi
zat in așa fel munca Incit
irigăm continuu, atît ziua,
cit și noaptea". în aceste
zile toride, cei 45 de udători au mult de muncă.
Pentru, a se respecta întoc
mai graficul de udare sta
bilit pe zile, sole iși cul
turi, in sprijinul udătorilor.
au venit și 8 echipe de coo
peratori . din fermele de
cimp, Pe cele 150 hectare
cu sfeclă de zahăr s-au aplicat 3 udări, a patra uda
re este în curs de aplicare
pe cele 40 hectare cu lucernă. Pe cele 420 hectare cu
porumb, plantele cresc vi
guroase. Pină acum au și
fost aplicate trei udări pe
întreaga suprafață.
La cooperativa agricolă

din Salcia, pe sute de hec
tare ploaia artificială dă vi
goare culturilor. Cei 240 de
udători sînt ziua și noaptea
la datorie,
în apropiere se află tar
lalele cooperativei agricole
din Cujmir. Numai că ima
ginea diferă. Culturile sint
năpădite de buruieni, ici și
colo se zăresc doar cîte un
cooperator, conducte lăsate
la voia întîmplării, apă
care se pierde fără a ajun
ge la rădăcina plantelor
ofiljte de secetă. Nici în a■ nul trecut aici, la Cujmir,
irigațiile nu au mers prea
bine. La porumb, de pildă,
în loc de 8 000 kg boabe la
hectar în sistem irigat cît
s-a planificat, s-au realizat
numai 5 100 kg boabe la
hectar. Au existat o serie
de defecțiuni in funcționa
rea sistemului de irigații,
însă cauza . principală a
nerealizării producțiilor a

constituit-o slaba organiza
re a muncii. Se pare că nu
au fost trase învățămintele
necesare. Ion Boiangiu,
președintele
cooperativei
agricole din Cujmir, afirmă
că este nevoie de 150 de
udători dar sint numai 30.
„De ce ?“ La orice întreba
re președintele cooperativei
ridică din umeri și dă același răspuns : „nu avem
oameni" : „nu avem cu ce
iriga". Chiar așa să fie ?
La Cujmir sursa de apă
este asigurată în prezent
pentru 2 500 hectare. Din
cele 1 300 hectare cu po
rumb, prima udare s-a aplicat numai pe 400 hecta
re. A doua udare — doar
pe 350 hectare cu diferite
culturi. Aripile de ploaie
rămîn nemutate zile în șir
și apa băltește pe 40 hecta
re cu diferite culturi. în
timp ce președintele zice
că nu are oameni. în cen-

trul comunei, in plină zi de
muncă, peste 100 de coope
ratori își astimpără setea
la restaurant, la grădina de
vară. In schimb, acolo. în
cimp, 100 de elevi veniți în
sprijinul cooperativei agri
cole, luptă bărbătește cu
conductele, cu aripile de
ploaie. Oamenii cu răspun
dere. puși în fruntea obștii,
caută justificări, dau vina
pe alții, fără a înțelege că
o astfel de iresponsabilita
te va aduce pagube irecu
perabile. O intervenție energică se impune la Cuj
mir. Pentru ca ordinea și
disciplina să fie întronate
pe deplin și. mai ales, pen
tru ca sursa de apă pentru
care s-au cheltuit milioane
de lei să fie folosită măcar
acum la irigarea culturilor.

Virgillu TĂTARU
corespondentul „Scinteii

„Practicile-deșeu“, deșeu produc

Planul producției

pentru export —
„LA ZI"
Combinatul petrochimic Borzești
și-a dobindit un bun renume pe pia
ța externă. De ani de zile, cauciucul
sintetic, polistirenul, soda caustică și
celelalte produse purtind marca aces
tei prestigioase unități a industriei
noastre chimice se bucură de apre
cieri' pozitive atit in U.R.S.S., S.U.A.,
Austria. R. F. Germania, Suedia.
R. S. Cehoslovacă, Spania, cit și in
alte 40 de țări ale. lumii. La ora ac
tuală, mai mult de o treime din pro
ducția combinatului, de pe valea Trotușului este destinată exportului.
La capitolul „export", prevederile
planului pe acest an sint mobiliza
toare. în primul trimestru insă, din
anumite cauze obiective — între care
lipsa unor materii prime și piese de
schimb — dar și subiective — defi
ciențe în organizarea' și desfășurarea
producției — petrochimiștii din Bor
zești n-au livrat unor parteneri de
peste hoiare produse in valoare de
104,5 milioane lei.
— Situația era neobișnuită pentru
noi — ne spune inginerul Zamfir
Stancu, directorul general al combi
natului. De aceea am trecut operativ
la aplicarea de măsuri tehnice și or
ganizatorice speciale, extraordinare
chiar, care să ducă, pe de o parte, la
sporirea producției fizice, iar pe de
alta, la creșterea calității produselor.
Consiliul oamenilor muncii și comi
tetul de partid au repartizat cadrele
de răspundere să lucreze direct la in
stalațiile care produc pentru export.
A fost întărit, totodată, controlul de

calitate pe fiecare fază de fabricație,
pe fiecare linie tehnologică. Practic,
cu toții am devenit controlori de ca
litate ai propriilor produse. Menționez
că, in momentul de față, nici un pro
dus destinat exportului nu iese pe
poarta combinatului pînă nu este
văzut de director sau de secretarul
comitetului de partid.
...La instalația pentru fabricarea
produselor tiocarbonice, 80 la sută
din producția realizată este destinată
exportului. Aici, inginerul Radu Coman. împreună cu subinginerul
Sandu Vintilă s-au ocupat, in ultima
vreme, de perfecționarea procesului
de fabricație la faza de uscare-granulare. Prin, montarea unui granula
tor de mare capacitate, utilaj reali
zat prin autodotare. cane a înlocuit
unul asemănător din import, se ob
ține acum o producție mai mare cu
circa 10 la sută, iar calitatea produ
sului corespunde intru totul cerințe
lor pieței externe. Preocupări ase
mănătoare pot fi consemnate și la in
stalația de cauciuc poliizoprenic.
unde un colectiv de specialiști, con
dus de inginerul Valentin Anastasiu,
directorul tehnic al combinatului, a
realizat o instalație de recuperare și
înnobilare a cauciucului cu umiditate
și viscozitate mărită, material care
pînă de curind se arunca.'Ca urmare,
astăzi se ciștigă circa 1 000 de tone de
cauciuc pe an.
Oamenii au găsit modalități de
sporire a producției și la instalațiile
de fabricare a fenolului și izopropil-

benzenuiui. Prin scurtarea termene
lor de revizie planificate, muncitorii
din echipele conduse de maiștrii
Toma Damian și Gheorghe Ciubotaru
au contribuit la realizarea unor pro
ducții suplimentare de 350 tone îzopropilbenzen și 350 tone de fenol. O
altă instalație în care se realizează
producții mari pentru export este cea
de polistiren. Aici, oamenii conduși
de inginerul Gheorghe Mancaș sînt
preocupați de punerea în funcțiune a
unei noi linii tehnologice de fabri
care a polistirenului antișoc grefat,
produs cu o rezistentă de 3—4 ori
mai mare decit cel fabricat pină
acum. Fiind un bun Înlocuitor al me
talului, acest tip de polistiren va fi
folosit la fabricarea unor produse
tehnice și bunuri de consum. Pri
mele șarje au și fost elaborate și ofe
rite partenerilor externi.
Un fapt cu o semnificație aparte :
în privința exportului, ori de cîte ori
se ivesc probleme mai dificile, pre
tenții din partea clienților externi,
conducerea combinatului le analizea
ză operativ și cerințele lor sint satis
făcute. Bunăoară. partenerii din
S.U.A. au solicitat să li se livreze
cauciuc poliizoprenic cu un indice de
plasticitate mai restrîns în timp. Fi
rește, satisfacerea acestei cerințe im
punea schimbarea tehnologiei de fa
bricație, efectuarea unor experimen
tări operative, găsirea unor soluții și
materiale corespunzătoare. Oamenii
de aici au studiat și realizat, într-un
timp extrem de scurt, produsul soli

citat. Ca atare, importatorii respec
tivi, care folosesc cauciucul românesc
de peste 15 ani, au anunțat câ sint
foarte mulțumiți.
Toate aceste măsuri tehnice au fost
însoțite de altele organizatorice și po
litice. Zilnic, la conducerea combina
tului se urmărește mersul producției
și, cu deosebire, a celei pentru ex
port, aprovizionarea ritmică cu ma
terii prime și materiale, creșterea in
dicelui de utilizare a mașinilor și in
stalațiilor. Și rezultatele sint conclu
dente: pină în prezent au fost recu
perate aproape 85 de milioane lei din
restanța la producția pentru export.
La unele sortimente prevederile pla
nului la export au fost depășite: cu
6 000 tone de cauciuc sintetic, stirenbutadienic și poliizoprenic, 8 000 tone
sodă caustică și 1 900 tone de polisti
ren. Obiectivul principal al întrecerii
pe care o desfășoară in aceste zile
petrochimiștii din Borzești îl consti
tuie recuperarea tuturor restanțelor
la export pină la 23 August. Și după
modul în care se acționează in toate
sectoarele de producție din combinat
acest obiectiv va fi cu siguranță .în
deplinit. Pentru că petrochimiștii din
Borzești socotesc realizarea integrală
a producției pentru export ca pe o
sarcină primordială a muncii lor in
acest prim an al cincinalului calită
ții și eficienței.

(Urmare din pag. I)

pune ca oamenii muncii din fiecare
unitate economică să acționeze cu
hotărire, ca adevărați proprietari și
producători, ca buni gospodari pen
tru mobilizarea tuturor rezervelor
existente, a tuturor posibilităților de
reducere mai accentuată a cheltuie
lilor de producție și, in primul rînd,
a celor materiale. Iar căile și direc
țiile de acțiune pentru atingerea a

și cu greutăți nete mari față de
realizările actuale pe plan mondial.
Celălalt aspect, la fel de important,
vizează randamentul și consumul la
beneficiar, eficiența produsului in
timpul exploatării. Micșorarea con
sumului de metal încorporat într-o
linie tehnologică, bunăoară, devine
mai puțin eficientă dacă la realiza
rea acesteia nu au fost găsite și so-

producției și a muncii, al eficienței
întregii activități.
Concomitent cu reducerea norme
lor de consum — domeniu in care,
alături de înnoirea și modernizarea
producției și tehnologiilor de fabri
cație. un rol hotăritor îl âu tipizarea
produselor și materialelor, in gene
ral promovarea largă a progresului
tehnic — o atenție deosebită trebuie

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii"

CHELTUIELILE MATERIALE
cestui obiectiv sint limpede formula
te în expunerea secretarului general
al partidului, iovarășul Nicolae
Ceaușescu, la Congresul consiliilor
oamenilor muncii, sint bine preciza
te in Planul național unic de dez
voltare economico-socială a Româ
niei în perioada 1981—1985.
Ne oprim. înainte de toate,: asu
pra necesității înnoirii și moderniză
rii rapide a producției și a tehnolo
giilor de fabricație. Potrivit apre
cierii specialiștilor, 80 la sută din
posibilitățile de economisire a re
surselor materiale pot fi valorificate
in faza de concepție și proiectare a
noilor produse. Cu prioritate trebuie
acționat asupra produselor cu carac
teristici tehnico-economice depășite

. iar „udătorii" iși potolesc setea la bufet

INVESTIGAȚIE PE DRUMUL RECUPERĂRII OTELURILOR ALIATE

PÎNĂ LA 23 AUGUST

mico-socială, au calculat specialiștii,
echivalează, cu resursele necesare
pentru construcția a trei întreprin
deri de mașini-unelte cu o produc
ție totală de 2 miliarde lei, a două
fabrici integrate de țesături, cu cite
1 500 locuri de muncă, a 4 spitale, a
100 grădinițe de copii și 15 000 apar
tamente. Cealaltă parte, destinată
fondului de consum, echivalează cu
un spor de venituri pentru populație
din care pot fi cumpărate 150 000 te
levizoare, 150 000 frigidere. 150 000
garnituri de mobilă, 50 000 autoturis
me. 150 000 biciclete. 20 milioane pe
rechi încălțăminte și 3 milioane mp
stofă de lină.
Sint calcule care ilustrează preg
nant legătura indisolubilă dintre re
ducerea cheltuielilor materiale de
producție și dezvoltarea economicosocială a țării ; sint calcule care ne
interesează în cel mai înalt grad pe
fiecare dintre noi.
Potrivit prevederilor de plan,
in anul 1985 nivelul costurilor
de producție la 1 000 lei producție-marfă se va reduce față de
1980 cu 8,2 la sută in industria
republicană, cu 5 la sută in construcții-montaj și cu 5 la sută
la 1 000 lei venituri în transpor
turi de folosință generală.
înfăptuirea acestor sarcini, care
trebuie considerate minimale, im

Firul de porumb se sufocă,

luțille care să permită un consum
cit mai redus de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil in
timpul funcționării. Revine deci
Organizațiilor de partid, consiliilor
oamenilor muncii îndatorirea ca, stimulind puternic creația tehnică de
masă, inițiativa creatoare a munci
torilor. tehnicienilor și inginerilor
din producție, a specialiștilor din
compartimentele tehnice și din in
stitutele de cercetare și inginerie
tehnologică, să analizeze sistematic
cu ce consumuri materiale, cu ce
cheltuieli se fabrică fiecare reper și
subansamblu. fiecare produs. Iar
această analiză se cere continuată
pe un plan superior — acela ai con
cepției generale de organizare a

acordată recuperării și valorificării
materialelor refolosibile, recondiționării și reutilizării pieselor de
schimb, a subansamblelor. In acest
scop, planul cincinal prevede creș
terea cu peste 60 Ia sută a gradului
de recuperare și valorificare a re
surselor refolosibile. Pe această cale,
în actualul cincinal trebuie să se
asigure in toate sectoarele cel pu
țin 50 la sută din necesarul de ma
terii prime, materiale, piese și subansamble — acesta fiind un obiectiv
major stabilit de conducerea parti
dului nostru. în acest domeniu co
lectivele de întreprinderi, din insti
tutele de cercetare și inginerie teh
nologică au un cimp larg de mani
festare a capacității lor de creație
și inventivitate tehnică.

O tonă de oțel aliat valorează de
citeva ori, iar pentru unele sorti
mente chiar de citeva zeci de ori
mai mult decit o tonă de oțel car
bon obișnuit. Plusul de valoare al
oțelurilor aliate provine din costul
ridicat al elementelor de aliere adău
gate in șarja de topire, pentru a
conferi lingourilor de metal anumite
proprietăți fizico-chimice precis de
terminate. Elementele de aliere sînt,
in general, metale rare și scumpe,
care se procură, in cea mai mare
parte, din import. Bunăoară, putem
estima că minereul de fier și cocsul
necesar elaborării unei tone de oțel
costă din import circa 110 dolari.
Pentru a fabrica un sortiment de
oțel rapid de scule la această sumă
mai trebuie adăugați 2 780 dc dolari,
cu scopul de a se procura din import
cantitățile necesare de wolfram,
crom și vanadiu. Materia primă pen
tru un alt oțel aliat mai „ieftin", cel
pentru fabricarea unor organe de
mașini (vilbrochene. axe ș.a.). costă
circa 320 de dolari, iar cea pentru o
marcă de oțel inoxidabil austenitic’
peste 1 200 de dolari.
Este de la sine înțeles că pentru
a procura din import materiile pri
me necesare fabricării oțelurilor
aliate economia noastră trebuie să
facă mari eforturi valutare. Firesc,
transformînd metalul in produse cu
caracteristici, superioare, competi
tive pe care le valorificăm pe piața
externă, sintem in măsură să com
pensăm efortul valutar pe care il
impune importul. Dar numai o par
te din oțelurile aliate consumate se
regăsesc in produsele finite, din di
feritele faze de prelucrare răminind
importante cantități sub formă de
șpan, ștraifuri, șutaje. Resturi refo
losibile din care, potrivit tehnologii
lor moderne de care dispunem, pot
fi recuperate și reintroduse în cir
cuitul economic, in cea mai măre
parte, toate elementele de aliere din
compoziția otelului. Este limpede
deci că pe această cale se pot face

Evident, intre acțiunile de fond
pentru diminuarea cheltuielilor ma
teriale un rol hotăritor 11 are spiri
tul gospodăresc al fiecărui colectiv
de întreprindere, lată de ce, intensificînd munca politico-educativă. in
forme concrete, atractive și cit mai
convingătoare, organizațiile de partid
sint chemate să militeze cu consec
vență pentru a înrădăcina in prac
tica de zi cu zi și in conștiința tu
turor muncitorilor, tehnicienilor și
inginerilor din întreprinderi spiritul
de bun gospodar al resurselor ma
teriale ale țării, pentru extinderea
inițiativelor și experienței inaintate,
pentru asigurarea unui climat de
inaltă exigență în muncă și a unui
regim sever de economii in fiecare
unitate productivă.
Așa cum se desprinde din dezba
terile care au loc in prezent in ca
drul adunărilor generale aie oame
nilor muncii, prin aplicarea fermă a
noului mecanism economico-financiar. prin afirmarea plenară a autoconducerii muncitorești și întărirea
autogestiunii economice, este pe de
plin posibil să reducem cheltuielile
materiale in fiecare întreprindere,
mai mult chiar decit prevede planul.
Această este o necesitate vitală izvorită din înseși programele noastre
de dezvoltare economico-socială. din
obiectivele pe care ni le-am propus
in continuare pentru creșterea bună
stării poporului.'

importante economii dc fonduri va
lutare. Și nu numai că se pot face
asemenea economii, dar prin regle
mentările legale in vigoare unitățile
socialiste au obligații precis stabilite
de a asigura reciclarea integrală a
resurselor de metal aliat. Cum se
respectă aceste dispoziții ale legii ?
Este tema anchetei efectuate in mai
multe unități, pe filiera recirculării
oțelurilor aliate.
întreprinderea mecanică de utilaj
chimic din Capitală, unul din marii
consumatori de oțeluri aliate — in
special tablă inoxidabilă, adusă di
rect din import, tn toamna anului

Penm aplicarea Decretului privind recuperarea

pi valorilicarea resurselor materiale refolosibile

Descoperiți, prindeți și stîrpiți
„ROZĂTORUL"!

trecut analizam împreună cu mai
mulți muncitori .și specialiști de aici
problemele mai bunei valorificări a
materiilor prime in scopul echili
brării balanței de import-export a
întreprinderii. După 9 luni, ne-am
aflat din nou în întreprindere — îm
preună cu doi specialiști ai Centralei
pentru recuperarea și valorificarea
materialelor refolosibile.
• în atelierul de sculărie, împreu
nă cu șeful de echipă Bereny Ale
xandru, trecem pe la mai multe ma
șini-unelte care prelucrează diferite
piese și scule din oțel carbon sau ali
at, „Unde depozitați șpanui ?“ — il
întrebăm pe strungarul Bereny. „în
conteinerul aceia" — .a fost răspun
sul interlocutorului, fiind vădit intri
gat de faptul că nu ne atrăgea aten
ția un conteiner plin ochi cu șpan
de toate felurile. „Nu-depuneți in
conteinere separate resturile meta
lice pe mărci de oțel ?“. „E imposi
bil să sortăm resturile pe mărci. Dintotdeauna, șpanui de oțel l-am pus
in același conteiner...".
Este dialogul pe care l-am purtat
aproape „tras la șapirograf" in toate
secțiile de prelucrări prin așchiere.
• Tot la sculărie. Strungarul Va
sile Măiță prelucra de zor o piesă
de oțel aliat pe un carusel de 1 200.
Mașina nu era curățată de multă
vreme, așa incit, sub strunjitura re
zultată de la piesa respectivă era un
alt strat de șpan de fontă. Iată, dar,
că incă de la prelucrare șpanurile
de tot felul — oțel carbon, oțel aliat,
chiar inoxidabil sau chiar fontă —
se amestecă și practic nu mai pot
fi separate. Și așa merg pină la
cuptorul de topire.
• La sectorul mecanic șef. ia cazangerie. la atelierul de bateriirăcirfe. la atelierul de mecanisme —
resturile de otel aliat se găsesc pe
unde te aștepți mai puțin :
prin
colturi. pe sub mașini.- în lăzile
de gunoi și chiar in conteinerele
destinate colectării separate a me
talelor neferoase. Vestea despre taptul că ne interesăm ce caută restu
rile de metal la gunoi se duce re
pede în toată fabrica. Așa incit in

secții aveam să vedem cum lăzile de
gunoi erau deșertate pe jos și din
ele se alegeau cu febrilitate bucățile
de metal.
• Mai găsim în diferite con
teinere de șpan bucăți de fier și
chiar cuțite de strung care deterio
rează rapid orice sfărimător de șpan.
orice presă de balotat. De aceea,
sfărimătorul de șpan l-am desco
perit bine protejat, sub cheie, unde
va intr-o magazie din fundul curții.
„Se deteriora prea des", ne „expli
că" ing. Ion Dumitrescu, care ne în
soțește. După cum este .„sortat"
șpanui in întreprindere, ne-am fi
mirat ca vreun sfărimător de șpan
să reziste I
Tehnicianul Spiridon Gonțescu.
șeful atelierului de debitare a tablei,
ne explică cu seriozitate că restu
rile de oțel inoxidabil sînt sortate
separat pe mărci : într-un conteiner
V 2 A și în altul V 4 A. Nu avem
posibilități tehnice de a-i pune la
indoială afirmația. Poate că din
secție oțelul inoxidabil pleacă sor
tat. Numai că in „depozitul" din
curte cu metale destinate retopirii
nu se mai știe cu precizie ce conține
fiecare conteiner. Așa incit în con
teinerele cu inox găsim tablă de
fier, în cele de oțel obișnuit Sint res
turi de oțel inox. neferoasele sint
impurificate cu alte neferoase și cu
fier. Iar de pe undeva răsare și o
bucată de citeva kilograme de plumb,
care ajunsă in șarja de oțel poate
perfora vatra oricărui cuptor electric.
în final, aducem la cunoștință cele
constatate in secții tovarășului Eu
gen Bradea, inginer-șef al întreprin
deri i. Replica interlocutorului osci
lează între nedumerire, justificare,
proiecte de intenții și angajamente.
Iată o mostră : „Aud pentru prima
dată că ar fi beneficiari pentru oțel
inox V 2 A și V 4 A. Aș fi dispus
să organizez sortarea oțelului inox.
că nu e greu, dacă am beneficiari.
Acum am aflat că avem cui livra și
așa o să facem. Cît despre aspectele
de proastă gospodărire a metalului
pe care le-ați văzut, ce pot să vă
spun ? Am făcut conteinere, sintem
exigenți. Dar n-am reușit .să. impri
măm un adevărat spirit gospodă
resc". Perfect de acord cu ultima
propoziție, tovarășe inginer Bradea !
Concluzia rezultă clar din calcule :
din totalul metalului consumat in
șase luni din acest an, oțelurile
aliate reprezintă circa 18—20 la sută.
In aceeași perioadă au fost predate
pentru retopire 2 052.3 tone de oțel,
din care oțel aliat sortat doar 108.2
tone, adică numai 5 la sută. Restul
de oțel aliat a devenit oțel obișnuit
in amestecul de șpan și alte resturi
metalice. De ce se întimplă așa ?
Pentru că in intreprindere mai per
sistă „nientalitatea-deșeu"
potrivit
căreia resturile metalice n-au nici o
importanță. ■ Este limpede că munci
torilor și specialiștilor nu li s-a ex
plicat cu stăruință că pentru econo
mia națională prezintă aceeași în
semnătate atit piesa, subansamblul
sau utilajul complex realizat aici, cit
și resturile de metal care rezultă din
procesul de fabricație. în fond, și
aceste resturi de metal sint. de fapt,
produse ale muncii și. de aceea, ele
trebuie să se bucure de același re
gim ca și utilajele fabricate aici.
Așadar, din intreprindere resturile
de metal pleacă pe drumul retopirii
in cea mai mare parte nesortate. Ce
se intimplă mai departe, la alți fur
nizori și in depozitele de fier vechi,
vom vedea într-un număr viitor a!
ziarului.

Corneliu CARLAN
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„LECȚIA" PRACTICI l-mai ferm adecvată

cerințelor noii calități a invățămîntului
„Secretul" acestor reușite, al bi
indisciplină (absențe nemotivate, În
Pregătirile pentru noul an școlar
călcarea normelor de protecție a
vizează cu prioritate asigurarea
lanțului rodnic al activității produc
tive a elevilor ?
muncii ș.a.) au de fapt in spatele
tuturor condițiilor necesare integrării
active a invâțămintului cu producția,
După opinia unanimă a interlocu
lor lipsa de preocupare a unor cadre
cu creația tehnico-științifică, orga
torilor : • colaborarea constantă
didactice, care nu-și respectă obli
între
școală
și
întreprindere,
bazată
nizarea cadrului optim pentru ca
gațiile de a îndruma și controla per
elevii să se deprindă cu munca,
pe o înțelegere responsabilă a Înda
manent activitatea elevilor în pro
toririlor ce le revin in pregătirea
să-și însușească o calificare profe
ducție". Aceeași cauză — nerespecnoilor eșaloane de muncitori pentru
tarea unor obligații profesionale și
sională. In acest context, experiența
precedentului an de muncă produc
economia națională, in formarea
didactice de către conducătorii atepentru muncă și viață a elevilor, în
tivă din atelierele-școală, analiza
lierelor-școală — face ca pe alocuri
realizărilor obținute, a dificultăților
educarea politică, umană a tinerilor
să existe mașini și utilaje cu defec
cetățeni ai patriei socialiste • in
țiuni tehnice, să nu se folosească
întimpinate constituie un punct de
sprijin demn de atenție.
vestiția de experiență profesională
curent echipamentul de lucru și de
— In cadrul celor peste 200 de
și umană a. cadrelor didactice, a spe . protecție, să nu se respecte normele
ateliere-școală din municipiul Iași —
cialiștilor din producție în organi
de protecție a muncii.
Desigur, o analiză atentă, apro
ne spune inspectorul școlar ing.
zarea. desfășurarea și valorificarea
Ștefan Radoveanu — este planifi
activității practice productive a ele
fundată a acestor probleme și a al
vilor • interesul, pasiunea, hărnicia,
tora, care s-au ivit în organizarea și
cată o producție anuală de peste 32
milioane lei. In
desfășurarea pveanul școlar În
gătirii practice a
cheiat,
această ______________
elevilor, presupu
-TJproducție a fost
ne implicit, din
realizată
ritmic
partea tuturor fac
și, in majoritatea
torilor responsa
școlilor, cu sub• Bilanțul rodnic al prezenței tineretului studios in amfiteatrele bili. și adoptarea
depăunor măsuri fer
stanțiale
muncii productive • Cerințe educative indreptățite ale școlii și me. Pe scurt, cîșiri. S-a parcurs
în întregime pro
teva dintre aces
ale întreprinderii • Ce se preconizează pentru noul an de invă- tea :
grama de instrui
re practică, ele
— în cadrul ac
țămînt în perimetrul atelierelor-școalâ din județele lași, Satu
vii reușind de la
țiunii de diversi
lună la lună, de
Mare, Buzău, Mureș
ficare a rețelei
la trimestru la
școlare pe terito
trimestru să eriul județului Mu
reș, din toamna
fectueze lucrări
seriozitatea cu care marea majori
acestui an vor lua ființă noi unități
tot mai complexe, să-șl Însușească
tate a elevilor și-au îndeplinit înda
cu treapta I de liceu ; s-a trecut la
temeinic meseria aleasă, realizind o
toririle școlare și de producție.
depistarea tuturor mijloacelor tihnigamă largă de produse, repere din
—
Nu
este
mai
puțin
adevărat
—
co-didactice
de instruire necesare ac
planurile economice ale marii promenționează ing. dr. Nicolae Cer
tivității practice în aceste unități,
ducții.
chez, inspector general adjunct la
pentru a li se asigura din primele,
Și după opinia prof. Ștefan Bența,
Inspectoratul școlar al județului Iași
zile de cursuri dotarea corespunză
inspector școlar general al județului
— că acolo unde una sau alta dintre
toare ;
Mureș, „în ansamblu, pe anul 1981,
aceste coordonate fundamentale ale
activitatea practică școlară, latură
— repartizarea elevilor la locurile
integrării
invățămîntului
cu
produc

fundamentală a procesului instrucde muncă din întreprinderile ieșene
ția
au
fost
superficial
abordate
sau
tiv-educativ, a fost bine dimensio
se va face pe bază de grafice în
neglijate s-au ivit greutăți și nea
nată pentru toate unitățile școlare
toată perioada de practică, grafice
junsuri, care au influențat negativ
ale județului. S-a ținut seama de
întocmite de comun acord de școli
pregătirea profesională a elevilor.
conținutul formativ și educativ al
și intreprinderi ;
Aș menționa. în mod deosebit, cazu
instruirii practice, în concordanță cu
— exigență mult sporită din par
rile,
destul
de
frecvente,
cînd
elevii
volumul și calitatea deprinderilor
tea conducerilor de școli sătmăre
aflâți la practică în secțiile de pro
necesare însușirii meseriei, califi
ne
față de activitatea de îndrumare
ducție ale unor Întreprinderi n-au
cării profesionale a viitorilor mun
și control a diriginților, a profesori
fost îndrumați, atent să folosească
citori. Elevii sînt obișnuiți — in
lor care predau tehnologia meseriei
eficient timpul de muncă pentru
consens cu cerințele noului meca
(pe tot parcursul activității practice
calificarea in meseria aleasă. La în
nism economic — cu noțiunile de
a elevilor in ateliere-școală sau în
treprinderea de materiale de con
economisire a materiilor prime, re
intreprinderi), o pregătire mai adec
strucții, Combinatul de utilaj greu,
cuperare a materialelor refolosibile,
vată
a tuturor cadrelor didactice în
I.M.A.M.U.S. ș.a., ca să mă refer
autodotare, autogospodărire".
această direcție ;
doar la citeva unități economice din
în județul Buzău, după cum ne
— editarea unor buletine informa
județul nostru, elevilor nu li s-au asi
confirmă inspectorul școlar Ion
tive privind însușirea temeinică și
gurat întotdeauna locuri de muncă la
Banu. „îmbunătățirea dotării tehnice
aplicarea
normelor de securitate a
mașini, fiind doar „asistenți" ai pro
a atelierelor-școală cu utilaje noi și
muncii la orele de practică aie ele
cesului de producție, sau au fost puși
aparatură modernă (1,5 milioane lei
vilor, extinderea controalelor efec
să îndeplinească munci necalificate,
investiți în acest scop), accentul
tuate in colaborare cu inspectoratul
care n-aveau nimic comun cu me
pus de cadrele didactice și de spe
județean pentru protecția muncii,
seria pe care o învățau.
cialiștii din producție pe respectarea
pentru înlăturarea deficiențelor sem
tehnologiilor și disciplinei de pro
Din relatările subinginerului loan
nalate în unele unități de invățăSuciu, responsabil cu practica elevi
ducție, a normelor de securitate și
mint
buzoiene.
igienă a muncii au contribuit la
lor in cadrul întreprinderii „Unio“
din Satu Mare, am reținut faptul că,
buna desfășurare a activității prac
Florlca DINUUESCU
„adeseori, disciplina elevilor in pro
tice a elevilor, cu reală eficiență sub
și corespondenții „Scinteii
raport financiar și educativ".
ducție lasă de dorit. Actele lor de

Baza materială a culturii a cunoscut în anii socialismului o puternică dezvoltare. In toate localitățile patriei s-ou
ridicat edificii culturale. In imagine : Casa de cultură a sindicatelor din Oradea

UN ÎNCEPUT BUN CE TREBUIE CONTINUAT:

SPECTACOLUL ESTIVAL,
manifestare artistică de amploare,
cu înalte virtuți educative
Dintotdeauna, manifestările artis
tice populare au avut adeziunea unui număr impresionant de spec
tatori. Mai ales cind pe scenă —
fie că este vorba de Sala poliva
lentă sau podiumul ridicat în mij
locul vreunui stadion sau la poa
lele munților, pe dealuri (ne gindim la sărbătorile folclorice de
tradiție cum ar fi cele din satul lui
Avram Iancu sau din Oaș. cele făgărășene sau de pe plaiurile Bu
covinei. unde vin mii de oameni de
prin toate colturile tării) — au suit
cei mai îndrăgiți actori, interpreti,
cele mai cunoscute formații muzi
cale... Sînt elocvente dovezi care
demonstrează dorința marelui pu
blic (spectatori din toate generații
le. cu pregătiri diferite) de a vi
ziona ample manifestări artistice,
spectacole populare complexe, care
să cuprindă ceea ce este mai va
loros pe tărîmul artei. Cel mai re
cent exemplu : „Revista pe sta
dion", realizată de către colectivul
Teatrului muzical „C. Tănase", cu
sprijinul • Comitetului de cultură si
educație socialistă al municipiului
București. O revistă, intr-adevăr, de
proporții impresionante, pe Sta
dionul Republicii. în două seri con
secutive, în fata a peste 50 000 de
spectatori. Este, fără îndoială, un
succes, o pledoarie clară pentru ca
astfel de „spectacole extraordinare",
cu o largă participare, cu invitați
din lumea teatrului, baletului, a
muzicii militare, a circului, a spor
tului, să nu fie ocazionale, ci să aibă
periodicitate, să fie trecute in agenda artistică a bucurestenilor. să
spunem chiar bilunar. Și de ce nu ?
Pentru că ceea ce a realizat Tea
trul „Tănase" intr-un timp record
— rodul unei excelente idei — dă, ruind stagiunii estivale, in fine, o
manifestare-maraton, muzică si va
rietăți pentru toate gusturile —
\ poate să fie în atenția tuturor in

stituțiilor artistice bucureștene. Dar
sâ revenim la „Revista pe stadion".
Greu de notat toate momentele, to
tuși citeva s-au remarcat și meri
tă a fi menționate.. Astfel : prolo
gul oferit de fanfarele reunite ale
municipiului București (armonie,
distincție), baletul Trifazic cu con
cursul dansatorilor de la „Tănase"
și Opera Română. în coregrafia lui
Cornel Patrichi și a lui Paraschiv
Pieleanu. monologul plin de savoa
re al cunoscutului actor Alexandru
Arșinel. momentul de „muzică tînără" împlinit de Mircea Baniciu,
• întîlnirea cu Amza Pellea și întîmplările cele mai noi ale lui „Nea
Mărin". trilurile „Ciocîrliei" lansa
te de Maria Ciobanu... Dar nu nu
mai atit. Spectaculoase au fost și
demonstrațiile de cascadorie ale echipei conduse de prof. Soby Cseh
(răsturnări, derapări de mașini, acrobații pe 2—3 mașini, treceri prin
ziduri de foc) — tineri curajoși pe
care, cum spunea și prezentatorul
spectaoolului, Ion Ghițulescu — un
reporter plin de vervă, spontan, do
cumentat — nu-i mai dublează ni
meni ; și looping-urile, aterizările,
atacurile teleghidate realizate de
către talentati aeromodeliști, și mai
ales meciul amical dintre o selec
ționată feroviară și o echipă de ac
tori din care nu lipseau : Nicu Con
stantin. Puiu Călinescu, Al. Arși
nel. Dan Spătaru...
Așadar, o excelentă inițiativă :
reluarea spectacolelor populare, a
spectacolelor în aer liber, a unor
manifestări complexe, care să se adreseze marelui public. Și, în același timp, o experiență din care
am putut desprinde citeva învă
țăminte : pregătite din timp, fără
giabă, ar putea fi în atenția or
ganizatorilor și îmbunătățirea sono
rizării. astfel incit recitalurile de
muzică ușoară, de muzică popu
lară să fie transmise „in direct".

nu numai play back ; s-ar putea
elimina „cortinele" coregrafice ne
studiate (spre exemplu, momentul
„Ciocîrlia"). iar selecționarea cuple
telor satirice ar putea fi mult mai
riguroasă pentru ridicarea ștache
tei calității întregii desfășurări... O
idee fructuoasă pentru susținerea
căreia pledează succesul înregistrat,
afluența spectatorilor. De aceea ne
permitem să sugerăm organizatori
lor cîteva lucruri. Fără îndoială că
asemenea spectacole nu se reduc
nici pe departe la nelipsitele „mo
mente vesele". Ele pot pune mai
divers în valoare potențialul colec
tivelor artistice ale teatrelor noas
tre. al personalităților actoricești ale
scenei românești de astăzi. S-ar pu
tea, de asemenea, alege fragmen
te din spectacolele stagiunii, re
citaluri. monologuri, scene care
să-și găsească locul adecvat pe fi
rul unui scenariu inspirat, cu reale
virtuți educative, căci trebuie me
reu avut in vedere faptul că ma
rile spectacole nu se pregătesc pes
te noapte, că elaborarea lor este
necesar să devină o preocupare
constantă, de durată, pe întregul
parcurs al stagiunii. Prestigioasele
colective artistice ale Naționalului
bucureștean, ale Teatrului Mic.
Nottara, Bulandra. Giulești pot fi
pe rînd principalii organizatori ai
unor atari manifestări artistice, care
se bucură de aprecierea marelui
public. Firește cu condiția ca ele
să fie gîndite din timp, într-un cli
mat de emulație, de întrecere crea
toare. Și, desigur, asemenea mani
festări estivale se cer organizate cu
forțele culturale existente și în ce
lelalte localități ale tării, asigurîndu-li-se continuitatea și periodici
tatea necesare.

Smaranda OȚEANU

„Prietenia, monumentul
cu sute de autori"
Dialoguri cu cîțiva plasticieni participant la tabăra
de la Lăzarea
Tabăra „Prietenia" de la
Lăzarea, județul Harghita,
este un eficient șantier
al creației, cunoașterii și apropierii intre artiști ro
mâni, maghiari, germani și
de alte naționalități, care,
venind din toate colțurile
țării, se intilnesc aici in
fiecare an, intr-un minunat
amfiteatru natural, in in
cinta unui vechi complex
de monumente istorice și
arhitectonice, animați de
dorința de a elabora noi și
noi opere destinate înfru
musețării vieții oamenilor.
Cu trei ani in urmă. la
Lăzarea s-a deschis și o
tabără de creație pentru ar
tiști populari, care, sub în
drumarea unor profesio
niști, a unor etnografi și
cercetători, reușesc să aprofundeze probleme legate
de conservarea și perpetua
rea a tot ceea ce este va
loros și autentic in comoara
folclorului românesc și
al naționalităților conlocui
toare. In acest august, ta
băra și-a reluat pentru a
opta oară activitatea. Am
stat de vorbă cu cițiva din
tre cei 27 de artiști — pic
tori, sculptori și graficieni
— participant la actuala
ediție.
ZOLD LAJOS, directorul
taberei : „Mai intii am ri
dicat din ruine un vechi
complex de monumente
istorice și arhitectonice.
După ce și-a recăpătat im
pozanta și strălucirea de
odinioară, monumentul a
trecut prin ample lucrări de
modernizare, conforme ce
rințelor vieții de azi. Ne
bucură nespus de mult
faptul că și această nouă
ediție a taberei „Prietenia"
consemnează prezența unor
nume de primă rezonanță
ale plasticii românești : Au
rel Ciupe, Bordi Andrâs,
Balia Jozsef, Mohi San
dor. Puskâs Sandor. Liviu
Suhard, soții Ghebrghe și
Gabriela Adoc, Nicolae
Krutch, Toth Laszlo. Barabâs Eva,. Pall Lajos, Fei-encz Ernij și alții. Iată de
ce considerăm că Lăzarea,
o veche punte a legăturilor
dintre Moldova și Transil
vania, a devenit in zilele
noastre o punte a prieteniei
între artiști români, ma
ghiari, germani și de alte
naționalități din țara noas
tră. o punte a năzuințelor
noastre comune".
Maestrul AUREL CIUPE:
„Aici nu trebuie să bați ki
lometri cu uneltele in spi
nare. Cum ai ieșit din clă
dire poți incepe a picta.
Fără exagerare, această ta
bără m-a cucerit in așa mă
sură incit a reușit să mă
întinerească, în sensul re
dării puterii fizice și de
creație. Nu întimplător mă
aflu aici pentru a treia oară.
Dealtfel, serialului de 10
tablouri realizate la Lăza
rea îi datorez premiul „Ion
Andreescu" al Academiei
cu care am fost distins anul
trecut. In tara noastră au
fost înființate in ultima
vreme mai multe tabere de
creație. Desigur, cu vremea,
fiecare dintre ele iși va for
ma un profil caracteristic.
Lăzarea are avantajul de a
fi devenit una din cele mai
complexe din țară, in sensul
că reunește anual un mare
număr de artiști profesio
niști' și amatori de toate
genurile. Sint foarte bucu
ros că mă aflu din nou aici,
înconjurat de prietenia și
dragostea colegilor mei mai
tineri, români, maghiari,
germani, de climatul înțe
legerii și stimei reciproce.
Prin comuniunea spiritua
lă. in numele acelorași
idealuri pe care cu toții le
slujim legăm noi prietenii,
trainice, pe viață. Toate acestea creează o ambianță
sufletească optimistă* facilitind eforturile noastre cre
atoare în a elabora noi și
noi opere demne de epoca
și poporul nostru. Pot spu
ne că. indiferent de ceea ce
așezăm fiecare in lucrările
noastre, aici se făurește o
operă comună, un monu
ment al prieteniei cu sute
de autori".
Pictorul BALLA JOZ

l/n mare clasic
al literaturii noastre
Prima ediție completă
a operei lui Liviu Rebreanu.

Aurel Ciupe

Vedere din tabără
Foto : Nagy P. Zoltan

! LUMINĂ DE AUGUST !
' Cade peste noi lumina de vară
î peste fructele coapte, peste livezi,
i
peste griu.
Cade lumina de august peste țară,
1 peste copil, peste oraș, peste rîu.
J Cade lumina, se bucură chipul,
’ cum să te cint, cum să te mingii mereu T
ț Blinda lumină apărătoare de toate
Lumina poporului meu.
Cleopatra LORINTW

SEF (Baia Mare) : „Ta
băra «Prietenia» a crescut
aidoma uriașului din po
veste. Pe parcursul celor
opt ani ea a devenit un
nume, o trainică realitate a
conlucrării intre artiști ro
mâni, maghiari, germani și
de alte naționalități in cli
matul fertil al înțelegerii și
prieteniei, caracteristic so
cietății noastre socialiste.
Se intimplă aici un lucru
minunat. De fiece dată, instalindu-mă în tabără, în
cep să retrăiesc anii din ti
nerețe. Fapt cunoscut, școa
la băimăreană a luat ființă
datorită ajutorului, dragos
tei și înțelegerii cu care
minerii, acești oameni mi
nunați ai adîncurilor. i-au
înconjurat pe tinerii ar
tiști. Facilitind zborul aces
tora spre împlinire s-au
ridicat și ei înșiși, învățind
să iubească și să prețu iască
arta in adevăratul sens al
cuvintului. La fel și la Lă
zarea. Tabăra de aici a luat
ființă pentru că, in primul
rînd. locuitorii acestei fru
moase așezări, cu nume de
istorie și legendă, au dorit
din tot sufletul să facă ceva
minunat, măreț pentru co
muna lor. Și tot stăruind au
învățat și ei să prețuiască
arta și pe artiști".
Soții GHEORGHE și GA
BRIELA ADOC : „Revenim
aici după ce am lipsit o pe
rioadă de' patru ani, fiind

’
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angrenați în lucrările de
elaborare a monumentului
„Independența" de la Iași.
Aici avem satisfacția de a
revedea oameni cunoscuți,
de a cunoaște direct trans
formările care au loc și in
acest pitoresc colț de țară,
datorită celor care trăiesc
și muncesc înfrățiți pe aceste meleaguri".
Tovarășul RAB ȘTEFAN,
secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R. :
„Nu este o simplă întîmplare faptul că tabă
ra a primit denumirea
de „Prietenia". An de an,
ea reunește într-o mare fa
milie. cum este și firesc, pe
creatorii de frumos, fără
deosebire de naționalitate.
Astfel. în decursul celor opt
ani au muncit aici, cot la
cot. 230 de artiști consacrati și peste 250 de creatori
populari. Plănuim să înfiin
țăm aici o galerie de artă
cu expoziție permanentă,
realizată din lucrările artiș
tilor elaborate in timpul
muncii lor la Lăzarea. Tot
aici dorim să amenajăm o
sală de muzică, să punem
bazele unei cooperative ar
tistice care să păstreze și
să ducă mai departe marile
valori ale artei populare ro
mânești și a naționalităților
conlocuitoare".

I. D. KISS
corespondentul
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La al doilea film de montaj (pri
mul fusese „Teatrul cel mare"),
Constantin Vaeni mînuiește cu si
guranță foarfecele și comentariul.
Cele două atuuri ale genuluiantologie : alegerea imaginii opti
me și potențarea ei prin cuvînt ;
sau prin tăcere, cind încordarea
concurentului și a suporterului său
din tribună atinge cote maxime.
Pentru că, urmărind saltul-plutire
al Iolandei Balaș deasupra ștache
tei ridicate tot mai sus, acolo unde
nici o femeie n-a reușit să se
înalțe pînă la ea, ori asistind la lo
vitura de grație cu care vijeliosul
Năstase il învinge după ore de
luptă acerbă pe Smith, „imbata
bilul", trăiești, ca în fața marilor
spectacole ale naturii, senzația că
trebuie să te reculegi, nu sâ
aplauzi. Un bun reporter — și Con
stantin Vaeni este un bun reporter,
ce și-a găsit colaboratorul ideal în
persoana talentatului comentator
Cristian Topescu — știe să sur
prindă și spectacolul tribunelor
alături de cel- al stadioanelor. Și
adeseori, acest al doilea film, neîn
soțit de cuvînt, dar care sugerează,
prin detaliu de imagine, ceea ce re
prezintă pentru omul modern spor
tul și ideea de competitivitate. încă
de la primii pași ai vieții — poate
„furniza reflexii mai interesante decit
obișnuitele considerații despre per
severența și dăruirea campionului.
Cîteva imagini bine găsite (deta
liul fetelor ce aleargă pe pistă
desculțe, cu fotele fluturînd, hotărite să cîștige proba SMA la 100 m
plat, sau cel cu tăietorii de lemne
care învață regulile unui sport pe

ț
l
’
A

„Scinteii"

Liviu Rebreanu este, in
contestabil, cel mai auten
tic romancier realist din
literatura română, unul din
marii prozatori ai literatu
rii universale, pe care nu
mai conjuncturile istorice
l-au despărțit de prestigio
sul premiu Nobel. A fost un
creator in sensul vechi al
termenului, un creator de
tipologii umane și univer
suri distincte, care au în
locuit, parcă, pentru eterni
tate pe cele existente. De
aceea, oricui exprimă o ju
decată de valoare asupra
satului românesc și a psi
hologiei oamenilor de la
noi ii va fi cu neputință să
nu implice in ea și imagi
nea pe care Liviu Rebrea
nu ne-a lăsat-o despre noi
înșine. Cu mijloacele mo
derne ale unei epici obiecti
ve a abordat in opera sa
probleme cruciale, comple
xe și contradictorii intr-o
viziune realistă integratoa
re, cu o detașare și liniște
narativă
care amintesc
marile epopei. A fost un
scriitor chinuit de ideea
construcțiilor monumentale,
de ideea perfecțiunii arhi
tectonice, de armonia an
samblurilor epice, de ex
primarea complexă și pro
fundă a gîndurilor și senti
mentelor eroilor, de vor
birea și comportarea fi
rească a acestora, de au
tenticitatea conflictelor. A
crezut întotdeauna că li
teratura desprinsă de viață
e ca o floare de seră, lip
sită de vigoare și prospe
țime. A scris greu, poticnit,
nemulțumit mereu de sine
însuși, lăsînd in urma
să, pe lingă o operă
monumentală, numeroase
proiecte, ciorne, varian
te, caiete de creație de
o deosebită importantă
pentru înțelegerea „operei
magna" a acestui titan al
Uterelor române. Un ase
menea protfes laborios de
creație, ca și avatarurile
prin care a trecut opera
edită a lui Liviu Rebreanu
într-o «pocă proletcultistă
ridică cercetătorului și edi
torului de azi al operei ma
relui romancier dificultăți
și probleme puțin obișnuite.
Bazat pe principiile știin
țifice de valorificare a moș
tenirii literare, aplicînd cu
rigoare metodologia mo
dernă a tehnicii edițiilor,
însuflețit de-pasiunea ade
vărului și de o mare dra
goste pentru romancierul
nepereche, Nicolae Gheran
a realizat prima ediție
completă a operei literare
a lui Liviu Rebreanu (Edi
tura „Minerva"). Un ade
vărat monument ridicat cu
trudă și migală,' cu price
pere și devoțiune, cu o exemplară fermitate ideo
logică. Nimic din ceea ce
a creat Liviu Rebreanu în
plan beletristic nu a rămas
în afara acestei ediții. Re
cent, volumul al zecelea al
operelor rebreniene ne aduce. la 43 de ani de la apariție, romanul Gorila,
cartea cea mai controver
sată a lui Liviu Rebreanu,
cea mai grav afectată de
sincere neînțelegeri — cum
a fost cazul lui G. Călines
cu — sau de prejudecăți
critice mărginite și denaturante. Dar Călinescu însuși
a spus cindva că „judecă
țile critice nu sint verdicte
și e îngust acela care nu se
ajută de adincimea timpu
lui și nu recitește". Reci
tind cartea și ajutîndu-se
de adincimea timpului și
cercetînd minuțios Jurnalul
lui Rebreanu in care se află
romanul acestui roman,
Nicolae Gheran înlătură
convingător opiniile celor
ce. mai ales departe de
țară, au denațurat esența
operei rebreniene. in ge
neral, și a „Gorilei", in spe
cial, dindu-i semnificații pe
care autorul nu le-a dorit
niciodată. Prin temeinicul
studiu introductiv, prin ri
goarea științifică a notelor
și comentariilor, prin în

tregul aparat critic, prin
viziunea materialist-dialectică asupra romanului, Ni
colae Gheran reușește să
sublinieze atitudinea antilegionarâ, antipoliticianistă
a lui Liviu Rebreanu.
Fără a atinge altitudinile
valorice din capodoperele
„Ion", „Răscoala" sau „Pă
durea spinzuraților". roma
nul „Gorila", la care auto
rul a scris, cu intermiten
țe, firește, vreme de vreo 30
de ani — primele încercări
datează de prin 1912 — este
primul roman politic româ
nesc. o șarjă satirică ne
cruțătoare, pătrunzătoare și
cuprinzătoare, realizată cu
o fină inteligență artistică,
o satiră împotriva moravu
rilor politicianismului din
vechea societate româneas
că. „Textul romanului ca
structură de bază — cum
bine observă în prefața sa
Nicolae Gheran — este, in
fond, un discurs epic, avind
drept obiect o biografie. De
aceea, s-ar putea spune că
„Gorila" constituie un exemplu aproape tipic de
roman cu un singur erou,
multitudinea
episoadelor
colaterale acțiunii princi
pale, ca și a personajelor
secundare
neavind^' altă
funcționalitate decît, jteea
de a da contur ace/ .ia. in
speță figurii lui Toma
Pahonțu", căruia autorul
tine să-i dea valoare de
simbol. Chiar titlul cărții e
simbolic, „Gorila" semnificind un monstru al ambi
ției parvenirii politice, care
face din om un neom, îl alienează de esența lui, înlocuindu-1 cu o obsesie
distructivă, cu o mono
manie. Ca multi alți eroi
din romanele vremii. Toma
Pahonțu vrea cu orice preț
să treacă din lumea lui în
alta, aparent mai străluci
toare, pe puntea iubirii
pentru odrasla boierească
Cristina Belcineanu.
Conflictul romanului e în
planul erotic, dar consecin
țele Izbucnesc violent în
plan social, înfățișindu-l
pe Pahonțu un arivist ca
și Dinu Păturică al lui
Nicolae Filimon, ca și Tă
nase Scatiu al lui Dulliu
Zamfirescu, Stănică Rațiu
al lui Călinescu sau Iancu
Urmatecu al lui Ion Marin
Sadoveanu. Toma Pahonțu
completează magistral ga
leria tipurilor de ariviști
din literatura română, demascînd esența putredă a
moravurilor șl
moralei
burgheze. Roman politic
și social de densă substan
ță, „Gorila" se înscrie or
ganic în universul roma
nesc rebrenian, reușind să
tină și azi viu interesul
cititorului prin soliditatea
construcției, prin problema
tica social-politicâ abordată,
prin analiza psihologică și
ritmul modern al narațiu
nii. Recunoscîndu-i calită
țile. ar fi fost, desigur, ne
cesar să se urmărească mai
atent și unele evidente scă
deri artistice, o anume
lipsă de perspectivă in re
zolvarea problemelor grave
pe care le pune romanul,
în deznodămintul conflictu
lui funciar dintre democra
ție și fascism, in aprecie
rea ponderii istorice a, di
verselor clase sociale. Fi
rește. autorul studiului in
troductiv atinge și explică
asemenea probleme, dar o
adincire a lor ar fi fost
binevenită. Ii datorăm lui
Nicolae Gheran. realiza
torul monumentalei editări
integrale din opera lui Re
breanu, bucuria de a desco
peri în altă lumină o lucra
re de seamă a marelui ro
mancier și a literaturii
române moderne. încheie
rea acestei ediții științifice
de o impecabilă profesionalitate ne oferă o imagine
mai vie. mai completă
și mai adevărată asupra
celui mai mare romancier
român.

Ion Dodu BALAN
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care-1 practicau din moși-strămoși,
doar că il numeau „trîntă", nu
lupte greco-romane) concurează
activ comentariul, pe ideea : ce-au
însemnat pentru sportul românesc
și sănătatea tineretului largi corn petiții de masă precum „Daciada"
etc. Evocări mai sentimentale ale
anilor de inceput ai succeselor sau
altele mai tehnice, lâ obiect, ale
unor performanțe la zi. reîntilnirea

tenisul, cu mai puține nume de ași
ai rachetei, dar cu celebrități mon
diale ca Țiriac. Năstase, Virginia
Ruzici ; canotajul, impus cu atita
dirzenic și forță de Ivan Patzaichin
și Sanda Toma ; handbalul și glo
riile lui pe nume Gruia sau Gațu ;
etc., etc.
Intenția realizatorilor de a-i pre
zenta pe toți campionii este nobilă
dar. prin aglomerare, ea obosește

„Campionii"
în scurte imagini-rapel cu glorii
ale pionieratului nostru în tenis
(frații Viziru) sau în fotbal, in box
și atletism, ca și citarea unor hume
astăzi pe buzele tuturor datorită
uriașului propulsor de popularita
te : televizorul — sint desfășurate
pe frontul larg al tuturor sporturi
lor în care ne-am distins. Atle
tismul, care ne-a adus prin Lia
Manoliu, prin Iolanda Balaș, prin
Ileana Silai nenumărate medalii
(dramatică, de-a dreptul. îndîrjirea
cu care o vedem pe Lia Manoliu
luptind, la 34 de ani, să obțină
„aurul" mult visat), gimnastica,
cea care — prin fenomenul Nadia,
dar și prin celelalte „zburătoare"
ale echipei naționale — a făcut sâ
se vorbească de grația, poezia,
talentul inepuizabil al românilor ;

finalmente. Risipirea peliculei în
evocări fără o altă idee diriguitoa
re decît enumerarea premiilor dă
filmului un caracter ilustrativ și
bilanțier. Monotonia ideii de per
formanță privează pelicula de alte
posibilități emoțional ideatice, cu
notații mai originale și mai utile,
printre care una ar fi fost cea a
răspunderii factorilor organizatori
față de numeroasele noastre talen
te, necesitatea unei tactici și stra
tegii in folosirea resurselor umane
și in acest important domeniu al
vieții națiunii noastre. Cînd filmul
își îngăduie variații la tema recor
dului — cum e acel omagiu al an
trenorului de box (al „omului din
colț" cum îl numește cu căldură
Cristian Țopescu și îl filmează cu
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tandrețe regizorul Vaeni și opera
torul Ion Anton, amintindu-și ce
loc ocupă el in formarea campio
nului) — senzația de ce ar fi putut
deveni un atare film despre „this
sporting life" (ca să amintesc un
titlu celebru onorat de un mare
regizor) se intensifică. Un alt
scurt moment de suspans dramatic
— boxerul ce rezistă pe ring lup
tind cu mina fisurată timp' de două
minute — ne amintește de celălalt
film posibil, cel al încrîncenării'
dramatice, al prețului uriaș plătit
ades de recordman pină să ajungă
pe podiumul învingătorilor. După
cum și poemul în imagini, mi
cul film in film, dedicat fenome
nalei, unicei, mindriei noastre na
ționale, Nadia, e frumos și emoțio
nant ca ori de cite ori ne aflăm
în fața acestui simbol al grației și
voinței. Poate ar fi fost și mai ex
presiv portretul admirat dacă se
sugerau, cu discreție, și citeva mo
mente dificile din această nemaiintîlnită carieră sportivă.
Dominat de admirație și mîndrie
față de succesele spectaculoase ale
sportului nostru, filmul acesta re
prezintă un omagiu plin de noblețe.
Dar filmul ar fi putut dobindi
mai adinei semnificații dacă „opti
ca regizorală" și. desigur, scenariul
ar fi aspirat la mai mult decit
o „antologie a recordurilor". Intilnirea cu asemenea ocazii de „aur"
și pentru artă, nu doar pentru
sport, putea fi deci mai creator
fructificată.

Alice MANOIU
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Cu consecventă și abnegație comunistă in slujba Primiri la primul ministru al guvernului
cauzei unității și independenței naționale
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Ilie Verdeț, a primit, succesiv, in
cursul zilei de marți, in vizită proto
colară de prezentare, pe ambasadorii
Republicii Liberia — Joseph Zubah,

(Urmare din pag. I)

nie 1935. Iar în „Scînteia" din 25 no
iembrie 1938 — o chemarg asemănă
toare : „România după Miinchen este
mai mult ca oricind, după fericita
expresie a lui Iorga, o tară pindită de
sălbatica fiară, îmbătată de singele
jertfelor sfișiate, care este fascismul
german. Muncitorimea română și
avangarda ei comunistă stă insă de
veghe, neclintită in dragostea ei de
tară și in curajul ei de luptă. Partidul
nostru nu va cruța nici o sforțare,
nici o jertfă pentru a stringe laolaltă
muncitorimea și a porni, in fruntea
ei, la unirea tuturor forțelor dornice
să apere pacea și independenta
României".
A fost un legămint respectat cu
sfințenie. Și faptul s-a putut vedea
cel mai bine la numai citeva luni
după ce aceste cuvinte au ajuns sub
ochii cititorilor. La 1 Mai 1939, mii de
muncitori și al ți oameni ai muncii —
comuniști, socialiști, social-democrați
sau neinregimentați politic — au
demonstrat pe străzile Capitalei, afirmindu-și răspicat voința de a da o
fermă ripostă oricărui agresor. Rememorind acea frumoasă zi și învă
țămintele ei. „Scinteia" îndemna din
nou : „înainte, comuniști și muncitori
social-democrați ! Realizați și întăriți
frontul unic ! Munciți pentru concen
trarea tuturor forțelor democratice și
sincer patriotice intr-un front larg
combativ împotriva dușmanului fas
cist din afară, a agenților hitleriști
din tară (...). De munca voastră co
mună, tovarăși, de. energia voastră,
de fidelitatea voastră fată de elasa
muncitoare, față de poporul român
depinde succesul acestei lupte mărețe
de salvare a patriei".
...21 septembrie 1944. Cel dinții
număr legal al ..Scînteii" apare într-o
perioadă cind tara, eliberată de sub
dominația fascistă, se afla in fața
unor probleme hotărîtoare pentru
înaintarea ei pe calea libertății șl
progresului : democratizarea tării, re
facerea economică, sprijinirea fron
tului antihitlerist. Sarcini uriașe.

care reclamau în viziunea Partidului
Comunist Român mobilizarea tuturor
energiilor populare, o largă concen
trare a forțelor politice și sociale
interesate ca țara să pășească pe
făgașul deschis la 23 August 1944. Și
„Scînteia", alături de alte ziare de
mocratice, și-a adus contribuția la
înfăptuirea obiectivelor majore ale
acelui moment. Coloanele sale au
oglindit — și au mobilizat totodată —
uriașele revărsări ale mulțimilor pe
străzile orașelor în bătălia cu reacțiunea, luarea în stăpinire a primă
riilor și prefecturilor, scrierea para
grafelor legii reformei agrare de
către țărani cu plugurile, ampla
bătălie a refacerii economice. A fost
cronica vie a unui timp eroic, a unui
timp al speranței și. deopotrivă, al
Încrederii, in care enormele greutăți
și lipsuri au putut fi depășite prin
suprema încordare de energii, prin
stringerea lor intr-un uriaș și de
neînvins mănunchi. După cum mai
tirziu. cind in anii construcției so
cialiste, ca urmare a profundelor
transformări petrecute în structura
economică și socială a țării, unitatea
forțelor democratice s-a dezvoltat in
unitatea social-politică a întregului
popor, „Scinteia" și-a făcut o sacră
datorie din a înfățișa in toată pro
funzimea lor aceste transformări, a
pune în lumină resorturile întăririi
continue a unității, ale ridicării ei pe
o treaptă superioară.
Cu deosebire în epoca cea mai
fertilă a istoriei noastre, epoca des
chisă de Congresul al IX-lea al
partidului, epoca de cind la cirmâ
destinelor națiunii noastre socialiste
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
„Scînteia", ca și întreaga noastră
presă, au dat relief puternic acelor
linii de forță care au polarizat și
polarizează tot mai puternic, intr-un
unic șuvoi și către un unic țel,
mările energii ale națiunii. Zi de zi,
în coloanele ziarului s-a oglindit
dezvoltarea in ritmuri înalte a for
țelor de producție, antrenarea tu
turor zonelor patriei la viață eco
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20-a ediție a „Cupei Mării Negre”
la baschet feminin

Cehoslovacia. R. P. Chineză. R. D.
Germană, Finlanda, Italia, Polonia,
Ungaria și România — iată numele
țărilor ale căror reprezentativă fe
minine de baschet vor participa, cu
incepere de azi. la cea de-a 20-a
ediție a „Cupei Mării Negre", tur
neu de frumoasă tradiție ce va fi
găzduit de Sala sporturilor din Con
stanța. Pentru marea majoritate a
echipelor menționate, turneul de pe
litoralul românesc constituie un ul
tim și edificator prilej de verificare
a potențialului de joc înaintea apro
piatelor campionate europene (sep

tembrie, în Italia), unde, firește,
fiecare dorește să ocupe o poziție
cit mai bună in ierarhia continen
tală. Referindu-ne la palmaresul
echipelor prezente acum la „Cupa
Mării Negre", vom menționa că,
spre exemplu, formația Poloniei
este vicecampioană a Europei, cea a
R. P. Chineze este campioană a
Asiei, iar selecționata României se
prezintă cu prestigiul recent cucerit
la Universiada de la București —
locul III și medalia de bronz din 17
echipe participante. (I. Dumitriu).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In continuarea turneului pe care-1 întreprinde in Australia, echipa
de rugbi a Italiei a jucat la Can
berra cu o selecționată a capitalei
australiene. Echipa gazdă a obținut
victoria cu scorul de 19—18.
• La Ciudad de Mexico s-a dispu
tat meciul internațional amical de
baschet masculin dintre selecționate
le U.R.S.S. și Mexicului. Victoria a
revenit baschetbaliștilor sovietici cu
scorul de 89—77 (46—34).
• în cadrul campionatelor de înot
ale Ungariei, Sandor Vladar a reali
zat cea mai bună performanță mon
dială a anului la 200 m spate cu
timpul de 2’02”03/100.
• Disputat la Rabat, meciul inter
național amical de fotbal dintre se
lecționatele Marocului și Bulgariei
s-a încheiat la egalitate : 2—2 (2—2).
• Competiția internațională auto
mobilistică „Raliul Barum" (1 025

km) s-a încheiat la Gottwaldov cu
succesul echipajului italian Antonio
Zanussi. Stefano Facchi („Porsche").
Pe locul secund — echipajul ceho
slovac Vaclav Blahna — Pavel Schovanek („Skoda-130 RS"). Din cele 127
de echipaje prezente la start. 46 au
terminat această cursă.
• La Jakarta, în meci con tind
pentru preliminariile campionatului
mondial de fotbal (grupa I a zonei
Asia-Oceania), selecționatele Indone
ziei și Fiji au terminat la egalitate :
3—3 (3—1).
• în ultima zi a concursului in
ternațional de atletism de la Le
ningrad, campionul' olimpic Viktor
arkin (U.R.S.S.) a ciștieat cursa de
400 m plat, cu timpul de 45”86/100,
iar Olga Anofrieva s-a clasat pe lo
cul intîi în proba feminină de să
ritură în lungime, cu rezultatul de
6,68 m.

Comerțul sătmărean în pas cu cerințele bunei serviri

în acest an. în re
țeaua
întreprinderii
comerciale de stat
pentru mărfuri ali
mentare din munici
piul Satu Mare au apărut noi unități, în
timp ce alte spații existente au fost mo
dernizate, dotate cu
mobilier adecvat, toa
te acestea în consens
cu cerințele bunei ser
viri, cu exigențele
crescinde ale cumpă
rătorilor. Noile spatii
comerciale au fost cu
predilecție date în fo
losință în cel mai tî-

năr cartier al muni
cipiului — „Micro 16".
Primul din noua serie
de trei magazine cu
autoservire, care se
vor deschide aici in acest an, a fost dat in
folosință zilele acestea.
După cum ne infor
mează tovarășul Iosif
Cuibuș, directorul în
treprinderii. concomi
tent cu grija pentru
dezvoltarea și moder
nizarea rețelei comer
ciale. se manifestă o
preocupare
sporită
pentru buna și promp
ta servire a cumpără

• COMPUTER POR
TATIV. Miniaturizarea compo
nentelor electronice a atins ase
menea performante incit s-a
reușit realizarea unui ordinator
portativ cu ecran încorporat in
tr-o
simplă
servietă-diplo-

torilor, în acest scop
asigurindu-se o mai
rațională distribuire a
lucrătorilor in unități.
Expresie a preocupării
colectivului de aici
pentru satisfacerea ce
rințelor unei tot mai
bune
aprovizionări
este și faptul că va
loarea desfacerilor de
mărfuri în primul se
mestru din acest an,
fată de perioada simi
lară a anului trecut, a
crescut
cu
peste
7 800 000 lei. (Octav
Grumeza).

mat, pus la punct de către fir
ma britanică ..Microdata Com
puters" ; ordinatorul nu cîntărește decît 7,7 kg și poate fi ra
cordat la imprimante sau la dis
pozitive de înregistrat pe casete
magnetice. In perspectivă se
studiază posibilitatea conectării
la un sistem informational vi
deo. prin care datele stocate la
un computer central vor putea
fi proiectate pe ecranul compu
terului portativ doar printr-un
apel telefonic. Noul dispozitiv se
adresează unei largi categorii de
utilizatori : reprezentanți co
merciali. ziariști, ingineri, pro
gramatori. revizori contabili etc.

•
REPRODUCEREA
PRESIUNII DIN ADIN-

nomică intensă, ampla ofensivă a
modernizării și introducerii pro
gresului tehnic, transformarea din
temelii a chipului țării și a vieții
oamenilor săi. Deopotrivă, „Scinteia"
a reflectat < vasta operă de perfecțio
nare a structurilor democratice ale
societății noastre, preocuparea parti
dului și statului de a crea cadrul
instituțional apt să asigure partici
parea activă, nemijlocită a tuturor
cetățenilor țării, fără deosebire de
naționalitate, la conducerea vieții so
ciale, la soluționarea problemelor
obștești. Le-a reflectat și sprijinit,
făcînd din paginile sale spațiul unui
amplu dialog cu poporul, in care oa
menii muncii își spun cuvintul față
de toate problemele cu care se con
fruntă societatea noastră. în același
timp. „Scinteia", ca și întreaga noas
tră presă, reflectă, și, totodată, con
tribuie la dezvoltarea acelui puternic
liant al unității pe care-I reprezintă
conștiința socialistă a maselor. „Scin
teia" și-a făcut un titlu de cinste din
a exprima in toată plenitudinea ei
măreața realitate pc care o pune in
lumină întreaga noastră viață so
cială și politică : unitatea indestruc
tibilă a întregului popor in jurul
partidului, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care, prin patriotismul său înflăcărat
și devotamentul cu care s-a consa
crat slujirii intereselor fundamentale
ale țării, ale națiunii, prin dragostea
și încrederea nemărginită cu care
este înconjurat de întregul popor, a
devenit simbolul însuși al acestei
unități.
...,,Slovele-s făclii", s-a spus, inspi
rat, despre cuvintele tipărite în
paginile „Scînteii" ilegale. La 50 de
ani de la apariția întîiului număr al
„Scînteii", se poate afirma că, prin
fiecare din numerele sale, pentru ziar
n-a fost țel mai înalt decît acela ca
fiecare rînd scris să aibă puterea de
a convinge și a mobiliza la înfăp
tuirea politicii partidului, spre gloria
și măreția patriei noastre, a eroicu
lui său popor.
„BUCUREȘTI FILE DE ISTORIE"
La Otopeni, unde in augustul de
foc al anului 1944 s-au desfășurat
aspre bătălii intre forțele insurecțio
nale și trupele hitleriste. a avut loc
ieri, sub genericul „București — file
de istorie", o manifestare comemo
rativă organizată de Muzeul de isto
rie al municipiului București și Con
siliul de educație politică și cul
tură socialistă al sectorului agricol
Ilfov. Despre semnificația evenimen
telor de acum 37 de ani au vorbit
istoricii Eleonora Cofas și Leonida
Loghin. Și-au dat concursul actorii
Gina Petrini și Mircea Bașta, for
mații cultural-artistice din localitate.
(3. Achim).

tv
PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoalâ. Cabinet metodic TVS
pentru profesori
Matineu de vacanță. „Uimitorul
Berendeev". Producție a studiouri
lor sovietice
17.30 Almanah pionieresc
17,55 Tragerea pronoexpres
18,05 Inscripții la noul chip al țării :
Sibiu
18.30 Mult e dulce șl frumoasă limba
ce-o vorbim...
18,50 1 001 de seri
1»,00 Telejurnal * Tara întimplnă marea
sărbătoare
19,25 Actualitatea economică. Priorități
in agricultură : arăturile de vară,
întreținerea culturilor duble.
19,45 Fapte de eroi ai muncii și vieții
socialiste. „Cei ce fac Oltul să dea
lumină"
20,05 Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele
ecranului". „Acuzația", Premieră
pe țară. Coproducție Anglia —
R.F.G
22,00 Patriei iubite — emisiune de ver
suri șl cîntece patriotice
32,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Țara întimplnă marea
sărbătoare
19.25 Tineri interpret! al muzicii lui
George Enescu. Vlnlclu Moroianu
interpretează Sonata pentru pian
în re major, opus 24, nr. 3
19,50 Buletinul rutier al Capitalei
20,05 Din țările socialiste • R.S.F. Iu
goslavia — coordonate economice
• R.D. Germană — popas în Turingla
20.30 Să nu uităm să iubim trandafirii.
Emisiune muzical-coregrafică
21.25 Publicitate
21.30 Teleenciciopedla
22,15 Telejurnal

16,00
16,05
16,25

TRAGEREA LOTO 2
Duminică 16 august a.c. va
avea loc prima tragere Loto 2
din această lună — prilej de
noi ciștiguri in autoturisme „Da
cia 1 300“ și importante sume de
bani, care răsplătesc cu regu
laritate perseverența și inspira
ția a tot mai numeroși partici
pant!. Se reamintește că — in
diferent de cota jucată (sută la
sută sau 25 la sută) — fieca
re bilet are drept de ciștig la
toate cele trei extrageri a cite
patru numere. însumind 12 nu
mere din 75 posibile. Ciștigul
maxim pe o variantă, respectiv
un autoturism „Dacia 1 300“ sau
suma de 50 000 lei. se poate ob
ține și pe bilete achitate in cotă
de 25 la sută, dacă la catego
ria respectivă nu se omologhea
ză variante cîștigătoare jucate
sută la sută. Ultima zi de parti
cipare este sîmbătă 15 august
1981.

și Republicii Arabe Siriene — Hayssam Barakat.
Convorbirile care au avut loc cu
acest prilej s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială.
(Agerpres)

TELEGRAME
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă primului ministru al Guvernului
Republicii Islamice Iran. Mohamed
Djavad Bahonar, cu prilejul numirii
sale în această funcție, în care ii
adresează calde felicitări, impreună
cu urări sincere de sănătate, fericire
personală și succes in noua misiune
încredințată. în telegramă se expri
mă convingerea că dezvoltarea conlu
crării dintre guvernele țărilor noastre,
atit pe planul relațiilor bilaterale, cit
și în viața internațională, va servi

intereselor popoarelor român și ira
nian prietene, cauzei păcii, indepen
denței și progresului in Întreaga
lume.
★
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis primului mi
nistru al statului Israel. Menahem
Begin, o telegramă în care ii adre
sează felicitări. însoțite de urări de
sănătate, cu ocazia rein vestirii în
funcția de prim-ministru al statului
Israel.

Cronica

zilei

nele probleme actuale ale vieții in
Marți după-amiază, tovarășul Ște
ternaționale.
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
A fost prezent Elias Clis, însăr
P.C.R.. ministrul afacerilor externe,
cinat cu afaceri a.i. al Greciei la
a primit pe Andreas Zaimis, depu
București.
tat al partidului de guvernămînt
„Noua Democrație" din Grecia, fost
în cursul aceleiași zile, oaspetele
ministru, care ne vizitează tara.
( a avut o întrevedere la Marea Aîn cadrul convorbirii care a avut
dunare Națională cu Juliu Fejes, se
loc cu acest prilej a fost subliniat
cretar al Comisiei pentru politică
cursul pozitiv al raporturilor româexternă si cooperare economică in
no-elene. care au cunoscut o largă
ternațională.
dezvoltare in spiritul celor conveni
★
te intre președintele Republicii So
Ministrul afacerilor externe al
cialiste România, Nicolae Ceaușescu,
Republicii Socialiste România. Ștefan
și președintele Republicii Elene,
Andrei, a primit, marți, pe Jose
Constantin Karamanlis. De aseme
Maria Alvarez de Sotomayor y
nea. au fost reliefate posibilitățile de
Castro, noul, ambasador extraordinar
amplificare în continuare a acestor
și plenipotențiar al Spaniei în tara
raporturi, în interesul celor două
noastră. în legătură cu apropiata
popoare, al cauzei înțelegerii, secu
prezentare a scrisorilor de acredi
rității și păcii în Balcani și în Eu
tare.
ropa. Totodată, s-a efectuat un
(Agerpres)
schimb de păreri în legătură cu u-

Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ Minerii din exploatările între
prinderii din Cimpulung și-ou
depășit planul la zi cu 13 000
tone de cărbune, costurile mate
riale au fost reduse cu 19 lei la o
mie lei producție-marfă, iar produc
tivitatea muncii a sporit cu 1 313 lei
producție netă pe o persoană. Rea
lizări dedicate măreței sărbători de
la 23 August și împlinirii a 90 de
ani de minerit in această zonă.
■ In municipiul Dej a fost dată
in funcțiune o stație de epurare
mecanică a apelor ce se deversea
ză in rîul Someș, in prezent, toate
municipiile și orașele județului
Cluj beneficiază de stații de epu
rare proprii,
■ In cel mai nou și mai mare
cartier de locuințe din municipiul
Bacău - „Republicii” - a
fost
deschisă o modernă unitate a coo
perației meșteșugărești — „1 001 de
servicii". Cetățenii care-i trec pragul
pot beneficia de o gamă largă de
servicii : de la decorațiuni interioa
re în apartamente pină la repara
rea de jucării pentru copii.
■ Colectivul secției de tablouri
și aparataje electrice din cadrul în
treprinderii mecanice navale Galați
a economisit in acest an importan
te cantități de cabluri de cupru,
tablă inoxidabilă, tablă de cupru.
Cum ? Printr-o mai riguroasă înca
drare în disciplina tehnologică și
aplicarea unor moi inițiative valo
roase, eficiente. A)e unde se vede
că ideile valoroase fac casă bună
cu... economia I

teatre
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) :
Haina cu două fețe — 19,30, (la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste
România) : Popas în istorie (specta
col de sunet și lumină) — 11.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase"
(grădina Boema) : Idolul femeilor
— 20, (grădina Batlștei) : Veselie la
Tănase — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Hasie
orfana — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" :
La fintina dorului — 18.30.

cinema
• Veronica — 9; 11; 13; 13. Pruncul,
petrolul și ardelenii — 17,15; 19,30 :
DOINA.
• Campionii î TIMPURI NOI — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Am o idee : AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA — 9;
11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
• Alo, aterizează străbunica : LIRA
— 16; 18; 20, la grădină — 21.
• Duelul î FERENTARI — \ 15,30;
17,45; 20.
• „Tridentul*4 nu răspunde — 16; 18;

■ De la începutul anului și pină
in prezent, locuitorii municipiului
lași, în frunte cu deputății lor, au I
realizat lucrări de bună gospodă
rire și înfrumusețare a cartierelor in
valoare de 350 milioane lei. Ei au
amenajat noi spații verzi, baze
sportive și terenuri de joacă pentiu copii, au reparat străzi și tro
tuare, au plantat peste 350 000
arbori și arbuști.
■ în noul și modernul ansamblu
de ro'cuihțe Lăpc/sheanu-Obor din
Constanței s-nu"atrt în folosință și
o serie de magazine și unități pres
tatoare de servicii. Dar nu peste
tot ce scrie afară, pe firmă, se află
și înăuntru. Pe o firmă scrie „Arti
cole de uz casnic", dar înăuntru se
vind... jucării.
■ Printr-o mai bună folosire a
utilajelor și instalațiilor din dotare,
la fabrica de nutrețuri combinate
din Alexandria planul este , depășit
lună de lună. Și aceasta, in condi
țiile reducerii consumurilor de ener
gie, combustibil și piese de schimb
cu aproape 200 000 lei.
■ Prin valorificarea superioară a
materiilor prime locale și refolosibile - papura, paiele de sorg,
argila, răchita, resturile de cheres
tea - meșteșugarii din județul
Tulcea au realizat în acest an ve
nituri suplimentare în valoare de
peste 12 000 000 lei.
■ In comuna Fundu Moldovei din
județul Suceava s-au înființat încă
trei secții de prestări servicii : o
secție de țesut covoare, una de tri
cotaje și o a treia de broderie. .

20. Aventură în Arabia — 14 : MUN
CA.
• Punga cu libelule : VIITORUL —
15,30; 17,30; 19.30.
• Castelul din Carpați : FLACĂRA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Viața e frumoasă : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EFORIE —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Polițist sau delincvent : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FESTIVAL — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20,15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Vara speranțelor : CAPITOL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Alergătorul : STUDIO — 10; 12;
.14; 16; 18: 20.
• Intre două curente de apă : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista : GRIVIȚA - 9; 12,30; 16; 19.15.
• înainte de miezul nopții : BUZEȘTI — 15: 17; 19.
• Mica romanță : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20.
• My Fair Lady : SALA MARE A
PALATULUI — 16.30; 20.
• Detectivul : DACIA — 9; 12; 16;
19.
• în căutarea chibriturilor : COTROCENI — 15; 17,30; 20.
• Aii Baba și cei 41) de hoți : POPU
LAR — 15,30; 19.
• Familie nouă : PROGRESUL — 16;
18; 20.
• Un șerif extraterestru : LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 21, BUCUREȘTI —

informează agenția T.A.S.S.,
cercetătorii sovietici au pus Ia
punct, pentru prima dată, o in
stalație capabilă să reziste, în
condiții de laborator, la presiuni
de 50 000 tone, asemănătoare ce
lor din interiorul pămintului.
Partea principală a instalației
este o cameră de 200 centime
tri cubi, in interiorul căreia se
Introduce materialul care va fi
supus presiunii. Cu ajutorul ei
și în condițiile menționate, fi
zicienii sovietici au reușit să
obțină pulberi de diamant. Des
tinată cercetării rezistentei ma
terialelor. instalația va permite
reproducerea condițiilor de pre
siune existente atit in âdîncurile
Terrel, cit și în Cosmos. în pre

R. D. GERMANĂ
-------------------------------------------------------------

zent, experiențele sint îndrep
tate spre obținerea de microcristale a căror duritate să fie
comparabilă cu cea a diamante
lor.

•
DISPOZITIV DE
CURĂȚIRE A INSTRU
MENTELOR
DENTARE,
în Suedia a fost pus la punct
un procedeu denumit „Turboclean". care permite o mai bună
curățare a instrumentelor den
tare si. totodată, prelungirea
duratei lor de utilizare. Pină in
prezent, piesele frezei dentare

nu se puteau, printr-o spălare
normală, curăța complet, pentru
aceasta fiind nevoie de sterili
zare în autoclave, metodă care,
presupunînd demontarea si apoi
remontarea cu mare precizie a
pieselor componente, se efectua
în general o dată pe zi. Folo
sirea sistemului ..Turboclean"
va face posibilă in viitor curăți
rea rapidă și completă a pieselor
după fiecare pacient. Dispoziti
vul de bază al sistemului este
un pistolet cu aer comprimat,
care proiectează sub presiune
parafina asupra instrumentelor,
fără să mai fie necesară de
montarea lor.

1

Comorile din adîncuri
în lumina directivelor celui de-al
X-lea Congres al P.S.U.G., folosirea
resurselor autohtone de materii pri
me reprezintă o preocupare majoră
a oamenilor muncii din R.D. Ger
mană. în ceea ce privește industria
extractivă, țara dispune de suficien
te rezerve in cărbune brun, să
ruri de potasiu, sare gemă și spat,
în anumite cantități există zăcămin
te de metale neferoase, îndeosebi cu
pru și zinc. în afară de acestea, tre
buie avute in vedere resursele de ni
sip. argilă, pietriș, caolin, cretă și
roci dure.
Cărbunele brun a fost și continuă
să fie sursa energetică „numărul 1“
a R.D. Germane. Peste 100 000 de oa
meni ai muncii lucrează in exploată
rile acestei ramuri, concentrată in re
giunile Cottbus, Leipzig și Halle, care
realizează o producție anuală de 250
milioane tone de cărbune brun. Dacă
aceste cantități s-ar incărca îritr-un
singur tren de marfă, el ar avea o
lungime care ar înconjura de trei ori
pămintul pe la ecuator. Cărbunele,
transformat in brichete, constituie
principala „hrană" a termocentralelor
electrice din R.D.G. Cărbunele brun
este extras din exploatări diferite ca
mărime, viața medie a unei exploa
tări fiind de 20 de ani. In ultimulcincinal au fost deschise noi zăcămin
te ca Merseburg-Ost, Nochten, Wilzow-Siid și Janschwalde. Sint nece
sare ample pregătiri, sint cheltuite
mijloace materiale considerabile. In
tre primele foraje de explorare și pri
mele tone de cărbune extras dlntr-o
exploatare la zi trec cam zece ani.
Uneori, deasupra terenurilor carboni
fere se află localități. După cerce
tări aprofundate se hotărăște dacă
localitatea să fie „ocolită" sau să fie
parțial ori total evacuată. Sint mu
tate șosele principale și secundare,
căi ferate de zeci de km lungime sint
deviate, sint abătute cursuri de apă...
în anii puterii populare un deose
bit avînt il cunoaște industria potasiului, a cărei producție a ajuns la
peste 3 milioane tone. In prezent, în
cele 12 întreprinderi și uzine ale com
binatului de potasiu, cu sediul la
Sonderhausen, lucrează 31 000 de oa
meni ai muncii. Pe căile ferate ale
R.D.G. sint transportate peste 600 de
vagoane cu îngrășăminte potasice.
destinate ogoarelor țării, fiind, tot
odată. o marfă de export foarte cău
tată. Privite cu decenii in urmă cu
indiferență, zăcămintele de săruri de
potasiu constituie astăzi pentru eco

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13,
14 și 15 august. In (ară : Vremea va fi
în general Instabilă și se va răci ușor
în toate regiunile țării. Cerul va fi
temporar naros și vor cădea averse
locale de ploaie, însoțite de descărcări
electrice, îndeosebi în zonele de deal
și de munte. Pe alocuri, cantitățile de
——■
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nomia R.D.G. o bază de materii pri
me extrem de prețioasă.
Minereurile de cupru și zinc care
se găsesc in subsolul R.D.G. au un
conținut de metal destul de sărac.
Totuși, cele două combinate miniere
ale republicii reușesc să acopere, de
pildă, la cupru, o treime din necesi
tățile economici naționale. Specialiș
tii Institutului de cercetări miniere
din Freital au pus la punct tehno
logii care să permită o separare a me
talelor cit mai eficientă și cu pier
deri cit mai mici. Riigen. uriașa plat
formă de cretă din Marea Baltică,
și-a dobindit. denumirea de „insula
comorilor albe". O uzină complet
automatizată valorifică cel mai im
portant zăcămint de cretă din Europa,
cu o structură neobișnuit de fină și
cu un mare procent de carbonat de
potasiu. Ea servește nu numai ca
material de bază pentru culori, lacuri,
tapete și hîrtie. dar nu poate lipsi
din producția de mase plastice, ca
bluri, ceramică, electrozi, pudre, ta
blete, unguente etc.
în ciuda eforturilor, geologii nu au
descoperit bogății senzaționale in
Marea Baltică, cu excepția zăcămin
telor de săruri de potasiu, neexploa
tabile incă în condițiile de astăzi. Si
totuși... Cu ani in urmă, întreprinde
rile de construcții din regiunea Ros
tock erau obligate să aducă mate
riale de construcție (nisip, pietriș)
tocmai din sudul țării. In prezent ele
folosesc materialele pe care le oferă
din belșug Marea Baltică. Utilizate
inițial la consolidarea șoselelor și la
fabricarea asfaltului, materialele de
construcție ale mării sînt astăzi o
materie primă de bază pentru con
structorii din regiunea Rostock.
Pentru geologi, rocile de cuarț nu
mai reprezintă o noutate. Dar pentru
industria chimică sînt o materie pri
mă valoroasă, stînd la baza producerii
siliconului, cu mii și mii de întrebu
ințări în electrotehnică și electronică,
în industria computerelor și cea cos
mică, în tehnologia transformării
energiei solare în energie electrică...
în R.D.G., uzina Niinchritz a început
să producă silicon din 1954, capacita
tea ei fiind astăzi de 12 ori mai mare
decit cea inițială.
Folosirea judicioasă a resurselor
proprii de materii prime este numai
una din multele dovezi ale hărniciei
și talentului oamenilor muncii din
R.D.G. in strădaniile lor de a asigura
dezvoltarea pe mai departe a econo
miei naționale.

C. VARVARA
apă vor depăși 20 de litri pe metrul
pătrat in 24 de ore. Vînt moderat cu
intensificări. Temperaturile minime vor
fi cuprinse intre 8 șl 18 grade, iar cele
maxime intre 20 și 30 de grade. Izolat
condiții de grindină. In București :
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi
schimbător, favorabil ploii de scurtă
durată. Vint moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 13 și 16
grade, Iar ceie maxime Intre 28 șl 30
de grade. (Struțu Margareta, meteoro
log de serviciu).

...*>------------------ ------------------------------------- ------------------------------------------------

Asigurările ADAS — măsuri utile de prevedere
La Administrația Asigurărilor de
Stat puteți contracta asigurarea de
accidente — la alegere — într-una
din cele 4 variante, fiecare din
acestea prezentind caracteristici
diferite.
• Asigurarea de accidente pen
tru sume fixe, totale, de 19 000 de
lei se contractează pe durata de
3 luni, sau pe durate constituind
multiplul acesteia, pină la 2 ani.
Prima de plată pe o durată de
3 luni este de 15 lei.
• Asigurarea de accidente pentru
sume convenite se contractează pe
durate de la 1 an la 5 ani. Prima
anuală de plată este de 3,20 lei
pentru fiecare 1 000 de lei din su
mele asigurate prevăzute în poliță,
putîndu-se achita și in rate.
• Asigurarea familială de acci
dente cuprinde soții, precum și
copiii, indiferent de numărul lor, in
vîrstă de la 5 ani la 16 ani. la
sume totale de 15 000 de lei pentru

fiecare persoană. Prima de plată,
pe o durată de 3 luni, este de 25
lei, pentru toate persoanele cu
prinse in asigurare.
★

Toate aceste asigurări de acci
dente cuprind și pagubele la bu
nurile casnice și gospodărești, pen
tru o sumă asigurată de 5 000 de
lei de fiecare poliță.
★

• Asigurarea „Turist" se con
tractează pentru sume totale de
pină la 40 000 de lei și cuprinde
cazurile de accidente ale asiguratu
lui, iar pentru o sumă de 20 000 de
lei, pagubele la bunurile casnice și
gospodărești ale acestuia. Prima de
plată este de 15 lei pentru o lună.
★

Pentru informații suplimentare și
pentru contractarea de asigurări vă
puteti adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste,
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități
ADAS.

8,45; 10.30: 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
• Cîinele electronic : PARC HOTEL
20.30, MODERN - 9; 11,15; 13,30;
— 20,45.
15,45; 18; 20,15, la grădina — 21.
• Love story pe ring j GRĂDINA
• Strada Hanovra : VICTORIA —
MIORIȚA — 20,45.
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marea neliniște : GRĂDINA CA
• Campionul — 15; 17,30, Centrala
PITOL — 21.
este pe emisie — 20 : DRUMUL SĂ
RII.
• Căpitanul răzbunării : FEROVIAR
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ME
LODIA - 9: 11,15: 13,30; 13.45; 18;
20,15. GRADINA BUZEȘTT — 21.
• Corleone : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9:
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. Sala
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
Dalles : Expoziția republicând de artă
• Cîinele: GIULEȘTI — 9; 11; 1335;
Plastica
„Clntarea României" (pic
15,30; 17,45; 20, GLORIA — 9; 11.13;
tura, sculptură, artă decorativă) ;
13,30: 15,45: 18: 20,15.
sala
Arghezi
: Expoziția republicană
• Infernul din zgirie-nori : FLOtie grafică „Cintarea României".
REASCA - 9,30; 12; 16; 19.
•
Galeriile
Orizont : Alexandru
• Sint timid, dar mă tratez : MIO
Tipoia, pictură (atelier 35) : Liviu
RIȚA — 9: 11.15; 13.30: 15,45; 18; 20,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. k Călinescu, pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter):
la grădină — 20.45.
Svetlana Utto, design : (etaj) : Vasiie
• Shabana : COSMOS — 13: 16,15; 19.
Paulovics,
pictură, grafică.
• Aventuri în Marea Nordului :
• Galeria Simeza : Răduș Jugăurs,
ARTA — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20,
grafică.
la grădină — 20,45, GRĂDINA GLO
• Galeria „Cenaclu“-Hanul cu tei :
RIA — 21.
Cenaclul tineretului — Expoziție co
• O singură dată în viață : CULTU
lectivă
de desen și gravură „Peisaj
RAL — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
*81".
a Articolul 420 : GRADINA AURORA
• Galeria Galateea : Dionisie Popa,
— 20,30.
artă decorativă-stlclâ.
• Par și impar : PACEA — 15; 17,15;
• Galeria Eforie : Aspazia Burduja,
19.30, GRADINA CULTURAL — 20,45.
tapiserie;
Vasiie Aciobăniței, sculp
• Pierdut și regăsit ; GRĂDINA
tură.
FESTIVAL — 20,45.
• Cactus Jack : GRĂDINA FLACĂ
• Muzeul satului : Expoziția „Cera
RA - 21.
mica tradițională din România".

• COMBATEREA DĂ
UNĂTORILOR IN SILO
ZURI. Specialiști australieni

CURILE TERREI. După cum

5

au testat un nou mijloc de
combatere a gărgărițelor și a
altor paraziti ai cerealelor prin
pompare de aer cald în silozuri.
Metoda constă în propagarea
unui flux de aer cald astfel ca
grăuntele să ajungă la 65° C,
temperatură care, fără să le al
tereze
este fatală parazitilor.
Cercetările continuă pentru sta
bilirea temperaturii si a duratei
de expunere optime.

• OMUL CU GON
GUL La Daventry, in centrul
Angliei, a incetat din viață, la
virsta de 91 de ani. Cari Dane,

expoziți i

„omul care lovea gongul", em
blema tuturor filmelor realizate
de corporația britanică „Rank".
La fel de „celebru" ca și leul
firmei „Metro-Goldwin-Mayer",
omul-emblemă era de origine
americană, fiind selecționat cu
ani in urmă, din mai mulți can
didați, datorită calităților sale
atletice deosebite, câre i-au per
mis să îndeplinească ca nimeni
altul gestul lovirii gongului. în
1959 a primit „Ordinul Imperiu
lui britanic" pentru „servicii
aduse artei spectacolului".

• SCAFANDRUL RO
BOT. Specialiștii japonezi sint
autorii unui scafandru-robot
prevăzut cu un sir de senzori,
cu un „ochi" (o cameră TV cu

pelicula de 35 mm) si un braț
mobil care poate manipula di
ferite unelte. Scafandrul robot
poate efectua explorări si face
reparații Pină la o adincime de
300 m.

•

ȘTAMPILĂ-FOTO.

Un mijloc nou — si se speră
Infailibil — pentru a face pe cei
care iau cu imprumut cărți de
la un prieten sau o cunoștință
să nu mai „uite" să le înapoie
ze. Este vorba de o ștampilă din
plexiglas (fabricată in Franța),
care imprimă pe pagina de gar
dă a cărților respective fotogra
fia posesorului. în acest scop se
folosește o cerneală specială, re
producerea imaginii fiind de
foarte bună calitate.
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Conferința internațională împotriva bombelor
’ atomice și cu hidrogen
Noi proteste față de hotărîrea S.U.A. de a produce bomba cu neutroni
Hotărîrea guvernului S.U.A. de a produce bomba cu neutroni este
intîmpinată cu o reacție critică in lanț pe întreaga planetă. In țări de pe
toate continentele, guverne, partide politice de diverse orientări, sindi
cate, organizații obștești, militanți pentru pace și dezarmare, cercurile
cele mai largi ale opiniei publice relevă periculozitatea și nocivitatea
acestei hotăriri din punct de vedere al intereselor generale ale destinderii ți păcii și cer cu fermitate ca autoritățile americane să' revină
asupra ei.

FINLANDA — Guvernul finlandez
resimte o vie neliniște in legătură
cu decizia Statelor Unite de a pro
duce și de a stoca bomba cu neutroni
— a declarat un purtător de cuvint
oficial. Guvernul finlandez, a adău
gat el, consideră că această decizie
riscă să deterioreze grav climatul in
ternațional și să accelereze cursa în
armărilor. Purtătorul de cuvint a
subliniat responsabilitatea primordia
lă pe care o au puterile nucleare în
oprirea cursei înarmărilor și a cerut
acestora „să facă tot ce le stă în pu
tință pentru încetarea competiției
nucleare".
NORVEGIA — Partidul Muncito
resc Norvegian (de guvernămînt) a
dat publicității la Oslo o declarație în
care își exprimă „îngrijorarea serioa
să in legătură cu hotărîrea S.U.A.
privind producerea în serie a bombei
cu neutroni", precum și „teama că
această decizie va îngreuna tratati
vele asupra dezarmării nucleare în
Europa, cărora Norvegia le acordă o
importanță deosebită". In document
se reafirmă hotărîrea Partidului
Muncitoresc Norvegian de a continua
eforturile în direcția creării unei
zone denuclearizate în nordul Eu
ropei.
OLANDA — Ministerul de Externe
al Olandei a dat publicității o decla
rație în care se arată că „în lumina
caracterului sensibil și a anteceden
telor acestei probleme, guvernul
olandez ar fi apreciat dacă aliații ar
fi fost informați anterior în legătură
cu decizia americană. Reprezentantul
olandez la N.A.T.O., adaugă declara
ția, a reamintit colegilor săi obiecțiile
repetate ale țării sale față de o even
tuală amplasare a rachetelor cu neu
troni pe pămintul Olandei".

Confederația Generală a Muncii
(C.G.T.) din Franța arată că „decizia
americană se înscrie într-un concept
de război și nu de pace", C.G.T.
consideră că „guvernul american a
hotărît deliberat să facă încă un pas
pe calea cursei înarmărilor".

BELGIA — într-un comunicat al
Biroului Politic al C.C. al Partidului
Comunist din Belgia, publicat la Bru
xelles, se relevă că această decizie a
fost luată „lntr-un moment in care in
rîndul țărilor occidentale membre
ale N.A.T.O. crește amploarea sen
timentelor in favoarea unor negocieri
intre Est și Vest asupra dezarmării
nucleare. O atare hotărire a guvernu
lui de la Washington mărește in mod
evident riscul unei catastrofe nu
cleare".
într-o declarație dată publicității la
Praga de FEDERAȚIA SINDICALA
MONDIALA se arată că hotărîrea
Administrației americane de a trece
la fabricarea armei cu neutroni con
stituie un act îndreptat împotriva
omenirii, semnifică o nouă intensifi
care a cursei înarmărilor, o încor
dare serioasă a situației» interna
ționale.
SPANIA — Partidele politice din
Spania și-au ‘manifestat îngrijorarea
față de hotărîrea luată de președin
tele S.U.A. Astfel, Uniunea Centru
lui Democratic (partidul de guver
nămînt) a subliniat că decizia ame
ricană poate să ducă la o accelerare
a cursei înarmărilor. La rîndul său,
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol a condamnat hotărîrea Adminis
trației S.U.A., calificînd-o o nouă es
caladare a cursei înarmărilor și o
provocare menită să sporească ten
siunea pe arena internațională.

R.F.G. — în rîndul partidelor poli
tice și în presa din R.F.G. decizia
S.U.A. de a produce bomba cu neu
troni a fost întîmpinată cu o puterni
că reacție critică, de condamnare.
Egon Bahr, unul din reprezenfanții proeminenți ai P.S.D., de
guvernămînt, a declarat că opo
ziția sa față de producerea bom
bei cu neutroni nu s-a schimbat
din 1978, cînd a calificat acest proiect
„o pervertire a gindirii umane", și s-a
întrebat : „Oare, într-adevăr. lumea
înnebunește ?. Este complet lipsit de
sens să se instaleze armele cu neu
troni in mijlocul Europei — a arătat
Egon Bahr, intr-o declarație radiodi
fuzată. Președintele S.U.A. are posi
bilitatea oricind să decidă ce arme
vor produce americanii. Dar noi
avem datoria și responsabilitatea de
a decide dacă ea trebuie instalată
la noi". Bahr a apreciat că, în ultimă
instanță, hotărîrea S.U.A. va duce la
accelerarea cursei înarmărilor.

IUGOSLAVIA — Ziarul iugoslav
„Borba" califică hotărîrea S.U.A. de
a (trece la fabricarea armei cu neu
troni drept un pas ce apropie mai
mult o catastrofă, subliniind pe
ricolul ce amenință întreaga omenire
în urma continuării cursei înarmări
lor. De asemenea, ziarul iugoslav arată că această decizie înseamnă
menținerea pe poziții de forță în dia
logul reciproc, poziții ce nu au dus
la rezultate pozitive în numeroasele
negocieri asupra frinării escaladei
înarmărilor.

FRANȚA — Hotărîrea S.U.A. de a
fabrica bomba cu neutroni „face să
crească riscul unui război nuclear",
arată Gaston Plissonnier, secretar al
C.C. al P.C. Francez, într-o declara
ție publicată de ziarul „THumanite".
Arma cu neutroni va face din Europa
„ostaticul strategiei americane" și
fabricarea ei va însemna „o formida
bilă relansare a cursei înarmărilor, a
cărei povară este deja atit de greu
resimțită astăzi". „Considerăm că
Franța poate, prin acțiunile ei, să
ajute la frinarea acestui înfricoșător
angrenaj, propunînd, de pildă, renun
țarea definitivă și universală la bom
ba cu neutroni".

JAPONIA — Principalele ziare
japoneze condamnă, marți, hotărîrea
S.U.A. de a produce și stoca bombe
cu neutroni. „Yomiuri Shimbun"
scrie : „Sîntem alarmați de decizia
Administrației Reagan de a produce
și stoca bombe cu neutroni, pentru că
aceasta cu siguranță va intensifica
cursa înarmărilor nucleare... Un stu
diu O.N.U. dezvăluie că astăzi există
îri lume peste 50 000 de arme nuclea
re cu o putere de distrugere echivalînd cu 1000 000 bombe atomice de
tipul celei aruncate asupra Hiroshimei. Să mai fie oare într-adevăr ne
voie de un nou tip de armă nucleară,
cind aceasta înseamnă un și mai

mare pericol de război nuclear 7 Plă
nuiesc oare S.U.A. utilizarea unei
strategii care ar prevedea o devastare
nucleară limitată la Europa și. în același timp, cruțarea teritoriului american de un atac ? Această bănu
ială crește, în mod cert, pe zi ce tre
ce". La rîndul său, „Asahi Shimbun"
apreciază că adoptînd această hotă
rire președintele Reagan „a pornit
pe un drum periculos".
■fc
O mare demonstrație de protest
împotriva deciziei Administrației
S.U.A. de a fabrica bomba cu neu
troni a avut loc la Sydney (Austra
lia). Reprezentanții marilor centrale
sindicale australiene, ai organizațiilor
pentru apărarea păcii și pentru
dezarmare din Australia, participant!
la demonstrație, purtau lozinci pe
care scria : „Cerem interzicerea
bombei ce neutroni!“, „Să se pună
capăt cursei înarmărilor!“, „Să fie
evacuate bazele militare americane
din Australia!"; ei au parcurs prin
cipalele artere ale orașului pină la
Consulatul Statelor Unite. Aici, ei au
remis o petiție de protest, în care se
arată, între altele : „Ne asociem milioanelor de cetățeni americani care
cer anularea acestei hotăriri. Sprijinim politica de destindere și dezarmare, cerem președintelui S.U.A. id
revină asupra deciziei sale".
Demonstranții au ținut să sublinie
ze că popoarele lumii nu au nevoie
de arme de distrugere în masă, ci de
o pace trainică întemeiată pe dezar
mare.
„Nu, bombei cu neutroni !“, „Pacea
trebuie să triumfe !“ — sînt lozincile
sub care, în fața Consulatului State
lor Unite din Milano, a avut loc o
demonstrație de protest împotriva
hotărîrii Administrației americane de
a trece la fabricarea bombei cu neu
troni. Participanții la demonstrație,
care a fost organizată de Partidul
Comunist Italian, de Partidul Socia
list și de Federația tineretului comu
nist italian, au condamnat cu hotă
rire această decizie, arătînd că ea re
prezintă un nou pas pe calea inten
sificării cursei înarmărilor si adaugă
noi pericole la adresa păcii mon
diale.
(șYgerpres)

Intervenția reprezentantului țării noastre
toate forțele pentru trecerea la mă
suri concrete și efective de dezar
mare, pentru încetarea cursei înar
mărilor, reducerea bugetelor mditare, a forțelor armate și a armamen
telor, interzicerea manevrelor mili
tare și a demonstrațiilor de forță la
frontierele altor state, precum și la
alte măsuri de dezarmare și de în
tărire a încrederii între state.
Vorbitori reprezentind organizații
pentru pace din diferite țări, intre
care Japonia, S.U.A., R. F. Germa
nia, Suedia, au făcut aprecieri deo
sebit de pozitive la adresa inițiati
velor României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, promovate pe arena internațională pentru dezarma
re, pace și securitate, pentru asigu
rarea dreptului popoarelor la viață
și libertate.
în marea sală a gimnaziului din
Nagasaki, în prezența unui impre
sionant auditoriu, a fost adoptat
„Apelul de la Nagasaki către toate
popoarele lumii", care exprimă ce
rința universală de respingere cu
fermitate a cursei înarmărilor, de încetare imediată a experimentării,
producerii, depozitării și proliferării
armelor nucleare, de respectare a
dreptului popoarelor la autodetermi
nare și independență națională.

TOKIO 11 (Agerpres). — Parțicipanții la etapa de la Nagasaki a
Conferinței internaționale împotriva
bombelor atomice și cu hidrogen
s-au pronunțat cu fermitate împo
triva cursei înarmărilor, a amplasă
rii de noi arme nucleare în Europa
și în alte părți ale lumii- Ei au lan
sat un apel opiniei publice mondiale
de a determina guvernele să acțio
neze pentru ca viitoarea sesiune
specială a Adunării Generale a
O.N.U. consacrată dezarmării să
treacă, pînă nu este prea tîrzlu, de
la vorbe la fapte în vederea încetă
rii cursei înarmărilor, care reprezin
tă o gravă amenințare pentru viața
popoarelor și civilizația umană.
Reprezentantul Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din țara
noastră a prezentat unui larg audi
toriu preocupările pașnice ale po
porului român, lupta sa neabătută
împotriva oricăror pregătiri de răz
boi și a cursei înarmărilor, pentru
soluționarea tuturor problemelor
complexe ale lumii contemporane
pe calea negocierilor, pentru edifi
carea unei securități internaționale
reale, pentru pace trainică în lume.
Vorbitorul a prezentat apelul adresat de cel de-al II-lea Congres
al consiliilor oamenilor muncii tu
turor popoarelor să acționeze cu

LA REUNIUNEA DE LA NAIROBI

Cu prilejul comemorării a 36 de ani de la bombardamentul atomic asupra
orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki! la Londra a avut Ioc o manifes
tare inițiată de organizația „Campania pentru dezarmare nucleară", în ca
drul căreia s-a cerut interzicerea armelor de distrugere în masă. în fotografie :
Tatsuichiro Akizuki, care s-a aflat la Nagasaki cind cea de-a doua bombă
atomică a fost lansată în 1945, depune o coroană de flori, in timpul ma
nifestării antihucleare de la Londra

Impasul, indiferent de forurile în
care au avut loc dezbaterile, a fost
însoțit de multiplicarea stărilor de
tensiune din economia mondială, de
degradarea continuă a pozițiilor ță
rilor in curs de dezvoltare în an
samblul vieții economice internațio
nale. Raportul de schimb s-a dete
riorat atit de mult încit, pentru a
importa de pe piețele statelor dez
voltate același volum de produse
manufacturate, țările în curs de dez
voltare au fost nevoite să exporte,
în 1980, cu 50 pînă la 120 la sută mai
multe materii prime decit în 1970 ;
datoria lor externă a depășit de
două ori și jumătate veniturile pe
care le obțin anual din exporturi,
iar noile fenomene de pe piețele mo
netare — cursul în creștere al dola
rului, rata extrem de ridicată a dobinzilor practicată de S.U.A. — agravează balanțele lor de plăți ; rit
mul de creștere economică al „lumii
a treia" coboară vertiginos spre zero.
Iar ca o consecință generală decala
jele dintre țările bogate și cele să
race se adîncesc tot mai mult, în
loc de a se reduce.
In astfel de condiții — așa cum au
subliniat o serie de participanți la
reuniunea pregătitoare de la Cancun.
reprezentanți ai țărilor în curs de
dezvoltare — obstacolele aflate în
calea dialogului „Nord-Sud" nu îm
bracă un caracter de circumstanță,
ci constituie oglindirea contradicții
lor majore cu care se confruntă lu
mea de astăzi, concluzia pusă în
evidență fiind aceea că „a sosit mo
mentul de a se reorganiza sistemul
economic mondial".
Din acest punct de vedere consti
tuie, desigur, un aspect pozitiv rea
lizarea unui consens pentru ca intîlnirea la nivel înalt din octombrie
să abordeze, sub raport politic, pro
blemele privind cooperarea interna
țională, iar concluziile sale să fie
prezentate în cadrul negocierilor glo
bale de la O.N.U.
Nu este mai puțin adevărat însă
— și acest lucru a reieșit și din dis-

Pentru interzicerea plasării de arme
în spațiul cosmic
x
Scrisoarea adresată de ministrul afacerilor externe al U.R.S.S,
secretarului general al O.N.U.
MOSCOVA 11 (Agerpres). La Mos
cova a fost dată publicității scrisoa
rea adresată de ministrul afacerilor
externe al U.R.S.S., Andrei Gromiko,
secretarului general al O.N.U., prin
care Uniunea Sovietică propune în
scrierea pe ordinea de zi a celei
de-a 36-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. ă problemei privind
încheierea unui „Tratat de interzi-

cere a plasării în spațiul cosmic a
armelor de orice tip". După cum
precizează agenția T.A.S.S., Uniunea
Sovietică consideră că spațiul cos
mic trebuie să rămînă pentru tot
deauna lipsit de orice fel de arme,
6ă nu devină o nouă arenă a cursei
înarmărilor și sursă a inrăutățirii
relațiilor dintre state.

MONROVIA 11 (Agerpres). —
Trei membri ai Consiliului Popular
de Salvare al Liberiei, acuzați de
participare la recentul complot vizînd răsturnarea de la putere a șe
fului statului, Samuel Doe, au fost
înlocuiți în funcție — s-a anunțat
la Monrovia. în cadrul remanierii,
potrivit agenției France Presse, ge
neralul Nathan Poldier a fost numit
vicepreședinte al Liberiei și copre
ședinte al Consiliului Popular de
Salvare,
iar
locotenent-colonelul
Jeffrey Gbatu a devenit purtător de
cuvint al consiliului. Totodată, mi
nistrul adjunct al apărării, colonelul
Edward Sackor, a fost numit minis
tru al administrației locale, funcție
în care îl înlocuiește pe Oscar
Quiah, implicat in tentativa de lovi
tură de stat.
După cum a anunțat șeful statului
liberian, majoritatea participanților
la complot au fost arestați.

jcrr nunțiii
LONDRA 11 (Agerpres). — Prăbu
șirea, acum 25 de ani, a unui avion
la o bază militară aeriană din estul
Angliei ar fi putut transforma regiu
nea intr-un „deșert" nuclear — in
formează săptămînalul britanic „The
Observer", dezvăluind noi și surprin
zătoare detalii în legătură cu vechiul
accident.
Puține fapte au fost vreodată date
la iveală privind accidentul de la
baza aeriană Lakenheath, de lingă
Cambridge, atît in Marea Britanie —•
unde chestiunea este un secret ofi
cial — cit și în S.U.A., unde Penta
gonul, scrie revista „Observer", a re
fuzat să facă vreun comentariu, „din
considerente diplomatice". Un general
din cadrul forțelor aeriene americane
însă, astăzi în rezervă, a dezvăluit
noi date referitoare la accident ; le-a
dezvăluit „Centrului pentru informa
ții militare", institut independent de
cercetări din Washington.
Accidentul s-a produs în Iulie 1958,
cînd un bombardier B-47, venind din
Nebraska, a luat foc pe pista de ate-

rizare — informează g .«ralul, pe
vremea aceea pilot la baza respec
tivă. Jeturi aprinse de gaze de la
motorul cu reacție al avionului au
răbufnit peste un siloz adăpostind 3
bombe nucleare, care conțineau, fie
care, 8 tone de dinamită și o canti
tate neprecizată de uraniu. Echipajul
de patru oameni al avionului și-a
pierdut viața. Pompierii au reușit să
stingă focul înainte să explodeze di
namita aflată sub flăcări, care, dacă
ar fi aprins trotilul — și puțin a lip
sit — ar fi făcut ca o parte din estul
Angliei să se transforme în pustiu,
contaminat, pe deasupra, de iradiații — declară generalul american.
Ministerul Apărării de la Londra
— relatează agenția Associated Press,
care retransmite știrea — a refuzat
să facă vreun comentariu pe această
temă. Dar accidentul din estul An
gliei pune în evidență, ' dată mal
mult, necesitatea desfiin îrii bazelor
străine, dezarmării generale și. în
special, nucleare.

Continuă fluctuațiile pe piețele
monetare occidentale
Cursul dolarului a crescut, din nou,
luni, atingînd niveluri record în ra
port cu francul francez și lira italia
nă, iar prețul aurului a scăzut. Susți
nută, între altele, de ratele exagerat
de înalte ale dobînzilor bancare ame
ricane, bancnota verde a fost cotată
la 6,1350 franci francezi. Ia Paris, față
de 6,0912, vineri. Ia închidere, instalîndu-se ferm dincolo de „bariera" de
6 franci francezi la dolar, pe care a
trecut-o șăptămina precedentă. La
Londra, dolarul a fost cotat chiar la
6,17 franci francezi. De asemenea, în
raport cu lira italiană, dolarul a în
registrat un nou record — 1 263,50
lire, față de 1 253,75 lire, vineri la în
chidere.
N-au fost cruțate, în ciuda inter
vențiilor masive ale băncilor centrala

de șăptămina trecută, nici celelalte
monede occidentale — marca vest»
germană a pierdut 2,5 pfenigi încă la
deschiderea Bursei de la Frankfurt pe
Main, dolarul fiind apoi cotat la
2,5645 mărci vest-germane, față de
2,5380, vineri, la închidere — cea mai
înaltă rată de schimb pentru moneda
americană din ultimii cinci ani.
în ansamblu, notează agenția Asso
ciated Press, cursul dolarului se află
la cel mai înalt nivel din ultimii 10
ani, în raport cu principalele mone
de occidentale grație atractivitățil
exercitate de ratele înalte ale dobînzilor bancare americane de peste 20
la sută, în comparație cu dobînzile
vest-europene, în medie de 15 la
sută.
(Agerpres)

GENTIILE DE PRESA
e scurt

Reuniunea de Ia Cancun
și perspectivele negocierilor globale Nord-Sud
niunea pregătitoare de la Cancun evidențiazâ dorința statelor partici
pante de a readuce pe linia de plu
tire o formulă de negocieri interna
ționale care s-au desfășurat cu ani
in urmă și care, din păcate, nu au
dus la rezultatele scontate. Lansat
în 1975, din inițiativa Franței, „dia
logul Nord-Sud" avansa ideea unui
cadru „mai limitat" de participare,
pe considerentul „eficienței dezba
terilor". Țările în curs de dezvolta
re nu au respins propunerea de dia
log. în ciuda caracterului său res
trictiv, considerîndu-1 util în măsura
în care ar fi avut urmări concrete
asupra raporturilor lor cu statele avansate. Totodată, ele și-au exprimat
exigența legitimă ca negocierile —
chiar în acest cadru — să nu se li
miteze la problemele energetice,
(cum propusese, la început, Franța),
ci să pună in discuție ansamblul pro
blemelor dezvoltării. Au fost astfel
stabilite patru dosare (energie, materii prime, dezvoltare și aspecte financiare) prevăzute a fi tratate și
discutate în mod egal, numărul par
ticipanților fiind fixat ia 27 de state, 8 țări industrializate, 7 țări în
curs de dezvoltare exportatoare de
petrol, 12 țări în curs de dezvoltare
neproducătoare de petrol.
„Dialogul Nord-Sud“, purtat în pe
rioada decembrie 1975 — iunie 1977,
s-a încheiat fără rezultatele concre
te așteptate, în absența voinței poli
tice din partea statelor occidentale
industrializate de a accepta restruc
turări de fond în relațiile economice
internaționale. Datorită acestei si
tuații, participanții au convenit să
transfere dezbaterile în structurile
instituționale ale O.N.U. Aceleași
cauze — pozițiile neschimbate ale
țărilor occidentale industrializate —
au dus însă la aceleași efecte, după
cum se știe, lansarea negocierilor
globale propuse de țările în curs de
dezvoltare la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U., de anul
trecut, rămînînd în continuare blo
cată.

crearea unor organisme de coopera
re internaționale sau regionale care
să faciliteze transferul de tehnologie
destinată utilizării acestor resurse,
precum și de fonduri pentru finan
țarea unor proiecte concrete.
★
Președintele Kenyei. Daniel Arap
Moi. s-a întîlnit cu primul ministru
al Indiei. Indira Gandhi, aflată la
Nairobi pentru a participa la lucră
rile Conferinței O.N.U. asupra surse
lor noi și regenerabile de energie. In
cursul întrevederii au fost abordate
probleme ce privesc extinderea relai țiilor între cele două țări în dome
niile economiei, industriei și cercetă
rii științifice. Totodată, a fost exami
nată situația din sudul Africii, exprimîndu-se sprijinul pentru lupta
poporului namibian în vederea obți
nerii independentei.

după dejucarea tentativei
de lovitură de stat

ALGERIA — Referindu-se la hotă
rire» Statelor Unite privind fabri
carea bombei cu neutroni, cotidianul
„Al Chaab", din Alger, menționează
că această decizie va antrena o re
lansare a cursei înarmărilor, care va
avea, între altele, repercusiuni asu
pra „situației dezastruoase prin care
trec țările in curs de dezvoltare, sub
efectul politicii imperialiste".

al partidului pentru a desemna un
candidat.
După actul prezentării demisiei,
Pinto Balsemao a precizat că la ori
ginea hotărîrii sale se află „opoziția
sistematică a unor personalități din
«Alianța democratică»" (coaliția de
centru-dreapta formată din P.S.D..
Centrul Democratic și Social și
Partidul Popular Monarhist) față de
programul său de guvernare. „Aces
tor personalități — a subliniat pre
mierul demisionar — le revine, ca
urmare, sarcina de a găsi o soluție
crizei pe care au provocat-o“.
Agențiile internaționale de presă
precizează că președintele P.S.D. a
demisionat de la conducerea guver
nului în urma crizei interne din rîn
dul social-democrației, după ce luni
a primit, în Consiliul Național, un
sprijin pe care l-a considerat ca in
suficient.

Dezvăluiri în ziarul „Observer"

REMANIERE
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înscriindu-se pe linia eforturilor
depuse pentru relansarea așa-numitului „dialog Nord-Sud“, reuniunea
ministerială de la Cancun, pregăti
toare a viitoarei conferințe la nivel
înalt a țărilor în curs de dezvoltare
și statelor puternic industrializate,
programată să aibă loc la 22—23 oc
tombrie, în aceeași localitate mexi
cană, s-a încheiat într-o atmosferă
apreciată de majoritatea comentato
rilor ca fiind „favorabilă" și „con
structivă".
Miniștrii de externe ai celor 22 de
state participante au semnat la sfîrșitul reuniunii un comunicat, in
care au definit obiectivele viitoarei
înlilniri la nivel înalt — a cărei de
numire oficială este Reuniunea in
ternațională asupra cooperării și
dezvoltării (R.C.I.D.) — subliniind
că scopul său general va fi „facili
tarea unui acord privind desfășura
rea de negocieri globale în cadrul
O.N.U.". între obiectivele principale
ale reuniunii din octombrie figurea
ză „reflectarea complexității proble
melor actuale ale economiei mon
diale șl corelarea lor" și „un schimb
de vederi cu caracter general asupra
viitorului relațiilor «Nord-Sud»“, in
special interdependența și reciproci
tatea intereselor țărilor în curs de
dezvoltare și ale statelor industria
lizate. Precizînd că întîlnirea din oc
tombrie va avea un caracter politic
și că ea trebuie să se desfășoare
într-o atmosferă deschisă, comunica
tul arată că miniștrii participanți au
convenit, de asemenea, includerea
pe ordinea de zi a punctului refe
ritor la „viitorul cooperării interna
ționale în vederea dezvoltării și re
activării economiei mondiale, inclu
siv în domenii ca securitatea ali
mentară și dezvoltarea producției de
materii prime agricole, comerțul și
industrializarea, energia, chestiuni
financiare și monetare".
Simpla expunere a tematicii pro
puse conferinței la nivel înalt din
octombrie, la care se adaugă ambianța în care s-a desfășurat reu-

LISABONA 11 (Agerpres). — în
Portugalia s-a declanșat marți criza
de guvern, ca urmare a prezentării
de către primul ministru. Francisco
Pinto Balsemao, a demisiei guvernu
lui. Demisia a fost prezentată pre
ședintelui republicii. Antonio Ramalho Eanes, care, potrivit uzanțe
lor, ar urma să inițieze o serie de
consultări cu liderii tuturor partide
lor înainte de a însărcina o perso
nalitate politică cu formarea noului
cabinet.
Primul ministru demisionar a
anuntat că guvernul său — coaliția
„Alianța democratică" — va rămîne
în funcțiune pînă cînd Partidul So
cial-Democrat. al cărui președinte
este el însuși, va desemna un candi
dat pentru președinția guvernului.
Observatorii de presă menționau
marți că P.S.D. a convocat pentru
vineri, 14 august. Consiliul Național

Opțiuni în favoarea valorificării unor noi
surse de energie
NAIROBI 11 (Agerpres). — La
Nairobi au continuat, marți, lucrările
Conferinței Națiunilor Unite asupra
surselor noi și regenerabile de ener
gie, in cursul cărora participanții au
subliniat necesitatea ca punerea în
valoare a acestor prețioase resurse să
fie făcută într-un mod echitabil și,
totodată, să reprezinte o contribuție
la eforturile țărilor în curs de dez
voltare. Un raport al Băncii mon
diale. prezentat în cadrul dezbateri
lor. relevă faptul că țările în curs
de dezvoltare au nevoie în următorii
cinci ani de aproximativ 12 miliarde
dolari pentru a-și valorifica propriile
lor resurse regenerabile. Participanții
s-au pronunțat in context pentru
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cuțiile reuniunii pregătitoare de la
Cancun — că există mari deosebiri
de vederi între modul în care concep
viitoarea întîlnire statele industria
lizate și țările in curs de dezvoltare.
Este o realitate, pe care țările in
curs de dezvoltare, ce alcătuiesc
imensa majoritate a omenirii, o pun
cu tărie în evidență, că realizarea
unui simplu cadru de discuție, fără
a se deschide calea spre măsuri con
crete, nu ar contribui la soluționa
rea problemelor grave care afectea
ză aceste țări. Din păcate, și la Can
cun s-a dovedit că există o mare
deosebire de vederi între cele două
grupuri de țări în legătură cu ne
cesitatea negocierilor globale și fi
nalitatea lor. Țările în curs de dez
voltare așteaptă
ca negocierile
globale să ducă la modificări radi
cale în actuala structură a relațiilor
economice internaționale, ceea ce ar
implica depășirea pozițiilor de imo
bilism pe care s-au situat, ani de-a
rîndul, unele dintre statele indus
trializate, blocînd astfel procesul ne
gocierilor. Or, așa cum a reieșit și
la recenta întîlnire la nivel înalt de
la Ottawa a statelor industrializate,
aceste state nu sînt încă dispuse să
se angajeze intr-un proces real,
eficace și constructiv de negocieri,
de natură să ducă la îngustarea și
eliminarea gravelor anomalii și dis
crepanțe ce caracterizează, la ora
actuală, economia mondială.
Din acest punct de vedere, reu
niunea din octombrie de la Cancun
este menită să reliefeze, o dată in
plus, interdependența și reciproci
tatea intereselor țărilor în curs de
dezvoltare și a statelor industriali
zate, putîndu-se înscrie ca un pas
util înainte prin relansarea dialogu
lui „Nord-Sud“, în vederea depășirii
imobilismului existent in procesul
lansării negocierilor globale, ca una
dintre modalitățile concrete de dez
voltare și finalizare a cerințelor și
direcțiilor de acțiune ale noii ordini
economice internaționale.

DONAȚIE DE CĂRȚI ROMANEȘTI. Ambasada română la Caracas a
donat Fundației copilului din Venezuela o colecție de cărți românești pen
tru copii și tineret. Primind cărțile, președinta fundației, doamna Betty
Urdaneta de Herrera, soția președintelui Venezuelei, a mulțumit călduros
pentru această donație, pe care a apreciat-o ca o dovadă a bunelor rela
ții statornicite intre cele două țări, ca o nouă posibilitate de cunoaștere a
activității editoriale romanești pentru copii și tineret și, respectiv, a vieții
și activității copiilor și tineretului român. Marin Argint, ambasadorul
României la Caracas, a subliniat importanța pe care partea română o
acordă dezvoltării relațiilor cu Venezuela în toate domeniile.

ÎNCHEIEREA TURNEULUI PRE
ȘEDINTELUI R.A.E. Președintele
Egiptului, Anwar El Sadat, s-a în
tors la Cairo după vizitele între
prinse în Marea Britanie și Statele
Unite. La Londra și Washington
șeful statului egiptean a purtat con
vorbiri cu premierul Margaret
Thatcher și președintele Ronald
Reagan în legătură cu evoluția ra
porturilor bilaterale, precum și cu
unele aspecte ale situației interna
ționale, in special cea din Orientul
Mijlociu.
ALEGERILE DIN THAILANDA.
Fostul prim-minisțru al Thailandei,
generalul Kriangsak Chomanan. a
obținut victoria în alegerile parla
mentare parțiale desfășurate, du
minică, în provincia Roi Et din
nord-estul tării. întrunind peste
70 000 de sufragii, informează agen
ția France Presse. Candidatura lui
Chomanan a fost susținută de
Partidul Național al Democrației,
pe care l-a creat recent.
LANSAREA UNUI SATELIT
METEOROLOGIC JAPONEZ. Ja
ponia a reușit marți lansarea celui
de-al doilea satelit meteorologic
geostationar (GMS). Satelitul, de
numit „Himawari" (Floarea-soarelui) a fost lansat de la Centrul spa
țial din Insula Tanegasima. în sudvestul tării și plasat pe orbită de
către racheta „N-2“. cea mai mare
construită vreodată în Japonia, care
măsoară 35 de metri înălțime si are
o greutate de 140 tone. Himawari-2
va prelua atribuțiile primului sate
lit japonez de acest gen. lansat în
iulie 1977 de către N.A.S.A.

VIZITA LA DAMASC. Președin
tele Siriei. Hafez Al Assad, l-a pri
mit pe maiorul Abdel Salam Jalud,
membru al Comandamentului Re
voluției din Jamahiria Libiana,
aflat intr-o scurtă vizită la Damasc,
anunță agenția siriană de infor
mații. La întrevedere a luat parte
vicepremierul și ministrul sirian de
externe. Abdel Halim Khaddam.

NOUL PRIM-MINISTRU AL
IRANULUI, Mohammad Djavad
Bahonar, a declarat că va prezenta
în Majlis (parlamentul iranian)
componenta viitorului guvern. în
cursul zilei de joi. a anuntat postul
de radio Teheran, reluat de agenția
Reuter.
CONVORBIRI
BRAZILIANOVENEZUELENE. Președintele Venezuelel, Luis Herrera Campins, a
sosit la Brasilia, unde va efectua o
vizită oficială de patru zile. Pro
bleme ale situației regionale și in
ternaționale. sporirea exporturilor
de petrol venezuelean în Brazilia și
întărirea raporturilor de colaborare
bilaterală vor constitui principalele
teme abordate în cursul convorbiri
lor pe care președintele Campins
le va avea cu omologul său brazi
lian Joao Baptista de Figueiredo.

INFLAȚIA ÎN ARGENTINA.
Luna trecută costul vieții a crescut
în Argentina cu peste 10 la sută —
a anuntat Ministerul argentinian al
Economiei. După cum s-a precizat,
indicele preturilor de desfacere a
sporit cu 10.2 la sută, cel al pre
turilor cu ridicata — cu 12,7 la sută,
iar preturile din sfera construcțiilor

s-au majorat cu 9,3 la sută. în ul
timele 12 luni, costul vieții în țară
a crescut cu 104,9 la sută.

REUNIUNEA EXTRAORDINARA
A ORGANIZAȚIEI ȚARILOR EX
PORTATOARE
DE
PETROL
(O.P.E.C.), stabilită pentru 19 au
gust, inițial la Viena. se va desfă
șura la Geneva. în cazul în care va
avea loc — s-a anunțat la sediul
organizației, in capitala austriacă,
în prezent continuă consultările în
vederea convocării reuniunii, deci
zia definitivă urmind să fie anunța
tă in următoarele două zile. Scopul
reuniunii extraordinare a O.P.E.C.
ar urma să fie stabilirea unui preț
comun de referință al țărilor mem
bre pentru petrol.
NUMIRE. Ahmed Ould Mennih,
membru al Comitetului Militar de
Salvare Națională al Mauritaniei. a
fost numit în funcția de ministru al
afacerilor externe si al cooperării,
a anuntat postul de radio din
Nouakchott. El îl înlocuiește pe
Dahane Ould Ahmed Mahmoud,
scos din funcție la 4 august.

ÎNTREVEDERI LA RABAT. Re
gele Hassan-II a avut convorbiri cu
prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Fahd ibn Abdul Aziz, aflat
într-o vizită oficială In Maroc. A
fost abordată, cu acest prilej, ac
tuala situație din Orientul Mijlociu.
„OPERAȚIUNEA POPPADUM“.
Brigada antistupefiante a Scotland
Yard-ului a confiscat recent 5 kg
heroină, a cărei valoare este eva
luată pe piața stupefiantelor la aproximativ 5 milioane lire sterline.
Cinci persoane implicate în traficul
ilicit de droguri au fost arestate.
Această confiscare face parte din
„Operațiunea Poppadum", desfășu
rată de Scotland Yard din iulie 1980
și care a condus brigada antistupe
fiante la anchetarea ramificațiilor
din Italia, Belgia, Olanda, Elveția și
Statele Unite ale unei întinse
țele de traficanțl.

Valentin PAUNESCU
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