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Obiect și sarcini prioritare în economie

PLANUL PRODUCȚIA 
FIZICA export

- realizat ral, in condiții 
de inaltă te și eficiență

încheiem primul semestru ș ța muncitorilor, inginerilor și tehni- 
!n cel de-al doilea semestr cienilor, a specialiștilor din cerceta- 
cestui an al cincinalului. I re, pentru ca planul la export să fie 
prilej de analiză aprofundata realizat exemplar, la termenele și in 
gentă a rezultatelor obținu' condițiile de calitate prevăzute in 
acum și mai ales, de stabiliri contractele încheiate cu partenerii 
acțiuni și măsuri hotărîte, f externi. în actualele condiții de 
către organele și organiza concurență accentuată pe plan in- 
nartid colectivele de oan ternațional. problemele privind ca- 
munci’i, conducerile de intre) Htatea și înnoirea produselor, ter- 
centrale si ministere, penti nienele de execuție și livrare, greu- 
algura realizarea integrală U‘ea.și fiabilitatea utilajelor, para- 
niiliii De acest an la product metr>* tehnico-economici constituie si la export “n concUții d elemente esențiale ale competitivi-

sabini Te mare inTe Privința creșterii gradului de valori- 
f1n1>r.mirpănia rSrnr înfăptuificare a materiilor prime utilizate in economica, a căror mfaptu- 
cită zi de zi întreaga capac! 
ganizatorică și politică a org 
lor de partid, o activitate stă 
din partea cadrelor de condu' 
economie, priceperea, hărnici 
ponsabilitatea oamenilor mu 
fiecare întreprindere și ran 
dustrială.

Indiscutabil, în primele ci 
ale anului, numeroase colecti 
citorești au obținut rezultate 
realizarea producției fizice 
și nd planul la o serie de 
principale, absolut necesari 
miei naționale. Concludente 
sens sint realizările raportă 
ceastă perioadă de colective 
tașe în întrecere, despre ca 
a relatat pe larg in ultim 
Evident, rezultatele de ansa 
fi fost mult mai bune dacă 
șir de unități nu ș-ș£ Ji .irț 
rămîneri în urmă la ănum 
duse de primă importanți 
dezvoltarea în ritmul pri 
economiei.

Așa cum a subliniat în 
rinduri conducerea partiduli 
ducția fizică constituie un I 
de bază al economiei nation! 
atare, aceasta trebuie realiza 
și integral, la toate sortimer 
cea mai mare răspundere ș 
tate trebuie să se acțiO 
această direcție, îndeosebi 
tățile chemate să asigure de; 
mai puternică a 
-și de materiț 
Ne referim, mai 
petrol, la o serie, de minerei 
roase și materii prime de cai 
mia națională are absolută 
Iată de ce. pentru colectivei^ 
lor din aceste, sectoare, car 
registrat restanțe pină acum 
cea mai importantă in ace 
rioadă este aceea de a reci 
mai repede răminerile în un 
a se înscrie ferm in prevedț 
nului la producția ' 
moment nu trebuie 
vedere, așa cum 
cerea partidului, 
plan pe acest an la resurse 
tice și materii prime trebuj 
derate ca minime și ele tr< 
tegral îndeplinite și chiar de 
orice creștere suplimentară 
ducție fiind nelimitată — pe 
asigura o mai bună bază ini 
punctul de vedere al energii 
teriilor prime.

De bună seamă, cu aceț 
secvență și răspundere e n 
se acționeze pentru recuper; 
tanțelor — in unitățile undi 
au apărut — și îndepliniri 
grală a planului la produc 
și in celelalte ramuri alei 
triei — metalurgia, constri! 
mașini, chimia, economia 1 
și materialele de construcți 
tria ușoară. Economia 
contează pe fiecare din i 
prevăzute in plan 1 Toate i 
au o destinație precisă in 
mul dezvoltării economice 
în realizarea comenzilor nd 
la export in aprovizionatei 
lației și. de aceea, fabricar 
vrarea lor ritmică, zi de zi 
titățile stabilite, constituit ■ 
tate imperioasă.

Tn deplină concordanță jcii 
nlrea planului la producția 
sarcină de prim ordin pentin, 
muncii din intreprinderi. di: 
ramură econom.că o reprea 
lizarea integrală, îa term 
cea mai bună calitate, a ț 
destinate exportului. Cu ti 
ritatea trebuie să se ințeli 
cum a reliefat adesea. ir 
timp, tovarășul Nicolae Cj 
că realizarea planului di 
constituie, in actualele coi 
crizei economice mondiale, 
importantă problemă a 
miei românești. De realizați 
piară a contractelor inel 
export în acest am n 
du-se in același timp și ■ n 
în tirtfîâ din anul trecut, 
asigurarea resurselor vali 
cesare in primul rind penti 
turtle de materii prime și 
de care economia naționali 
soli’tă nevoie și. totodată^ 
celor de plată pentru r 
treptată a datoriei externe 
de aceea. îndeplinirea pll 
domeniul exportului trebv 
rită zilnic, cu toată exigen 
punderea.

Ceea ce conducerea 
cere in momentul de față < 
fiecare întreprindere, in fii 
mură industrială să fie I 
site mijloacele tehnice moj 
dotarea acestora — practic, 
noastră a fost creată aproa 
tregime in ultimii 15 ani - 
firme puternic energiile 
capacitatea profesională și <

fabricarea mărfurilor pentru export, 
spre a se realiza produse cu aport va
lutar cit mai ridicat, precum și în ve
derea obținerii de preturi avantajoase 
la produsele livrate pe piața externă, 
în fond, și acestea sint cerințe esen
țiale ale creșterii eficienței expor
tului, avînd influențe pozitive asu
pra sporirii venitului național.

Acționind în spiritul indicațiilor și 
orientărilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ampla expune
re la plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie și in cuvîntările rostite la ma
rile adunări populare din municipii
le Oradea și Arad, oamenii muncii 
din industrie sint chemați să mun
cească fără preget, cu dăruire și 
abnegație pentru ca zi de zi să pro
ducă mai mult, mai bine, la un nivel 
calitativ superior și cu cheltuieli 
materiale mai reduse, pentru ca in 
cel de-al-doilea semestru al anului să 
obțină, lună de lună, rezultate cit 
mai bune în realizarea planului la 
producția fizică și la export, în creș
terea eficienței economice. Aceasta 
este în interesul general al societății 
noastre, al creșterii continue a avu
ției naționale, al înaintării neabătute 
a țării pe drumul progresului și civi
lizației socialiste.

bazei ei 
prime 
ales, la

fizicâ.
să se p| 
a arăta
că sari

LA SECERIȘ
fiecare zi o zi a
ritmurilor înalte!
Pretutindeni, oamenii ogoarelor să 
acționeze energic pentru a răspunde 
cerinței subliniate de 
partidului ca recolta de orz și grîu 
să fie strînsă și depozitată cît mai 
repede, pentru a se evita orice pierderi
• Recoltarea orzului să se încheie pînă 

sîmbătă în toate județele unde această 
lucrare a început

• Pe măsură ce lanurile dau în pîrg, să 
înceapă secerișul orzului și în zonele 
din nordul și centrul țării

• In județele din sudul și sud-vestul țării, 
grîul să fie strîns în cel mult 8-10 zile

conducerea

Relatări în pagina a Hl-a
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ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI

Prețuire și
omului de

de la catedră, de 
mai modeste, din

Omul 
la cele ___ _______ x
sălile de grădiniță, piriă la. 
acelea din amfiteatrele 
universitare, de la umila 
masă de brad, din școala 
unui cătun de munte, pind 
la catedrele ultramoderne 
care incorporează in ele 
tot felul de pupitre de 
comandă și de tehnici de 
virf — e omul in a cărui 
muncă se oglindește ‘ 
chipul moral și intelectual 
al societății de miine. 
Răspunderea e imensă șl - 
de o importanță covârși
toare. Ani și ani, cop’ii 
țării, ai noștri îl au de 
exemplu. De aici stima șl 
exigențele societății față 
de el. de pregătirea și 
comportarea lui. Acest 
statut îl obligă să fie un 
model uman care mode
lează conștiințe, un om 
invitat. pasionat de mese
ria lui. care transmite 
creator cunoștințe de cul
tură generală și de spe
cialitate. un educator in
spirat și dăruit, al senti
mentelor patriotice, un 
pedagog care formează 
deprinderi, descoperă apti
tudini și talente, le in- 
drumează pentru a se de- 
săvirși si a fi utile socie- 
tă'ii. El ii învață pe tineri 
să judece cu mintea pro
prie, să gîtidească original, 
și creator, îi deprinde să 
învețe și să cerceteze, să
dește in. conștiința, lor 
cultul desăvirșit al muncii.

Omul de la catedra, anu
lui 1982 nu mai poate ft 
sub nici un motiv — nici 
măcar acela al glumei — 
tin urmaș, uitat prin vre- 

^tne, ca o relicvă istorică.

al lui Marius . Chicoș 
Rostogan. El e solicitat sa 
țină pasul cu cete mai noi 
cunoștințe șl metode de 
predare, el trebuie să fie 
convins că nu-i pregătește 
pe elevi doar pentru note, 
ci pentru viață, pentru 
producție, pentru con
strucția- noii vieți- Dască
lul de toate gradele, omt/l 
de la catedră, a fost și este 
un educator al conștiinței 
naționale, al mindriei pa-

recunoștință
la catedră

mai un propagator de cu
noștințe, numai un agent 
activ al civilizației ți cul
turii. ci și un pedagog dă
ruit al întregii națiuni, un 
ctitor modest, adeseori 
anonim, al spiritualității 
noastre, un om de o ine
galabilă frumusețe morală, 
care a păstrat in ființa lui 
mătură toată poezia și 
puritatea copilăriei. El a 
lucrat cu abnegație în ria
dul maselor muncitoare de

de Ion Dodu BĂLAN

tate. Urmind indicațiile 
partidului, ei au realizat 
integrarea invățămintu- 
lui cu cercetarea și pro
ducția, însoțind elevii la 
practica productivă 
șantiere, în 
in fabrici și 
boratoare și 
cercetare. Ei 
la realizarea ......
tră a unei adevărate școli 
a muncii. Omul, de la ca
tedră s-a' pătruns tot mai 
mult de adevărul că mun
ca l-a făcut pe om ; ea 
i-a modelat conștiința, i-a 
lărgit orizontul de cu
noaștere, l-a ajutat să 

natu- 
perso-

pe 
agricultură, 

uzine, in la- 
institute de 

au participat 
in (ara noas-

triotice, pe baza cunoaș
terii trecutului nostru is
toric, a valorilor materia
le și spirituale create de 
poporul român, a trăsătu
rilor specifice ale oameni
lor de la noi.

Oamenii școlii au trecut, 
ca niște lampadafort, fă
clia culturii din generație 
in generație, cultivind in 
inimile tineretului idealu
rile etice și estetice ale 
poporului român si adese
ori ei au fost înainte-mer- 
gătorii peste momentele 
de răscruce ale istoriei 
noastre. Ei au participat 
efectiv la pregătirea și 
înfăptuirea marilor eveni
mente ale evoluției noas
tre istorice. Ei au fost me
reu alături de cei multi și 
obidiți, alătwri de revolu
ționari și de oamenii de 
bine ai acestei nații. Ei au 
răspindit lumina culturii 
piuă in negura deasă a 
satelor de altădată. Omul 
de la catedră n-a fost nu-

la orașe și de la sate, stră- 
duindu-se in condiții grele 
pentru luminarea lor, pen
tru cucerirea unor drep
turi sociale, politice și na
ționale. cu riscul pierderii 
libertății și a modestei 
sale funcții.

După eliberarea țării, 
sub conducerea partidu
lui, dăscălimea și-a adus 
o contribuție remarcabilă 
la construirea noii socie
tăți și a omului nou. Sute 
de mii de oameni de la 
catedră au participat cu 
dăruire patriotică și spi
rit revoluționar la munca 
politică, educativă, la așe
zarea școlii pe principii 
democratice, la continua 
modernizare și perfecțio
nare a procesului de in- 
vățămint. Zeci de mii de 
oameni de la catedră s-au 
implicat cu talent și pri
cepere in cercetarea știin
țifică. unii obținind re
zultate remarcabile in 
toate domeniile de activi

stăpinească tainele 
rii și i-a conturat 
nalitated.

Munca formează 
racterul tînărului. 
dreptățit scria Titu Maio- 
rescu : cu cît se adaugă 
experiența vieții, cu at.it 
pun caracterul mai pre
sus de știință și de ta
lent. Școala face pe om 
frumos — zicea Anton 
Pann. Adică îi formează 
caracterul, îi dă distinc
ție morală. Omul de la 
catedră, școala desăvirșesc 
lucrarea naturii, am a- 
dăuga. Ea face omul — 
Om. Școala și munca. 
Munca fizică și munca in
telectuală. Omul de la 
catedră este un mare și 
autentic muncitor, care nu 
are dreptul să dea nici un 
rebut, nu in sensul de a-i 
scoate pe toți elevii sa- 
vanți sau diplomați uni
versitari — cum cred unii
(Continuare 
in pag. a V-aî

și ca- 
și în-

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a reîntîlnit, marți, cu 
Richard Nixon, fost președinte al 
Statelor Unite ale Americii.

în cadrul noii runde de convorbiri, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
Richard Nixon au continuat schimbul 
de păreri cu privire la relațiile 
româno-americane. precum și asupra 
unor probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

Cu acest prilej au fost relevate cu 
satisfacție bunele raporturi dintre 
România și S.U.A., care au cunoscut, 
in ultimii ani. o evoluție pozitivă, in 
spiritul principiilor înscrise în docu
mentele româno-americane și al în
țelegerilor convenite la nivel inalt. 
De ambele părți s-a afirmat do
rința ca relațiile dintre cele două 
țări să se amplifice și să se întă
rească continuu, pe tărîm politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cultural și 
in alte domenii de activitate, în 
folosul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii, securității. înțelegerii și 
colaborării intre națiuni.

Examinînd aspecte majore ale 
actualității politice internaționale, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
Richard Nixon și-au manifestat pro
funda preocupare față de situația e- 
xistentă in lume, care continuă să fie 
deosebit de complexă și contradicto
rie, ca urmare a acumulării unor 
probleme nesoluționate încă, menți
nerii și agravării unor stări con- 
flictuale în diferite zone ale globului, 
accentuării crizei economice și creș
terii fără precedent a cursei înar
mărilor, S-a considerat că. în aceste 
condiții, se impune o abordare realis
tă. curajoasă a problemelor compli
cate. grave ce confruntă omenirea, o 
rezolvare a lor de pe poziția intere
selor păcii și colaborării interna
ționale. în acest sens, s-a subliniat 
că fiecare țară, fiecare popor trebuie 
să contribuie, prin eforturi comune, la 
soluționarea marilor probleme ale 
lumii de azi, la oprirea incordării și 
eliminarea forței și amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, la 
încetarea conflictelor. și diferendelor 
dintre state și la rezolvarea lor pe 
calea tratativelor, la realizarea unei 
politici de pace, cooperare si respect 
al independenței naționale, ca o bază 
trainică pentru destindere, pentru 
progresul economic și social al tutu
ror națiunilor.

De comun acord s-a apreciat că 
uriașa acumulare de armamente, în
deosebi nucleare, reprezintă un grav 
pericol pentru existența omenirii. 
Pornindu-se de la această realitate, 
s-a subliniat că imperativul cel mai 
arzător, al zilelor noastre îl consti
tuie oprirea cursei înarmărilor. tre
cerea la măsuri practice de dezar
mare. în primul rind.de dezarmare 
nucleară. A fost relevată necesitatea 
ca actuala sesiune a O.N.U. consa
crată dezarmării să adopte hotâriri 
concrete,. eficiente în acest scop. Tot 
in acest cadru a fost exprimată spe
ranța că negocierile dintre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică. în legătură cu 
rachetele cu rază medie de acțiune, 
se vor încheia cu rezultate pozitive, 
menite să ducă la reducerea r- la un 
nivel cit mai scăzut — a armamen
telor nucleare in Europa, ceea ce ar 
deschide calea spre reduceri reale și 
semnificative ale tuturor armelor, 
atît ale celor strategice, cit și con

venționale, ca și ale celor cu rază 
m^die de acțiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României'referitoa
re la necesitatea participării, intr-un 
mod sau altul, la tratativele privind 
armele nucleare din Europa, a tutu
ror statelor europene, vital interesate 
in reușită acestor negocieri.

In ceea ce privește situația de pe con
tinentul european, s-a relevat necesi
tatea înfăptuirii,1 ca un tot dnitar, 
a prevederilor Actului final, asigură
rii continuității procesului de edifi
care a securității și cooperării în Eu
ropa, inițiat la Conferința de la Hel
sinki.

Totodată, a fost examinată pe larg, 
în contextul ultimelor evenimente, 
situația din Orientul Mijlociu, consi- 
derindu-se că trebuie făcut totul pen
tru a se ajunge la 6 pace trainică in 
regiune, corespunzător aspirațiilor 
legitime ale tuturor popoarelor din 
zonă. în acest cadru, șeful statului 
român a relevat situația deosebit de 
gravă creată prin acțiunile militare 
ale Israelului in Liban, subliniind că 
este necesar să se pună capăt neîn
târziat acestor acțiuni militare si să 
se treacă Ia retragerea trupelor is- 
raeliene din Liban. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că trebuie 
să se facă totul pentru a se ajunge 
la tratative in vederea realizării unei

păci globale întemeiate pe retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te in urma războiului din 1987. a so
luționării problemei poporului pales
tinian pe baza recunoașterii drep
tului său la autodeterminare si la 
constituirea unui stat palestinian in
dependent și, totodată, să se asigure 
independența, suveranitatea st inte
gritatea tuturor statelor din zonă.

Reliefîndu-se efectele negative ale 
crizei economice mondiale, s-a evi
dențiat necesitatea promovării unor 
relații economice noi intre state, care 
să asigure dezvoltarea liberă, inde
pendentă a tuturor națiunilor pe ca
lea progresului economic si social.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
Richard Nixon și-au exprimat satis
facția față de convorbirile purtate, 
într-o atmosfera de cordialitate și 
prietenie, manifestindu-și' speranța că 
ele vor contribui la dezvoltarea rela
țiilor dintre poporul român și poporul 
american și vor Servi cauzei destin
derii. păcii și independentei na
țiunilor.

♦
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ- 
niaț și tovarășa Elena Ceaușescu au 
reținut, la dejun, . marți, la Snâgov, 
pe fostul președinte al Statelor Unite 
ale Americii. Richard Nixon.

Dejunul a decurs intr-o ambiantă 
caldă, prietenească.

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu Richard Ni
xon, fost președinte al Statelor Uni
te ale Americii. au sosit, marți sea
ra. in stațiunea Neptun.

Șeful statului român și .fostul pre
ședinte american au fost salutați, la 
sosirea in stațiune, cu deosebită sti
mă și respect de Ion Stoian. pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Constanța.

îh întimpinare se aflau reprezen

tanți ai organelor locale de stat, alte 
persoane oficiale.

Un grup de pionieri a oferit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și Iui 
Richard Nixon buchete de flori.

Turiști români și străini, aflați la
*

în Onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România.' și a lui Richard 
Nixon, fost președinte al Statelor 
Unite ale Americii. Ion Stotan. pre-

odihnă în această frumoasă stațiune 
a litoralului românesc, au salutat cu 
aplauze pe șeful statului român și 
pe fostul președinte al Statelor Uni
te ale Americii.

★

ședințele Consiliului popular al jude
țului Constanta, a oferit in stațiunea 
Neptun un dineu.

Dineul s-a desfășurat lntr-0 at
mosferă caldă, prietenească.

rind.de
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privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea în conare 
a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți comlibili

în vederea asigurării condițiilor necesare 
dezvoltării economiei naționale, au fost 
stabilite măsuri Dentru extinderea bazei 
proprii de materii crime si resurse ener
getice. Drin SDorirea extracției de cărbune, 
titei. eaze si accentuarea programului e- 
nergetic. Acest complex de măsuri are în 
vedere orientarea stabilită de Congresul 
al XII-lea al P.C.R. de promovare a unei 
politici ferme de gospodărire rațională si 
reducere a consumurilor de resurse ener
getice. de economisire strictă a combus
tibililor si energiei in toate sectoarele de 
activitate, de îmbunătățire a structurii pro
ducției industriale.

Pornindu-se de la aceste orientări si sar
cini. s-au stabilit — in raport de tipuri
le de combustibili — niveluri mai reduse 
privind producerea energiei termice, pre
cum si repartizarea acesteia pe consuma
tori.

In condițiile continuării crizei energe
tice ne olan mondial, a creșterii cheltu
ielilor de producție si exploatare la toa
te categoriile de combustibili, se impune 
adoptarea de noi măsuri menite să asi
gure gospodărirea judicioasă a resurselor 
energetice si reducerea consumului de com
bustibili orin sporirea randamentelor in 
utilizarea acestora, eliminarea pierderilor 
in transportul energiei si a oricăror for
me de risipă, raționalizarea riguroasă a 
consumului tuturor categoriilor de com
bustibili. energie electrică si energie ter
mică.

în același timp, cerințele economiei na
ționale. ca si implicațiile crizei economi
ce mondiale, impun măsuri ferme pentru 
rentabilizarea producerii si folosirii tutu
ror categoriilor de combustibili, ceea ce a 
determinat majorarea preturilor de pro
ducție la gaze naturale, titei. combustibili, 
energie termică si electrică.

Ca urmare, apare necesară si recalcu
larea preturilor cu amănuntul si a tari
felor Ia combustibili, energie termică si 
electrică care se livrează populației, in 
vederea aplicării principiului rentabilității 
si in acest sector de activitate.

Noile preturi vor asigura totodată, un 
raoort mai echitabil intre diferitele ca
tegorii de combustibili si energia termică.

Printr-o mai judicioasă utilizare a e- 
nergiei termice in gospodăriile populației, 
fiecare familie trebuie să realizeze o re
ducere a consumului de energie cu cir
ca 20 la sută ; pentru acoperirea restului 
creșterilor de preturi urmează a se acor
da compensații bănești corespunzătoare, 
astfel incit, ne total, să se asigure înfăp
tuirea măsurilor adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului privind creșterea ni
velului de viată al întregii populații.

în acest scop. Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România decre
tează :

CAPITOLUL I
Măsuri pentru utilizarea 

rațională de către unitățile 
socialiste a energiei electrice, 

i termice și combustibililor
Art. 1. — Ministerele, celelalte organe 

centrale, consiliile populare județene si al 
municipiului București, centralele. între
prinderile. toate unitățile socialiste de stat, 
cooperatiste si obștești vor lua măsuri pen
tru reducerea consumurilor, utilizarea ra
țională si economisirea combustibililor, car
buranților. energiei electiice. eliminarea 
oricăror forme de risipă. încadrarea ri
guroasă în normele de consum stabilite po
trivit legii.

Comitetul de Stat al Planificării. Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Materiale si 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe si 
Consiliul National pentru Stiintă si Teh
nologie. împreună cu celelalte ministere si 
orcane centrale, sînt obligate să asigure 
perfecționarea proceselor tehnologice, mo
dernizarea sau înlocuirea instalațiilor cu 
consumuri energetice mari, raționalizarea 
fluxurilor de producție, buna întreținere si 
exploatare a mașinilor, eliminarea nie-de- 
rilor în transportul energiei, recuperarea 
integrală a resurselor energetice, creșterea 
randamentelor in utilizarea combustibililor, 
precum si punerea în valoare a unor noi 
surse de energie.

Art. 2. — Ministerele, celelalte organe 
centrale si locale. împreună cu unitățile 
de producție si de cercetare sînt obliga
te să ia măsuri pentru diminuarea con
sumului de aburi si aoă caldă. în primul 
rînd la marii consumatori din economie.

în acest scop. în fiecare unitate se va 
analiza modul de gospodărire a energiei 
termice si se va stabili necesarul de com
bustibili. in raoort de norma optimă de 
temperatură a aburului sau aoei calde li
vrate.

Pe această bază se vor stabili condițiile 
de funcționare a unităților producătoare 
de energie termică, potrivit cerințelor pro
ceselor de producție, astfel incit să se 
obțină o reducere a consumului de com
bustibili. îndeosebi de petrol si gaze.

Art. 3. — Ministerele si celelalte organe 
centrale. împreună cu Consiliul National 
pentru Stiintă si Tehnologie vor reexami
na programele privind promovarea unor noi 
surse de energie si vor acționa cu fermi
tate pentru introducerea acestora in eco
nomie. in vederea reducerii si înlocuirii 
consumului de petrol, gaze si cărbune in 
producerea energiei termice.

Art. 4. — Ministerul Energiei Electrice 
îndeplinește funcția de administrator unic 
al tuturor surselor de energie si răspun
de de înfăptuirea măsurilor privind pro
ducerea. distribuția si utilizarea in con
diții de eficientă maximă a energiei elec
trice si termice.

Art. 5. — In vederea creșterii eficientei 
economice si reducerii costului energiei 
termice. Ministerul Energiei Electrice va 
lua măsuri pentru extinderea producerii 
combinate a energiei electrice si termice, 
înlocuirea instalațiilor de încălzire cu con
sum mare de combustibil, precum si pen
tru trecerea la folosirea pe scară largă a 
cărbunilor si a altor resurse noi de ener
gie.

Totodată, la proiectarea de noi centrale 
termice se va avea în vedere posibilitatea 
ca acestea să utilizeze. în condiții de efi
ciență, orice fel de combustibili și să fie 
amplasate cit mai aproape de consumatori.

Art. 6. — Ministerele, celelalte organe 
centrale, consiliile populare vor stabili măr 
suri pentru limitarea la strictul necesar a 
temperaturii aburului și apei calde, precum 
și a perioadei de furnizare, eliminindu-se 
funcționarea în gol sau la capacitate re
dusă a centralelor termice, orin organiza
rea corespunzătoare a proceselor de pro
ducție.

Totodată, se vor lua măsuri ca la flecare 
centrală termică să se instituie programe 
optime de funcționare, iar secțiile și uni
tățile care primesc energia termică să-și 
organizeze activitatea productivă astfel incit 
să se încadreze in programele stabilite.

Art. 7. — Ministerele, celela’te orcane 
centrale, unitățile de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică, centralele și în
treprinderile sînt obligate să asigure re- 
proiectarea instalațiilor, recipientelor și 
utilajelor consumatoare de energie electri
că și termică sau de gaze naturale pentru 
Încălzit. în scopul reducerii consumului de 
energie și combustibil și al creșterii randa
mentului de utilizare a acestora.

Ministerul Industriei de Mașini-Unelte, 
Electrotehnică și Electronică va lua măsuri 
pentru reproiectarea. tipizarea și introduce
rea in fabricație numai a aparatelor de uz 
casnic cu consum redus de energie. Apa
ratele de uz casnic cu consum mare de e- 
nergie vor fi scoase din fabricație.

Art. 8. — Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul Industriei de 
Mașini-Unelte. Electrotehnică și Electronică 
și consiliile populare vor lua măsuri pen
tru realizarea de cazane care să funcționeze 
pe cărbune sau alți combustibili solizi, cu 
randamente superioare și a aparatajului de 
reglai, precum și pentru automatizarea cen
tralelor și punctelor termice.

Ministerul Industriei de Mașini-Unelte, E- 
lectrotehnică și Electronică va asimila în 
fabricație și va produce in cantitățile ne
cesare contoare pentru măsurarea consu
mului de energie termică la blocurile de 
locuințe.

Art. 9. — Unitățile socialiste la care In 
procesul de producție rezultă resurse ener
getice refolosibile îau care dețin asemenea 
resurse sint obligate să-și acopere nece
sarul de energie termică destinată încălzirii 
spațiilor și consumului menajer propriu, in 
primul rind prin utilizarea in totalitate a 
acestor resurse.

Art. 10. — Centralele industriale. între
prinderile. celelalte unități socialiste sînt 
obligate să ia măsuri pentru utilizarea la 
capacitatea normală a instalațiilor tehnolo
gice consumatoare de energie termică și de 
oprire a celor slab încărcate, precum și 
pentru reducerea la minimum a pierderilor 
de căldură din ateliere, hale, clădiri prin 
efectuarea lucrărilor de etanșare la uși. 
goluri, ferestre, spații vitrate, acoperișuri 
și prin crearea de spații tampon in halele 
de producție.

Art. 11. — în clădirile unităților socialis
te de stat, cooperatiste și obștești se inter
zice iluminatul și încălzitul în afara pro
gramului, cu excepția spatiilor pentru a- 
sigurarea pazei și serviciului pe unitate și 
a celor pentru menținerea funcționării unor 
instalații.

Se interzice utilizarea de către personalul 
muncitor a oricăror aparate personale con
sumatoare de energie in incinta unităților 
socialiste unde iși desfășoară activitatea.

Ari. 12. — Temperatura de încălzire in 
halele industriale și alte spații de produc
ție închise se limitează la maximum 16°C, 
iar in birouri și celelalte spații administra
tive la maximum 18°C.

Art. IX — Consiliile oamenilor muncii vor 
acționa cu fermitate pentru aducerea la 
îndeplinire a tuturor sarcinilor și măsu
rilor necesare pentru reducerea continuă a 
consumurilor de energie electrică, energie 
termică și combustibililor.

Totodată, vor asigura unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii pentru ca aceștia, 
în calitatea lor de producători, proprietari 
ai mijloacelor de producție și beneficiari ai 
tuturor bunurilor materiale, să realizeze sar
cinile de producție cu consumuri cit mai 
mici de materii prime, combustibili $1 ener
gie. să participe activ la buna gospodărire 
a mijloacelor materiale și financiare ce le 
sint încredințate de societate, la creșterea 
ețicienței ecopomice. astfel incit fiecare 
unitate socialistă să desfășoare o activitate 
rentabilă, să realizeze beneficii cit mai mari, 
să-și sporească contribuția la indeplinirea 
prevederilor planului național unic și. pe 
această bază, la înfăptuirea programului 
stabilit de partid pentru creșterea nivelului 
de trai al întregului popor.

CAPITOLUL II
Prețuri și tarife pentru energia 

electrică, termică și combustibili, 
pentru populație

Art. 14. — Toți cetățenii au datoria să 
gospodărească cu maximum de grijă ener
gia electrică, termică și combustibilii, eli- 
minînd orice formă de risipă a acestora, 
astfel incit să realizeze o economie de cel 
puțin 20°/o față de consumul din anul 1981 
contribuind astfel la efortul genera! de 
utilizare cit mai rațională a resurselor e- 
nergetice ale tării.

Temperatura de încălzire In camerele de 
locuit și in alte incăperi se limitează la 
maximum 18°C.

Art. 15. — Ministerul Aprovizionării Teh
nico-Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. împreună cu Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Populare vor 
stabili porme maxime de consum de com
bustibili pentru încălzirea locuințelor și 
prepararea apei calde menajere, ținlnd 
seama de regimul de temperatură inte
rioară reglementat potrivit legii, randamen
tele stabilite ale instalațiilor de încălzire 
și de zonele climatice în care sînt ampla
sate localitățile.

Normele maxime de consum de combus
tibili se stabilesc anual, pe tipuri de apar
tamente. și se eșalonează lunar, pe urmă
toarele perioade :

a) decembrie — februarie ;
b) aprilie — septembrie ;
c) martie, octombrie — noiembrie.
Normele maxime de consum de combusti

bili vor fi afișate la întreprinderile de 
gospodărie comunală și la fiecare asociație 
de locatari.

Art. 16. — Ministerul Aprovizionării Teh
nico-Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare și comitetele 
executive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București vor lua mă
suri pentru a nu se depăși consumurile de 
combustibili maxime normate, stabilite po
trivit legii. <

Se interzice livrarea de combustibili peste 
consumurile maxime normate.

în cazul depășirii consumurilor maxime 
normate, inclusiv a rezervei constituite pe 
perioada de vară, și a costurilor normate, 
cheltuielile suplimentare ee suportă de per
sonalul centralelor termice, al întreprinderi
lor și unităților de exploatare a acestora, 
precum și de cadrele de conducere din con
siliile populare, proporțional cu răspun
derea fiecăruia stabilită în condițiile legii.

Comitetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare. împreună cu comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București sînt obligate să ia mă
suri pentru raționalizarea personalului și 
reducerea la minimum a celorlalte chel
tuieli de exploatare a centralelor termice.

Art. 17. — Consiliile populare și asocia
țiile de locatari vor asigura funcționarea 
centralelor termice de bloc și de aparta
ment în funcție de temperatura exterioară 
și de asigurarea temperaturii Interioare 
maxime stabilite potrivit prezentului de
cret, cu Încadrarea strictă în cotele de 
combustibili aprobate.

Totodată, vor lua măsuri pentru l
a) îmbunătățirea randamentelor cazanelor 

și sch'mbătoarelor de căldură, prin moder
nizarea și verificarea periodică a arză
toarelor. curățirea depunerilor conducere.» 
economică a arderii combustibililor, revi
zuirea aparatelor de măsură, control și si
guranță ;

b) limitarea la strictul necesar a timpu
lui de folosire și eliminarea consumurilor 
inutile de apă caldă ;

c) etanșarea ușilor șl ferestrelor In ve
derea eliminării pierderilor de căldură spre 
exterior ;

d) combaterea oricărei tendințe de risipă 
a energiei, asigurînd măsuri de conservare 
a căldurii în apartamente și de încadrare 
in consumul optim.

Unitățile socialiste, îndeosebi cele ale 
industriei mici, vor lua măsuri pentru fa
bricarea de materiale necesare Îmbunătăți
rii etanșeității spațiilor încălzite.

Art. 18. — Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare și comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București, cu antrenarea tuturor 
asociațiilor de locatari și a cetățenilor, vor 
lua măsuri ca din economiile realizate in 
perioadele calde ale anului, față de norma 
maximă de consum, să constituie o re

zervă de combustibili pentru a fi utilizată 
in lunile de iarnă.

Art. 19. — Stabilirea prețurilor și a tari
felor pentru consumul de energie electrică, 
termică și gaze naturale se face în mod di
ferențiat. la un nivel de consum rațional 
determinat in raport cu numărul de per
soane care compun familia și mărimea lo
cuinței.

In cazul in care se depășește nivelul de 
consum rațional, urmează a 6e aplica un 
preț sau tarif majorat.

Art. 20 — începind cu data de 1 iulie 
1982, preturile și tarifele pentru energia e- 
lectrică. energia termică, gazele naturale și 
ceilalți combustibili livrați populației se 
stabilesc după cum urmează :

I. Pentru energia electrică
1. Pentru iluminat și utilizări casnice se stabilesc următoarele tarife :

— kWh/anual —

Tipul apartamen
tului (componen
ta familiei)

0,65 lei/kWh 0,75 lei/kWh 0.85 lei/kWh 1,00 lei/kWh

urban rural urban rural urban rural urban rural
pină pină de la — de la — de la — de la — depășirea
la la pină la pină la pină la pină Ia consumului

de
Apartament cu
1 cameră (fami
lie cu 1—2 450 — 300 — 500 — 350 —
persoane) 
Apartament cu
2 camere (famt-

450 300 500 350 550 400 550 400

lie cu 2—3 650 — 430 — 700 — 480 —
persoane) 
Apartament cu 
3 camere (fami-

650 430 700 480 800 520 800 520

lie cu 3—4 700 — 500 — 770 — 550 —
persoane) 
Apartament cu

700 500 770 550 840 600 840 600

4 camere (fami
lie cu 4—5 850 — 550 — 950 — 600 —
persoahe) 850 550 950 600 1035 650 1035 650
Apartament cu
5 camere (fami
lie cu 5—6 900 — 600 — 1 000 — 665 —
persoane) 900 600 l 000 665 l 100 730 1 100 730

Art. 26. — Pentru pensionarii din siste
mul asigurărilor sociale de stat, pensio
narii militari și I.O.V.R., ale căror pensii 
nu depășesc 2 500 lei lunar, precum și pen
tru beneficiarii de ajutoare sociale, com
pensațiile pentru majorarea prețurilor și 
tarifelor, potrivit prezentului decret, și 
cele acordate conform Decretului nr. 283/ 
1979, se stabilesc în sumă de 480 lei anual 
și se acordă lunar, tn cazul pensiei de 
urmaș, suma de 480 lei anual se acordă 
in raport de pensia titularului, indiferent 
de numărul urmașilor.

Suma aferentă compensării majorărilor 
de prețuri și tarife stabilite prin prezen
tul decret este de 570 milioane lei. la care 
se adaugă suma de 324 milioane lei. stabi
lită prin Decretul nr. 283/1979, astfel incit 
la nivelul unui an suma totală acordată 
pentru pensionari este de 894 milioane lei.

Art. 27. — Compensațiile prevăzute la 
art. 25 și 26 se reduc cu 20 la sută pen
tru persoanele care utilizează Încălzirea 
cu sobe.

CAPITOLUL IV 

Dispoziții finale
Art. 28. — Consiliul de Miniștri va ana

liza și va raporta lunar asupra modului de 
înfăptuire a măsurilor stabilite pentru ra
ționalizarea și reducerea in continuare a 
consumului de energie electrică, termică 
și a combustibililor.

Art. 29. — Consiliile populare. împreună 
cu consiliile oamenilor muncii din centrale 
și întreprinderi, asociațiile de locatari, cu 
sprijinul deputatilor vor asigura o largă 
dezbatere in rindul cetățenilor pentru cu

noașterea și generalizarea celor 
mai eficiie de gospodărire judi
cioasă a rmice. electrice și com
bustibilii

Art. 30terele, celelalte organe 
centrale ele executive ale con
siliilor udețene și al munici
piului Bir prezenta, pină la 31 
iulie 19811ui de Stat al Planifi
cării șl I Finanțelor, propuneri 
privind | indicatorilor econo
mici și f. planului național unic 
și bugete pe anul 1982 și pe tri
mestrele ca urmare a influen
țelor pretarifelor și a compen
sațiilor lobate potrivit prezen
tului dec

tn terrziie de la prezentarea 
propunernelor prevăzute la 
alineatul Comitetul de Stat al 
Planificăsterul Finanțelor vor 
supune. >are. propuneri pentru 
modificaorilor din planul națio
nal unic de stat pe anul 1982 șl 
pe trimei IV.

Art. 31,tul decret intră in vi
goare intata de 1 iulie 1982. Pe 
aceeași crogă următoarele pre
vederi di Consiliului de Stat nr. 
283/1979, n Buletinul Oficial nr. 
30 din 810 : titlul Capitolului I 
și articolși 10 din acest capitol ; 
Capitolulolele 11—13 ; titlul Ca
pitolului colele 14—16; ->
25, precualte dispoziții i

Decrettui de Stat nr. 
se va re Buletinul C 
Republici» România, 
articoleloiumerotare.

2. Pentru plitele electrice se stabilește 
tariful de 0.65 lei/kWh pentru un consum 
de 120 kWh/lunar.

3. Energia electrică consumată pentru 
utilități comune în blocurile de locuințe se 
plătește cu tariful de 0,70 lei/kWh.

Tariful prevăzut la alineatul precedent 
se aplică si pentru energia electrică livrată 
spitalelor, școlilor, căminelor și altor be
neficiari care, potrivit legii, se aprovizio
nează la tariful in vigoare pentru popu
lație.

II. Energia termică
1. Tariful pentru energia termică produ

să de unitățile din subordinea Ministerului 
Energiei Electrice, precum si pentru ener
gia termică produsă pe gaze naturale de 
unitățile din subordinea altor ministere, 
organe centrale si consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București se sta
bilește la 220 lei/Gcal.

2. Tarifele pentru energia tșrmjcă pro
dusă pe combustibili lichizi de către uni
tățile din subordinea altor ministere decit 
Ministerul Energiei Electrice, organe cen
trale sau locale, se stabilesc de comitetele 
executive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București, pe baza cos

turilor normate la nivelul anului 1982 și a 
unei rentabilități de pină la 6 %. în limita 
a 345 lei /Gcal.

3. Tarifele pentru populație în vigoare la 
30 iunie 1982 pentru energia termică pro
dusă pe cărbuni în centralele termice din 
subordinea consiliilor populare sau a altor 
ministere si organe centrale decit Ministe
rul Energiei Electrice rămîn nemodificate. 
Livrarea cărbunilor la centralele care pro
duc energie termică nentru populație se va 
face la prețurile de livrare stabilite pentru 
centralele Ministerului Energiei Electrice.

4. Tarifele pentru energia termică livrată 
populației, stabilite potrivit prevederilor 
pct. 1—3. cuprind preturile de producție, 
cota cheltuielilor de distribuție, legal stabi
lite. inclusiv costul energiei electrice pen
tru pomparea si repomparea agentului ter
mic.

III. Pentru gaze naturale
Se stabilesc următoarele preturi :
1. Pentru gazele naturale livrate pentru 

încălzitul locuințelor cu sobe sau prin ml- 
crocentralele din clădirile de locuit, precum 
și pentru preparatul hranei se stabilesc 
următoarele preturi :

— Metri cubi anual —

NICOLA EUȘESCl
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ANEXA _ _____ __________________________________

PREȚURILE CU AM/UL
la combustibili lichizi și solizi ce populației

I. Combustibili lichi
Pentru combustibili lichizi se stabilesee preturi :

Produsul
1. Combustibil P

2. Combustibil M

X Combustibil li
chid ușor pentru 
calorifer, tip 3

•O S --oJoiV -țiț’;

Caracteristici tehnice !ț cu amănunt
STAS 177-77 |el/m|a de
densitatea relativă la 29°C maxtO iei/tonă 
0,830 ; putere calorifică mini
10 000 Kcal/kg
Condiția de livrare : franco d 
pozit sau statii PECO
STAS 177-77 0 Iei/mIa de !
densitate relativă Ia 20°C maxîO Iei/tonă 
0.870 : putere calorifică mini
9 900 Kcal/kg
Condiția de livrare : franco d 
pozit sau statii PECO
STAS 54—80 0 Iei/tonă
densitate relativă la 20’C maxi
0,935 ; putere calorifică mini
9 650 Kcal/kg
Condiția de livrare : franco d 
pozit PECO

Tipul apartamentului 1000 lei/
1 000 mc

1 100 lei/
1 000 mc

1 200 lei/
1 000 mc

1 500 lei/ 
I 000 mc

— Apartament cu 1 cameră

pină la de la —
pină la

de la — 
pină la

depășirea 
consumului de î

(familie cu 1—2 persoane) 
— Apartament cu 2 camere

1000 1 000—1 100 1 100—1 200 1 200

(familie cu 2—3 persoane) 
— Apartament cu 3 camere

1600 1600—1 750 1 750—2 000 2 000

(familie cu 3—4 persoane) 
— Apartament cu 4 camere

2 000 2 000—2 200 2 200—2 400 2 400

(familie cu 4—5 persoane) 
— Apartament cu 5 camere

2 350 2 350—2 550 2 550—2 800 2 800

(familie cu 5—6 persoane) 2 800 2 800—3 050 3 050—3 350 3 350

2. Pentru gazele naturile livrate pentru 
prepararea hranei la locuințele încălzite in

sistem centralizat sau cu alți combustibili :

— Metri cubi anual —

Componenta familiei 
(număr de persoane)

1 000 lei/
1 000 mo

1 100 lei/
1 000 mc

1 200 lei/
1 000 mc

1 500 lei/
I 000 mc

pină la de la — de la — depășirea
pină la pină la consumului i

1—2 persoane 200 200—220 220—240 240
3 persoane 250 250—280 280 -310 310
4 persoane 270 270—300 300—330 330
5 persoane 310 310—340 340—380 380

peste 5 persoane 330 330—360 360—400 400

X Pentru gazele naturale livrate centrale
lor care produc energie termică pentru 
populație, precum si pentru utilitățile co
mune din blocurile de locuințe, se stabi
lește prețul de 1 000 lei/1 000 mc.

Prețul prevăzut la alineatul precedent se 
aplică si pentru gazele naturale livrate spi
talelor, școlilor, căminelor și altor benefi
ciari care, potrivit legii, se aprovizionează 
la preț cu amănuntul.

IV. Pentru combustibili lichizi 
și solizi

Prețurile cu amănuntul pentru combusti
bili lichizi și solizi ce se vind populației 
sint cele prevăzute in anexa la prezentul 
decret.

Art. 21. — Diferența dintre preturile cu 
amănuntul mai puțin rabatul sau adaosul 
comercial și prețurile de producție la com
bustibili reprezintă Impozit pe circulația 
mărfurilor.

De asemenea, reprezintă impozit pe cir
culația mărfurilor diferentele dintre tari
fele pentru energia termică livrată popu
lației. mai puțin cota de cheltuieli afe
rentă distribuției și prețurile de producție.

Art. 22. — Plata energiei termice nece
sare încălzirii locuințelor și preparării 
apei calde menajere se face, de regulă, 
lunar, potrivit consumurilor efectiv reali-

La cererea asociațiilor de locatari, plata 
energiei termice aferente perioadei de iar
nă se va putea eșalona și pe celelalte luni 
ale anului.

Art. 23. — Ministerele și celelalte orga
ne centrale și locale vor lua măsuri pen
tru reevaluarea stocurilor de combustibili 
lichizi și solizi, precum și gaze petroliere 
lichefiate existente in stoc la unitățile 
subordonate, la data de 30 iunie 1982.

Reevaluarea stocurilor, precum și regu
larizarea diferențelor se vor face potrivit 
normelor Ministerului Finanțelor.

CAPITOLUL III 
Măsuri de compensare 

a majorări’or de prețuri și tarife
Art. 24. — In vederea compensării ma

jorării preturilor și tarifelor la combus
tibili, energie termică și gaze naturale 
prevăzute în prezentul decret. fondurile 
ce se acordă personalului muncitor și pen
sionarilor se stabilesc la nivelul unui an, 
în sumă de 3 436 milioane lei. Aceste fon
duri se adaugă la cele prevăzute prin De
cretul nr. 283/1979. in sumă de 2 504 mili

oane lei, astfel incit la nivelul unui an 
totalul fondurilor pentru compensarea ma
jorărilor preturilor și tarifelor la combus
tibili. energie și gaze naturale însumează 
5 940 milioane lei.

Art. 25. — Compensațiile pentru majoră
rile de preturi și tarife stabilite potrivit 
prezentului decret, împreună cu cele pre
văzute în Decretul nr. 283/1979. se acordă 
tuturor categoriilor de muncitori și maiș
tri. indiferent de nivelul retribuției, pre
cum și celorlalte categorii de personal 
muncitor care au retribuții tarifare de 
pînă la 4 000 lei lunar, diferențiat in ra
port cu numărul copiilor aflați in întreți
nere. in cadrul unor sume calculate anual 
astfel :

— pentru cel fără copii. 500 lei ;
— pentru cei cu un copil. 650 lei ;
— pentru cei cu doi și trei copii. 900 lei;
— pentru cei cu patru și cinci copii, 

1 250 Iei ;
— pentru cel cu șase sau mai mulțt 

copii. 1 400 lei.
Compensațiile ce se acordă personalului 

muncitor în sumă de 2 180 milioane lei sta
bilite prin Decretul nr. 283/1979. la care se 
adaugă cele determinate potrivit prevede
rilor prezentului decret în sumă de 2 866 
milioane lei. reprezintă la nivelul unui an 
5 046 milioane lei și se asigură din fondul 
de participare a oamenilor muncii la reali
zarea producției, a beneficiilor și la îm
părțirea beneficiilor sau din fondul de 
premiere anual.

Compensațiile pentru majorările de pre
țuri și tarife se plătesc trimestrial, in mod 
eșalonat după cum urmează :

In trimes- In trimes
trele I și IV trele II și III 
lei/trimestru lei/trimestru

— pentru cei 
fără copii 150 100

— pentru cei 
cu un copil 200 125

— pentru cei 
cu doi sau 
trei copii 300 150

— pentru cel 
cu patru și 
cinci copii 425 200

— pentru cei 
cu șase sau 
mai multi 
copii 450 250

Acordarea sumelor reprezentind com
pensarea majorărilor de prețuri și tarife 
se face potrivit anexei nr. 3 la Decretul nr. 
153/1980.

4. Gaz petrolier li
chefiat in butelii 
— conținut net 
12,5 kg

i) în butelii livrate 
loco depozit sau 
centre fixe din 
municipii și 
orașe

b) în butelii livra
te loco puncte 
volante in muni
cipii și orașe

c) în butelii li
vrate loco do
miciliul cumpă
rătorului (mon
tate și verificate)

STAS 66-78

eVbuc.

ei/buc.

ei/buc.

Pentru gazele petroliere lichefiate in butelii de alt, preturile se 
de Ministerul Industriei Chimice, cu acordul Comitetu pentru Preț 
corelare cu prețul buteliei cu conținut net de 12.5 kg.

II. Combustibili sol
Pentru combustibili solizi livrați populației se statoarele prețu

Produsul

1. Cărbuni
— lignit

— huilă spălată
— huilă sortată
— Brichete din 

cărbuni

2. Lemn de foc
— Lemn de foc 

din foioase

— Capete de buș
teni

—• Buturi greu
despicabile

— Crăci legate in 
snopi, pentru 
foc

i

3. Deșeuri din lemn

Caracteristici tehnice Preț cu amănuntul 
lei/U.M.

— STAS nr. 8760—70
— granulatie minimă 30 mm
— putere calorifică minim 

1 700 Kcal/kg
STAS nr. 299—75
STAS nr. 298—55

— STAS nr. 8729-74
— putere calorifică minim 

4 300 Kcal/kg
Cotele de rabat comercial :

— lignit 24%
— huilă spălată, sortată 10.6%
— brichete din cărbuni 9.7% 

Condiția de livrare : franc 
vagon stafia de încărcare

Fasonat și așezat in steri 
Categoria „A" și „B“
STAS 2340—80
Rezultate de la retezarea supra 
lungimilor lăsate la fasonare 
Categoria ,.C“
STAS 2340—80
Categoria „D“
STAS 2340—80
Categoria „E“
STAS 2340—80

Condiția de livrare : loco dep« 
zit „Combustibilul", incărcat î 
mijlocul de transport

— Deșeuri din 
foioase tari cu 
maxim 20% 
foioase moi în 
amestec

— Deșeuri din 
foioase mol cu 
maxim 20% 
foioase tari in 
amestec

— Deșeuri rezul
tate din pre
lucrarea plăci
lor fibrolem- 
noase. placaje 
și furnire

Condiția de livrare : loco depo 
nit „Combustibilul", incărcat î 
mijlocul de transport

Rabat comercial :
— lemn de foc
— butuci, ciăci șl deșeuri 

din foioase tari și moi
— deșeuri din prelucrarea 

plăcilor flbrolemnoase, 
placaje șl furnire

375

850
850
930

580

580

430

500

400

220

120

160 lel/t

100 lel/t

50 lel/t

Pentru alte categorii de lemn de foc șl deșeuri dentru combustibil, pre
turile cu amănuntul se stabilesc de Ministerul Econoniere și Materialelor de 
Construcții, cu acordul Comitetului de Stat pentru Pi corelare cu preturile 
aprobate prin prezentul decret.
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.---------- Două lucrări de maximă urgență în agricultură
SECERIȘUL

9
IRIGAȚIILE

9

giugiu Terenirile - pregătite operativ 
pentu cultura a doua

Oarrenil mucii din agricultura 
Județilui Giuriu au incheiat recol

tarea orzulu A fost o veritabilă 
'■'•ampinie agcolă, deoarece această 
Cultură a cupat o suprafață de 

50 700 hectar. De bună seamă, 
stringerea irf-un timp scurt a re
coltei de or a necesitat o amplă 
mobilizare d forte mecanice și mij
loace de trisport. o bună organi
zare a muni. Datorită hărniciei 
combineriloi și celorlalți mecaniza
tori, a actității stăruitoare desfă
șurate de idrele de conducere si 
specialiștii din întreprinderile 
agricole c stat si cooperativele 
agricole. aPrijinului primit din 
partea orgtelor județene de partid 
și de stat, fiecare unitate agricolă 
secerișul oului s-a încadrat în pro- 

| gramul șbilit. durînd doar 3—4 
zile.

încheiere secerișului orzului pri
lejuiește esprinderea a cel puțin 
două conczii. Prima se referă la 
nivelul reitelor obținute. Peste tot 
unde au it respectate tehnologiile 
prevăzuteproductiile au fost bune 
și chiar arte bune. De exemplu, 
pe intre’a suprafață cultivată, 
cooperativ agricolă din Putineiu a 
realizat. îmedie la hectar. 6 400 kg 
orz. Recce mari s-au înregistrat si 
la coopeiivele agricole Izvoru — 
peste 6 0(kg, Gogoșari — 5 500 kg, 
Găujani 5 300 kg. Dar și în acest 
an este ttdent faptul că unități 
agricole aceleași condiții de sol 
și de dote tehnică au realizat pro
ducții ciotul diferite. Astfel. în
treprinde agricolă de stat Cioro- 
girla a iinut. în medie la hectar, 
cu 600 kmai mult orz decît unita
tea veci— I.A.S. Mihăilești. Ase
menea «rente se înregistrează și 
între ele cooperative agricole.

Cea de-a doua concluzie privește 
modul in care a fost organizată 
munca la recoltarea și transportul 
produselor. Cu mici excepții, combi
nele au funcționat bine. La începu
tul secerișului, din cauză că nu au 
fost asigurate operativ mijloace de 
transport. în unele unități agricole 
orzul a fost așezat în grămezi pe 
cimp. Cînd au sosit în sprijin coloa
ne de mașini din alte județe, a fost 
sincronizat transportul cu recoltarea, 
astfel incit producția a ajuns in 
timp scurt din lanuri în magazii.

Ne-am referit la aceste concluzii 
deoarece in județul Giurgiu nu 
există nici o pauză intre recoltarea 
orzului și a griului. De luni, com
binele au intrat în lanurile de griu. 
care, datorită temperaturilor ridicate 
de la sfîrșitul săptămînii trecute, au 
ajuns la maturitate pe mari supra
fețe. în unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Ghimpați a fost 
6trins griul de pe primele 250 hec
tare. Luni după-amiază, în cea mai 
mare parte a județului a plouat 
abundent, ploi dealtfel binevenite 
pentru culturile prăsitoare si furaje. 
Ca atare, activitatea combinelor în 
lanuri a încetat. Dar marți dimi
neața specialiștii au fost din nou 
prezenți în lanurile de griu pentru 
a verifica umiditatea boabelor și a 
spicelor. Peste tot unde s-a consta
tat că lanurile s-au zvîntat a fost 
dată cale liberă combinelor. în con
siliul unic agroindustrial Frățești 
lanurile de griu: se întind pe o Su
prafață de 5 000 hectare. Directorul 
S.M.A. Frățești. inginer Victor 
Cruceru, ne spunea că toate cele 69 
de combine sînt în perfectă stare de 
funcționare, făcindu-li-se o revizie 
sumară după terminarea recoltării 
orzului. Mecanizatorii și coopera

torii de la Daia. bucuroși de rezul
tatele obținute la cultura orzului, 
au intrat imediat în lanurile de griu 
pe o solă de 100 hectare, care a și 
fost recoltată. Combinerii Ion Ni- 
colae, Tudor Putineanu și Nedelea 
Cristea au descărcat primele bun- 
căre cu boabele aurii de griu. anun
ți nd o recoltă de peste 4 200 kg la 
hectar. Secerișul griului a început 
și în cooperativa agricolă Slobozia, 
unde mecanizatorii au intrat in la
nuri cu toate cele 8 combine, precum 
și la C.A.P. Izvoarele.

Concomitent cu măsurile ce se 
iau în vederea strîngerii in scurt 
timp a recoltei de griu. în județ 
trebuie să se acorde o atenție mai 
mare eliberării terenurilor de paie 
și însămînțării culturilor duble. 
Subliniem această cerință deoarece, 
din cele peste 31 000 hectare de pe 
care a fost strinsă recolta de cereale 
păioase. doar 20 000 hectare au fost 
eliberate pînă lună seara de paie. 
Pînă acum au fost însămîntate sau 
plantate 13150 hectare cu culturi 
duble, din , care 10 840 hectare cu 
porumb, 2 050 hectare cp furaje, iar 
cu legume — numai 260 hectare din 
cele 4 200 prevăzute în programul 
stabilit de organele de specialitate.

în județul Giurgiu există toate 
condițiile ca recoltarea griului să 
fie încheiată la termenele stabilite 
și să fie însămîntate cu culturi duble 
toate suprafețele prevăzute. Dar 
pentru aceasta este nevoie ca peste 
țdt să se asigure o temeinică orga
nizare a muncii. dip plin
a combinelor și a celorlalte utilaje, 
mobilizarea la lucrările agricole de 
vară a tuturor locuitorilor de la 
sate.

Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii”

SATU MARE

Se acționează stăruitor 
pentru stringerea 

orzului in ritm mai intens
De duminică, în județul, Satu 

Mare a inceput recoltarea orzu
lui. Pentru a se asigura o viteză 
maximă la executarea acestei 
lucrări, prevăzută a se încheia 
în cinci zile, la indicațja birou
lui comitetului județean de 
partid, organele agricole jude
țene. consiliile agroindustriale si 
unitățile agricole au luat o serie 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice. Iată cîteva secvențe din 
teren. în consiliul agroindus
trial Ardud. forțele mecanice au 
fost concentrate la C.A.P. Bel- 
tiug. pentru că aici lanurile de 
orz se află într-un stadiu mai 
avansat de coacere. Pe o solă 
de 250 hectare recoltează orzul 
o formație de 18 combine, din 
care 8 au fost aduse în ajutor 
de la cooperativele agricole 
Stîna și Gerăușa. din același 
consiliu. Ni se relatează că. din 
cauză că orzul a fost culcat 
parțial de furtună, e nevoie de 
o foarte mare atenție și îndemi- 
nare din partea mecanizatorilor 
pentru a se evita pierderile. 
Masa combinei a fost mai cobo
râtă pentru a se putea ridica 
plantele înclinate și a le tăia 
cît mai de jos posibil, aceasta 
in scopul recoltării unei canti
tăți cît mai mari de paie pentru 
furaje. Și la I.A.S. Cărei — fer
ma Ianculesti — erau concen
trate 20 combine. 14 din ele 
fiind aduse din consiliile agro
industriale Negrești și Moftin. 
Recoltarea a inceput și in alte 
cooperative agricole din județ, 
cum sînt cele din Sanislău, 
Foieni, Urziceni (consiliul Că
rei), Odoreu, Lazuri (consiliul 
Odoreu). pînă luni seara, orzul 
fiind string de pe 3 451 hectare.

Dacă în privința recoltării se 
acționează din plin și cu efi
ciență. folosindu-se cît mai bine 
fiecare oră bună de lucru în 
cimp. mai sînt in schimb de so
luționat probleme legate de ba- 
lotarea paielor și colectarea 
plevei. Tovarășul Anton Sze- 
kely. secretar adjunct al comi
tetului de partid din comuna 
lazuri, ne semnala că trei din 
cele patru prese de balotat paie 
de la cooperativa agricolă din 
localitate, adaptate pentru lega
rea baloților cu sfoară, nu aveau 
incă asigurate îhhodătoai'eîe. 
Tot aici se aștepta și so
sirea colectoarelor de pleavă.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

Oriunde pâmintul este însetat 
să asigurăm apa necesară plantelor!

Toate culturile semănate în primăvară se află in această perioadă 
într-o fază de dezvoltare intensă, cind plantele au mare nevoie de apă. 
Aceasta face necesar ca, pe toate suprafețele amenajate pentru irigații, 
udările să se aplice neîntrerupt, ziua și noaptea, in conformitate cu pro
gramele stabilite. Cu atit mai mult este nevoie să se acționeze in acest 
sens cu cit, pe adincimea de 50 cm, deficitul de umiditate din sol variază, 
în funcție de cultură, între 700—1 000 mc de apă la hectar, iar procesul 
de evapotranspirație este foarte intens datorită temperaturilor ridicate. 
Este deci cu atît mai evidentă cerința ca. in sistemele de irigații, defi
citul de umiditate din sol să fie completat cu cantitățile necesare de 
apă, un factor esențial pentru realizarea producțiilor mari planificate.

Pentru acest an s-a prevăzut să se 
aplice udări pe 2 200 000 hectare cu 
diferite culturi. Este de reținut fap
tul că cea mai mare parte din ame
najările existente — 1 860 000 hecta
re — sînt situate In zece județe din 
cîmpia de sud a țării. Adică în zo
nele care, de regulă, sînt cel mai 
afectate de lipsa precipitațiilor, dar 
și cele mai fertile, cu un potențial 
productiv ridicat. Aceasta impune ca 
sistemele de irigații să funcționeze 
la întreaga capacitate.

Pornind de la această necesitate, 
să vedem cum s-au realizat pînă 
acum programele de udări ? în pe
rioada 19—25 iunie, potrivit progra
mului, trebuiau irigate 462 718 hectare 
cu diferite culturi. Din acestea s-au 
aplicat udări pe 412 015 hectare, adi
că pe 89 la sută din suprafața pre
văzută. Rezultă că pe circa 40 000 
hectare, din cele stabilite prin pro
gramul amintit, culturile nu au pri
mit apă. Din această suprafață însă, 
pe 8 934 hectare deficitul de umidi
tate din sol a fost completat' prin 
precipitațiile căzute în săptămîna 
trecută.

Iată cîteva din principalele cauze 
care au generat nerealizarea progra
mului de udări, stabilit pe baza bu

letinelor de analiză a umidității din 
sol, pe restul suprafețelor care nu 
au fost irigate :

O 14 823 hectare nu s-au irigat 
datorită deficiențelor in organizarea 
activității in unitățile agricole. Din
tre acestea, amintim : nu au fost 
scoase în cimp și montate pe poziții 
de lucru toate echipamentele mo
bile de udare, nu s-a organizat apli
carea udărilor în două schimburi 
ziua și noaptea. Cele mai mari su
prafețe neirigate, din aceste cauze, 
sint localizate in județele Ialomița, 
Teleorman. Giurgiu și Tulcea.

• 1 529 hectare nu au putut fi iri
gate din cauza neasigurării de către 
unitățile agricole a forței de muncă 
necesare — udători și motopompiști.

* 15 436 hectare nu au primit apă 
din cauza lipsei de carburanți in de
pozitele PECO ;

— 5 006 hectare nu s-au irigat din 
cauza defecțiunilor apărute in re
țeaua de alimentare si de distribuire 
a apei, rețea aflată în garanție.

Analiza1 critică, de către toți fac
torii implicați, a cauzelor ce au de
terminat nerealizarea programului 
de udări. însoțită de luarea de mă
suri hotărîte și imediate pentru înlă
turarea acestora se impune cu acui

tate. intrucit de aici înainte supra
fețele prevăzute a se iriga se vor 
situa la nivelul maxim. Astfel. în 
perioada 26 iunie — 2 iulie au fost 
programate a se iriga 511 316 hectare.

Supunem atenției forurilor in 
drept și o altă problemă de a cărei 
rezolvare depinde în mod hotăritor 
realizarea în continuare a programe
lor de udări stabilite. Acum, in plină 
campanie de irigare a culturilor, se 
întrerupe adesea alimentarea cu 
energie electrică a stațiilor de pom
pare.

Este drept, energia electrică pe 
care o producem trebuie gospodărită 
cit mai bine pentru a acoperi rațio
nal toate cerințele economiei națio
nale. Dair în cazul energiei electrice 
destinate sistemelor de irigații, con
siderăm că orice întrerupere trebuie 
judecată acum prin prisma efectelor 
negative asupra recoltei. Iată de ce, 
pornind de la acest considerent, so
cotim necesar ca Ministerul Energiei 
Electrice să ia toate măsurile centra 
a se asigura alimentarea cu energie 
electrică a sistemelor de irigații in 
conformitate Cu programul stabilit.

Ne aflăm intr-o perioadă cind cul
turile au mare nevoie de apă pentru 
a se dezvolta normal și a rodi îmbel
șugat. Tocmai de aceea, toți factorii 
răspunzători de buna funcționare și 
exploatare a sistemelor de irigații și. 
in primul rînd. conducerile unităților 
agricole beneficiare, consiliile unice 
agroindustriale-și organele agricole’’ 
județene trebuie să asigure condițiile 
necesare ca irigarea culturilor să se 
facă neîntrerupt, ziua și noaptea, pe 
toate suprafețele planificate.

Aurel PAPADIUC

ȚĂRII - CÎT MAI MULT CĂRBUNE!-------------- CAPTATORII SOLARI
Maturitate și bărbăție 
îrtr-un tînăr colectiv 

de mineri
în bazinii carbonifer Horezu, importante 

depăiri de plan, activităț susținute pentru 
creșterea continuă a producției

O La carieele Berbești-nord ;i Panga, acțiunea de 
descoperire a zâcămîntului avanseazâ concomitent 
cu scoateea cărbunelui

OCernișoaa — o nouă exploatare „la zi" in curs 
de deschdere

• La exploatarea Olteț avansează in ritm susținut 
montajul instalației-gigant de excavare

• In cinci lini — 13 515 tone cărbune peste preve
derile plaiului

captează mai mult interesul specialiștilor

La Horezu, in cătarea unor ele
mente de noutate di bătălia pentru 
mai nult cărbune. 31 făcut o primă 
și surprinzătoare costatare : condu
cerea sau, mai plase vorbind, sta
tul trajor al întrepriderii. se mutase 
la Btrbești. centrul le gravitație, la 
ora actuală, al llgnitlui din această 
zonă a perimetrului ărbonifer nord- 
oltenesc. Clădirea cae găzduise bi
rourile „Minierei" ava acum altă des
tinație. iar explicații) ce le-am pri
mit in legătură cu trămutarea ..de 
la <raș la sat“ a grpului de cadre 
de țjecialiști și a aaratului admi
nistrativ al exploatați difereau de 
la ui interlocutor laaltul. Un mod 
de argumentare, favrabil strămută
rii la Berbești a actiităților de con
ducere, are în sprijii faptul că aici 
sint concentrate in pszent principa
lele eforturi de scoaire a cărbune
lui : tot aici se va :onstrui triajul 
viitșrei căi ferate case va prelungi 
pin^la Alunu pe Oltjț. iar satul ac
tual, cumulînd tot ma mult elemente 
de activitate industriîă. se va trans
forma treptat. întră localitate de 
tip uraan. ceea ce vadetermina mu
tații ce substanță în toate planurile 
vieții social-economic. Așadar. în- 
treprinlerea minieră Horezu îsi are 
sediul la Berbești, cu aproximativ 40 
km spr» sud-vest.

Dind cu ochii de nine într-o în
căpere a noului sedii administrativ, 
inginerii Gheorghe Chinea. director 
adjunct al intreprinterii. un mai 
vechi nterlocutor, jare oarecum 
încurcat îmi dau sama ; nu are 
timp să ițea de vorbă și-mi confirmă 
presupurerea. vorbindt-mi mai mult 
din meri: „Avem probleme cu apa 
și plec îi clipa asta tu un grup de 

specialiști la mină“. Așa că îl abor
dez pe directorul tehnic cu produc
ția. inginerul Marin Matei, specialist 
venit din Prahova și naturalizat vil- 
cean. după cum afirmă, de bună voie 
și din pasiunea pentru cărbune. Pri
ma întrebare. întrebare de rutină, 
dar care constituie pivotul discuției 
ce aveam s-o purtăm : „Cum stați 
cu planul ?“, rămine fără răspuns. 
Sună telefonul, iar de la celălalt ca
păt al firului se cere un sfat, o solu
ție, este acolo ceva care nu suportă 
amînare. și se vrea o idee, o decizie. 
Se răspunde, după un răstimp de as
cultare : „Așa. Bine. Cind e gata dați 
drumul la zidire. Faceți tot ce pu
teți să ieșim odată din situația de a 
raporta tot nerealizări și nerealizări". 
Cel care ceruse confirmarea era in
ginerul Petre Opreanu, șef de sector 
la mina Berbești, cadru tînăr. cu mai 
puțină experiență. ..Se luptă cu bor- 
chișul" — îmi explică interlocutorul

— „Borchiș
— O pătură groasă de nisip îm

bibat cu apă. ce se află, de regulă, 
deasupra stratului de cărbune. Atita 
vreme cît nu se umblă la el. adică 
nu se depășește nivelul hidrostatic și 
rămine sprijinit pe un pat fie cît de 
subțire de cărbune, acest amestec de 
nisip și apă este inofensiv. însă în 
clipa cind s-a creat la baza lui o 
deschizătură, chiar neînsemnată, se 
scurge ca un torent și umple galeria. 
De aici, o serie de necazuri cu dega
jarea acestei mase de materie, cu 
realizarea unui sistem de blocare a 
scurgerii, altfel spus, muncă și iarăși 
muncă fără ca producția să se clin
tească din loc.

Un asemenea fenomen fusese In- 
tîlnit in mina Berbești și se lupta 
acolo din răsputeri cu neajunsurile 
pricinuite de invadarea galeriei. Fu

seseră chemați în sprijin specialiști 
de la Institutul de cercetări pentru 
lignit Craiova și lucrurile aveau să 
intre cit de curînd pe făgașul normal.

— Cum stați cu planul ?, repet în
trebarea rămasă fără răspuns.

Unitatea Plan Realizat Plus sau minus
Cucețti-mină 34 400 36 509 4-2109
Berbești-minâ 51 450 38 721 - 12 729
Alunu-minâ 2 660 3 942 4- 1282
Cerna-minâ 7 540 12 714 4- 5 174
Berbețti-carieră 150 200 161 438 4- 11 238
Panga-carieră 99 442 105 448 4- 6 006
Total întreprindere 345 692 358 772 4-13 080

Singura nerealizare, la mina 
Berbești. se datorează, dtfpă cum am 
înțeles, accidentului provocat de bor
chiș.

★
Planul pe anul in curs prevede 

scoaterea și expedierea către benefi
ciari a 1 000 050 tone si se estimează 
o depășire de program cifrată la 
300 000 tone. La sfirșitul lui 1982 
deci, exploatarea va însuma 1 350 000 
tone de cărbune extras.

Compararea cifrelor poate da naș
tere la nedumeriri. Dacă in primele 
cinci luni ale anului au fost extrase 
358 772 tone, cum vor putea fi obți
nute pe parcursul a șapte luni 991 185 
tone, cantitate de peste două ori si 
jumătate mai mare ? Și totuși, există 
posibilități reale, cifrele nu reflectă 
decît rezultatul unor calcule exacte. 
Pe lingă creșterea aportului unităților 
aflate in exploatare, vor intra in pro

— Cu planul stăm foarte bine.
Din centralizatorul ce-mi este pus 

la indemină desprind cifre și date 
care configurează o situație, intr-a
devăr. foarte bună. Iat-o cum arată 
după cinci luni din acest an :

— în tone -

ducție capacități noi. La Cernișoara, 
spre exemplu, s-a terminat galeria 
de conturare a abatajului și se află 
in curs de execuție galeria pentru 
instalarea benzii de transport a căr
bunelui. La cariera Olteț este in fază 
avansată montarea excavatorului-gi- 
gant, a cărui intrare în funcțiune va 
însemna un aport de 1 400 mc pe 
ora de activitate. în curind se va da 
în folosință drumul care face legă
tura cu primul tronson al căii ferate 
carbonifere Băbeni—Alunu. scurtîn- 
du-se considerabil distanta parcursă 
pe șosea cu autobasculantele pînă la 
gările Ionești și Copăcioasa. opera
țiune de transport ce ridică conside
rabil costul cărbunelui, ca și timpul 
consumat cu transportul.

Pe harta materiilor prime energe
tice. perimetrul carbonifer Vîlcea. cu 
o suprafață de 175 km pătrati. dispus 
în trei cimpuri principale cu lățimea 

de 5 km și lungimea de 35 km, de la 
Amaradia (limita vestică) pinâ la 
Bistrița, cumulează rezerve la o ex
ploatare medie de 3 milioane tone 
pe an. suficiente pentru 34 de ani. 
Dar cum înfăptuirea programului 
energetic elaborat de Congresul al 
XII-lea al partidului, cu obiectivul 
său fundamental — asigurarea in
dependenței energetice a tării, ne
cesită tot mai multi combustibili 
fosili, e foarte posibil ca lignitul 
de aici să se epuizeze înaintea 
termenului pentru care a fost pro
iectată exploatarea. Ne duce cu gin- 
dul la aceasta, in primul rind, făptui 
că prevederile de plan pentru 1985 
se ridică la 3,5 milioane tone, cu rea
lizare estimată la peste 4 milioane 
tone. Este adevărat. în partea de 
nord a bazinului acțiunea de deter
minări a pus in evidentă noi rezerve, 
ceea ce schimbă viziunea inițială a- 
supra posibilităților oferite de acest 
bazin.

întrebindu-1 pe un geolog cărei ere 
din istoria scoarței terestre aparține 
lignitul din zona nordică a Olteniei, 
mi-a răspuns că-i Dacian. Am cău
tat în dicționare explicații, dar mult 
prea multe și mai ales mai lămuri
toare nu am găsit. în orice caz. ve
chimea cărbunelui acesta este de 
ordinul miliardelor de ani. El și-a 
găsit valorificarea abia în zilele 
noastre, cînd puțerea-i calorică, mo
destă în raport cu a celorlalți com
bustibili fosili, pune în mișcare mari 
agregate producătoare de energie 
electrică, acea energie care, la rin- 
du-i. acționează mașinile-unelte ale 
marii industrii, mișcă trenurile, ne 
dă lumina în case.

N. Popescu-BOGDANEȘTI

în ziarul 
sub titlul:

unitățile și 
în această

într-un articol publicat
„Scinteia" din 9 aprilie a.c.__ _____
„Energia solară — resursă care tre
buie să-și sporească ponderea in ba
lanța energetică a țării" era anali
zată situația fabricării captatorilor 
solari, sugerindu-se forurilor de re
sort să revină asupra deciziei de a se 
da „cale liberă" producerii numai 
unui tip de captator, mai slab atit 
din punct de vedere al concepției 
constructive și funcționale, cît și al 
calității execuției.

Vom reda pe scurt punctele de 
vedere exprimate de 
forurile vizate. Iată. ___ ______
privință, răspunsul primit din partea 
Comitetului de Stat al Planificării : 
„Vă inaintăm alăturat o fotocopie de 
oe circulara trimisă 
de Comitetul de \ ~1
Stat al Planificării |
celor 14 ministere 
sau instituții cen
trale și 18 județe rigă iii
implicate in produ- UI
cerea și utilizarea /, '■ 
captatorilor solari".
Ce scrie in circula- 
ră ? „Vd aducem la ■ —
cunoștin/ă că urma
re comunicării Consiliului National
pentru Știință și Tehnologie nr. 
5640/15.1V.19S2 asupra omologării și 
punerii in fabricație a captatorilor so
lari plani cu placă absorbantă din 
producția întreprinderii „Frigocom"- 
București și captatorilor solari cilin- 
dro-parabolici din producția între
prinderii „Autobuzul" București, ur
mează ca și aceste tipuri să poate fi 
folosite la realizarea lucrărilor".
Semnează Petre Preoteasa, ministru 
secretar de stat.

Deci s-a revenit asupra deciziei 
inițiale, ceea ce înseamnă că de acum 
competiția pentru calitate și eficiență 
între producătorii de captatori solari 
este deschisă.

în esență, același lucru ne comu
nică și ing. Valeriu Cristescu, direc
tor general al Institutului central de 
cercetare, proiectare și directivare in 
construcții, informindu-ne, de ase
menea. că la întreprinderea de apa
rataje și accesorii din Alexandria a. 
fost omologat un nou tip de captator 
solar cu țeavă plat-ovală. cu carac
teristici îmbunătățite și cu un preț 
mai redus. Astfel, acest tip de panou 
asigură un aport energetic de 169 kg 
combustibil convențional intr-un se
zon de exploatare și este vîndut la 
prețul de 1 450 lei. Producția de serie 
a noului tip de captator ar urma să 
înceapă în cunsul lunii mai a.c. Tot
odată. s-a trimis întreprinderii din 
Alexandria o adresă prin care i se 
cere să ia măsuri de înlăturare a de
fecțiunilor de execuție și de remedie
re a acestora la panourile realizate 
pînă acum. Șl, ca să ne convingă că 
s-a trimis o asemenea adresă, me
nită să îndrepte calitatea captatori-
lor la întreprinderea din Alexandria, 
adresa respectivă este anexată „in 
copie".

I

La sfirșit se spune : „Ca urmare a 
unui program de consfătuiri și ma
nifestări tehnice pe linie C.N.I.T. și 
a sugestiei du., urmează să aibă loc 
o intilnire de lucru . a specialiștilor 
din cercetare, proiectare,, producție și 
.din unitățile beneficiare, in scopul 
analizării soluțiilor existente și a sta
bilirii măsurilor pentru creșterea efi
cientei instalațiilor de captare a 
energiei solare și îmbunătățirii cali
tății. acestor instalații".

Și, in fine, din partea întreprin
derii de aparataje și accesorii din 
Alexandria, sub semnătura ing. L Să- 
lăjan, director, primim : „Defecțiu
nile calitative ale unor captatori so
lari fabricați la l.A.A. Alexandria 
ne-au fost cunoscute și, ca urmare, 

am luat măsuri 
pentru eliminarea 
lor, astfel că se 
va fabrica la l.A.A. 
Alexandria un nou 
tip îmbunătățit de 
captator, cu perfor
mante funcționale 
superioare celor pu
blicate de dv. și cu 
fiabilitate mărită 

prin măsuri tehnologice adecvate.
Defectele constatate de dv. la pro
tecția anticorozivă a carcasei au fost 
datorate începutului acestei fabricații 
cind tehnologia respectivă nu era su
ficient de bine pusă la punct atit din 
punct de vedere teoretic, cit și prac
tic, astfel incit a fost nevoie de o 
serie de tatonări și îmbunătățiri suc
cesive care au condus la situația ac
tuală pe care o considerăm satisfăcă-
toare".

Am reținut, tovarășe director, an
gajamentul dv. că la întreprinderea 
de aparataje și accesorii din Alexan
dria se vor fabrica de acum înainte 
numai captatori solari de bună cali
tate, cu fiabilitate ridicată și perfor
manțe superioare și. așa cum ne in
vitați chiar dv.. vom urmări in con
tinuare modul în care se va realiza 
aceasta.

în esență, așadar :

• se vor fabrica mai multe tipuri 
de captatori solari, proiectanții și 
beneficiarii avind latitudinea de a-i 
alege pe cei mai buni, cei mai efi
cienți ;
• se va organiza o consfătuire la 

care, desigur, vor lua parte toți pro
ducătorii de captatori solari și vor fi 
analizate obiectiv, fără părtinire, 
toate soluțiile tehnice existente, toate 
problemele aflate in suspensie ;
• competiția pentru fabricarea 

unor captatori solari cit mai buni 
rămine deschisă. Prin tipul de cap
tator recent omologat. întreprinderea 
din Alexandria „aruncă mănușa" ce
lorlalți producători Cine o ridică ?

Elena MANTU 
Comeliu CARIAN
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ANALIZA TEMEINICĂ A REALITĂȚII

- argumentul perfecționării 
activității viitoare

Ion Schiopu, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
de utilaje de ridicat și transport, 
era al doilea vorbitor de la începe
rea lucrărilor plenarei Comitetului 
municipal de partid Lugoj. Ca și 
primul, și-a citit de la un capăt la 
altul cuvîntul. Ce-a spus în esență ? 
Că în 1981 întreprinderea in care 
îndeplinește funcția de secretar al 
comitetului de partid și de președin
te ai consiliului oamenilor muncii 
și-a îndeplinit planul. Că pe 1982, în 
schimb, și-a început foarte slab ac
tivitatea. Că la jumătatea lunii mai 
n-avea planul acoperit cu comenzi 
pentru produse in valoare de circa 
500 milioane lei. Că, in aceste con
diții, consiliul oamenilor muncii va 
trebui să-și revadă stilul de muncă... 
Și continua să citească raportul des
pre stilul de muncă in acești ter
meni (plenara comitetului municipal 
de partid avea Ia ordinea de zi un 
punct deosebit de important : „Pre
ocuparea organelor și organizațiilor 
de partid pentru îmbunătățirea sti
lului de muncă al organelor colec
tive de conducere din unitățile eco- 
nomico-sociale ale municipiului Lu
goj" — n.n.). Dar. deodată, a fost 
oprit și întrebat de primul se
cretar al comitetului municipal 
de partid, Victor Mureșan : „Ra
portează plenarei de ce s-a a- 
juns la situația pe care o înfățișezi ? 
Ce a făcut consiliul oamenilor mun
cii pentru a preîntîmpina asemenea 
deficiențe 7 Ce fel de hotărîri ela
borați, dacă ele nu sînt cunoscute 
nici măcar de către toți membrii 
consiliului 7 Vorbește despre lipsu
rile personale și ale consiliului".

De ce am început cu acest mo
ment și de ce am insistat asupra 
lui 7 Amînăm deocamdată răspun
sul.

Tema supusă dezbaterii oferea ple
narei comitetului municipal posibili
tatea să examineze cu întreaga exi
gență și răspundere activitatea con
siliilor oamenilor muncii si să deter
mine — atit prin generalizarea expe
rienței bune, cit și prin criticarea 
fermă a deficientelor — îndeplinirea 
exemplară a importantelor sarcini ce 
revin organelor colective de condu
cere. Aceasta a și fost intenția comi
tetului municipal de partid cînd a 
supus tema respectivă în dezbaterea 
plenarei. O intenție mărturisită clar 
și în materialul prezentat : „Elimi- 
nînd deficiențele ce mai există în 
stilul și metodele de muncă ale con
siliilor oamenilor muncii. In special 
cele din domeniul cuprinderii pro
blemelor esențiale, curente și de 
perspectivă, privind pregătirea ho- 
tărîrilor și asigurarea participării 
tuturor membrilor la înfăptuirea lor, 
ca și cele din domeniul organizării 
controlului, al îndeplinirii hotărîri- 
lor adoptate, vom reuși să promo-

organelor colective de conducere de 
aici — cum s-a subliniat și in ple
nară — să aibă eficiență, să asigure 
o îmbinare corespunzătoare a răs
punderii colective cu cea personală 
pentru îndeplinirea hotărîrilor adop
tate. Dar s-au supus atenției și o 
serie de deficiențe asupra cărora 
nu mai insistăm. Ele sînt sintetizate 
clar în chiar concluzia inserată mai 
sus, care definea obiectivul pe care 
și-l propusese comitetul municipal 
in plenara de care ne ocupăm. O- 
biectiv care, din păcate, n-a fost 
nici pe departe atins. De ce 7

E locul să revenim la răspunsul 
pe care l-am aminat. Primul secre
tar al comitetului municipal de 
partid a simțit incă de la începutul 
dezbaterilor, cum spuneam, că —

în municipiul Lugoj

prin modul general de abordare a 
lucrurilor, prin rapoartele citite, a- 
bundind în relevarea marilor răs
punderi ale consiliilor oamenilor 
muncii, fără ca această relevare să 
se facă pe terenul experienței prac
tice, al stilului propriu de muncă — 
plenara se îndepărtează de obiecti
vul propus. A simțit și a făcut acea 
intervenție menită să-l determine 
pe respectivul președinte, și nu nu
mai pe el. să abandoneze acel cu- 
vînt general, scris ca la carte, de 
enunțare a principiilor și să facă o. 
analiză exigentă a propriei activi
tăți, a consiliului. A fost momentul- 
cheie al plenarei. Cursul lui putea 
s-o Indreote efectiv si eficient spre 
scopul propus sau s-o păstreze în 
limitele unor declarații frumoase, 
care abundă în generalități. A fost 
aleasă — și acest lucru este de nein- 
țeles — a doua cale. Vorbitorul căru
ia i s-a cerut să fie concret, să dea 
explicații asypra unor stări de lucruri 
grave, după o scurtă abatere de la 
textul scris („Știți doar toate lip
surile noastre, n-are rost să mai in
sist asupra lor") a continuat să-și 
citească cuvîntul. E drept, l-a în
cheiat cu un angajament promițător. 
„Efectul" reușitei vorbitorului amin
tit a fost preluat, cu o excepție, de 
toți cei care l-au urmat la cuvînt. 
Rezultatul 7 în locul unei analize la 
obiect, menită să definească cu cla
ritate atît experiența bună, cît și

deficiențele din activitatea consiliilor 
oamenilor muncii, al unei analize de 
partid despre ceea ce se afla pe or
dinea de zi — „stilul de muncă al 
organelor de partid în conducerea 
activității consiliilor oamenilor mun
cii" — s-au făcut „expuneri" și 
„declarații", unele mai generale 
decît altele, despre rolul și impor
tanța consiliilor oamenilor muncii.

N-au existat, nu existau cu ade
vărat probleme asupra cărora să se 
insiste cu răspunderea și exigența 
necesară intr-o plenară de comitet 
municipal de partid 7 Răspunsul l-a 
dat tovarășa Viorica Ristea, secre
tar al comitetului municipal de 
partid. Reproducem cîteva pasaje 
din intervenția sa : „Planurile de 
muncă ale consiliilor oamenilor 
muncii din multe unități sint încă 
formale. Ele nu se actualizează pe 
măsura apariției unor sarcini noi 
sau acte normative, nu asigură o 
orientare de perspectivă a muncii. 
Analizele efectuate de comitetele 
de partid, privind activitatea consi
liilor oamenilor muncii, țin prea 
puțin seama de aceste realități. Ele 
se referă prea rar și prea puțin la 
stilul de muncă al organelor de con
ducere colectivă, la analiza modului 
în care sînt îndeplinite hotărîrile ce 
se iau... Elementele de formalism 
în desfășurarea ședințelor, caracterul 
tehnicist al acestora, supraîncărcarea 
ordinii de zi cu prea multe proble
me incit nici una nu este analizată 
cum trebuie au determinat și deter
mină o slabă participare a reprezen
tanților oamenilor muncii la dezba
teri. Ar fi nerealist. desigur, dacă 
n-am recunoaște că lipsurile din ac
tivitatea organelor și organizațiilor 
de partid, privind stilul de muncă al 
consiliilor oamenilor muncii, se da
torează și modului in care ele au 
fost îndrumate și sprijinite orin co
misiile comitetului municipal de 
partid, prin instructorii obștești. 
Sîntem incă prea Duțin prezenți 
pe teren Ia oregătirea analize
lor și dezbaterilor, la exercitarea 
controlului asupra îndeplinirii ho- 
tăririlor. Pot soune că prezenta 
membrilor comitetului municipal de 
partid la ședințele consiliilor oame
nilor muncii continuă să fie slabă".

Iată deci ce probleme trebuiau 
dezbătute. Plenara comitetului mu
nicipal de partid Lugoj la care ne 
referim a ratat prilejul unei aseme
nea dezbateri. Dar nu și posibilitatea 
de a efectua, printr-o nouă reprogra- 
mare. analiza ce se impune. în spi
ritul cerințelor și exigentelor atît de 
clar exprimate în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
a.c.

Constantin PRIESCU

AUTOAPROVIZIONAREA - inițiative,
experiențe, acțiuni gospodărești

Pasiunile, dacă-s pasiuni, țin o 
viață. Dacă nu. rămîn simple pre
ferințe, cel mult plăceri. Dispar cu 
anii. Pasiunea medicului veterinar 
din Alexandria. Mihalache Caraman. 
sînt animalele. „Este ușor, veți zice, 
e chiar firesc să ai o asemenea pa
siune. medic veterinar fiind" — spune 
el. Numai că omul in cauză, care a 
consacrat (el zice „le-am dăruit") a- 
nimalelor decenii de viață la dis
pensarul județean, s-a văzut. într-o 
zi, în situația de a le părăsi. Cauza 
— cit se poate de firească : pensia, 
binemeritata odihnă. O vreme a con
tinuat să viziteze dispensarul, să cer
ceteze mai mult din priviri necuvin- 
tătorii „pacienți"... ai altora. La alt 
pensionar, respectiv la medicul uman, 
mai vin în vizită foști pacienți, el 
însuși ii intîlnește pe stradă, rămine 
în mijlocul lor. Vitele însă nu le 
aduce nimeni în apartamentul ve
terinarului pensionar!

Acum un an, prin martie, se plim
ba pe o străduță de la marginea o- 
rașului. pe lingă o clădire părăginită, 
părăsită. Ce s-ar putea face acolo 
pînă cînd buldozerul va netezi locul 
spre a deschide front de lucru ma
caralelor noilor blocuri? Un grajd. 
Idee pe care a împărtășit-o unui alt 
„coleg de pensie". Teodor Marines
cu, tot veterinar. Dar să-1 lăsăm să 
ne povestească:

— Am cerut avizul și spriiinul 
consiliului popular, care ne-a ajutat 
să reparăm acoperișul clădirii, s-o 
transformăm într-un grajd — pavat, 
cu iesle, cu apă. Apoi ne-am adresat 
întreprinderii de industrializare a 
cărnii, de la care am luat spre creș
tere, prin contract, 17 tăurași. în 
baza aceluiași contract am obținut, 
pentru hrănirea acestora, anumite 
cantități de tărîțe, borhot de sfeclă, 
paie, pleavă, coceni. Ne-am adus 
aminte și de... tinerețe, am luat 
coasele și am pornit la strînsul finu
lui de pe marginea șanțurilor pentru 
irigații. Am mai și semănat ceva 
nutrețuri în a doua cultură, pe tere
nuri puse la dispoziție de I.A.S.-ul 
de la marginea orașului. Treburi 
pină peste cap. dar cu satisfacții și 
cu folos. Anul trecut am predat fon
dului de stat 7 tone de carne în viu. 
Anul ăsta voi da alți 4 tăurași. de cir
ca 1 700 kg. V-am mai spus, mi-e frică 
de „bătrînețea pasivă". Așa că am 
„ieșit în lume" : cu cei 12 tăurași. pe 
care i-am „săltat" la 400 kg fiecare, 
deci la încă 5 500 kg carne in viu — 
mă număr printre zecile, sutele chiar 
de crescători de vite din Alexandria.

— Deci, pasiunea e contagioasă...
— în cazul de fată, exemplul pro

priu mi se pare a fi cel mai bun ar

arginea orașului
gument. împreună cu oamenii pri
măriei, cu activiști ai Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, am 
bătut la zeci de porți unde oamenii 
au curți, indemnindu-i să crească 
vite, demonstrindu-le martie avan
taje ale acestei îndeletniciri. Sigur, 
am auzit și „contra-argumente" : 
„nu-s condiții", „vîrstă înaintată", 
„lipsă de timp". Desigur, păreri ușor 
de depășit : „Păi, dacă medicul pen
sionar poate, deși stă la bloc..." Acum 
nu trece zi să nu am cîteva vizite la 
grajd. Uneori, după un sfat. Alteori, 
îmi iau trusa și fug la vreun „pa
cient" patruped.

— Din spusele și exemplul dum
neavoastră reiese că dezvoltarea A-

ÎNSEMNĂRI
DIN ALEXANDRIA

lexandriei nu înlătură condițiile pen
tru menținerea sau chiar sporirea 
numărului crescătorilor de animale.

— Condiții pentru creșterea ani
malelor, chiar dacă municipiul se 
dezvoltă vertiginos, există. Iar acum 
nu mai sint singurul exemplu în a- 
ceastă privință. Vorbiți și cu alți 
„confrați".

...lată-ne deci în fata unei case 
din strada Mihail Kogălniceanu. 
deocamdată în afara perimetrului de 
demolări. Brazdele de legume din 
curte vădesc hărnicia gospodinei Flo- 
rica Ilie-Țene. în cealaltă jumătate a 
curții se înșiruie grajduri micuțe, 
ușor de construit, dar călduroase. 
Dintr-unul din grajduri iese gospo
darul — Nicolae Ilie-Țene, om trecut 
de 60 de ani. Are 11 bivoli și bivolițe. 
„Fără-ei, nu mi-ar fi... boii acasă, 
ne spune. Crescînd animale, gospo
dăria mi-e îndestulată cu de toate. 
Recent, am predat statului un bivol 
de peste 800 kg. Acum un an — 4. 
Anul acesta mai am de predat trei. 
Plus vreo 1500 litri de lapte. Cît 
am cîștigat? După o socoteală apro
ximativă — peste 60 000 lei.

Cu ce hrănește aceste animale? De 
bună seamă. în baza contractelor cu 
statul, primește anumite cantități de 
porumb și furaje.

— Dar nici omul, că-i om. nu pune 
bază-n cozonac, baza-i tot pîinea. 
Așa că porumbul, sau concentratele 
primite, le dau ca... delicatese. Baza 
sînt finul, lucerna, cocenii. De unde? 
De pe digurile de canalizări, de pe

lotul pus la dispoziție de primări' 
din cultura a doua de la l.A.S.-ur 
Cind omul vrea, și mai ales cind 
ajutat, nu duce lipsă de nutret.

— Ne-ați spus atitea locuri de unt 
procurați nutrețul, incit trebuie să i 
lergați, nu glumă.

— Așa e dar tot animalele mă sci 
din încurcătură. Armăsarul pe care 
cresc este cărăușul staulului.

— Ce veți tace cind o ajunge t 
aici buldozerul?

Ne răspunde fără să stea prea mu 
pe ginduri:

— In primul rînd. oină atunci mi 
e. Pe urmă, cind o fi. m-oi muta 
eu la bloc, ca tovarășul doctor.

— Ș: animalele?
— Tot o să le cresc. Dacă doctore 

că-i doctor, poate, eu de ce n-l 
putea?
ț ...în strada Unirii nu-1 găsim acai 
pe gospodarul Dumitru Tudorete. 
numai soția lui. Viorica, puțin abăti 
tă. „Parcă mi-a rămas curtea pustii 
— ne spune cu o urmă de părere < 
rău. (Curtea nu-i pustie. Ba dir 
potrivă, e plină de păsări). Și coi 
tinuă: „Dumitru a plecat cu șa 
juncanei, să-i predea la stat. Mi-; 
rămas doar ăștia șapte. Și ne ara 
cu mina sare boxele meșteșugi 
Aștept să-mi aducă alți șase in io. 

Soții Tudorete iau de la stat ar 
male, pe care le cresc și le îngra: 
Pe cei șase tăurași au luat 57 000 1 
Furajele, in afară de cele primite 
la stat, le procură de pe lotul c 
islaz. Vizita „omului primăriei", ct 
ne însoțește, ii dă prilej gospodii 
să-și spună un „păs": nu s-ar pul 
să li se dea în folosință sprîncea 
de loc de sub dealul din apropie 
unde se aruncau odată gunoaie? ■ 
îngriji-o și ar pune nutret. Ori 
își notează și hotărăște pe Ioc: ,s 
poate. De miine treceți la muncă*

Am mai vizitat numeroși alti g- 
podari din Alexandria, pasionați s 
creșterea vitelor. Unii — deja a 
blocuri, alții — ale căror curți it 
încă departe de zona demolări:, 
alții — pregătindu-se să-și me 
turmele — de peste 500 de oi —n 
saivanele puse la dispoziție la cita 
kilometri de oraș.

Și din spusele fiecăruia ne-n 
convins, o dată mai mult, de ai- 
vărul: condiții pentru creșterea ă- 
malelor există. Dintre care nu pce 
însă lipsi una: pasiunea. Care se :• 
tinde prin exemplul personal și rn 
încurajarea ei de către factorii le 
opinie și decizie ai Alexandriei.

Laurentiu DUȚ> 
Stan ȘTEFAN

c i n m a

văm în activitatea organelor de con
ducere colectivă’ acele' metode mo
derne de conducere, care să se dis
tingă printr-o pronunțată eficiență 
economică și socială".

Biroul comitetului municipal de 
partid a făcut un lucru bun or
ganized — înaintea plenarei — 
un control tematic vizind stilul 
de muncă al organelor de par
tid și al consiliilor oamenilor 
muncii din majoritatea unităților e- 
conomico-sociale. Un control care, 
cum e și firesc, a constatat și o sea
mă de experiențe bune. Modul în 
care unele comitete de partid, cum 
ar fi cele de la întreprinderea tex
tilă, întreprinderea de utilaj și pie
se de schimb. I.P.C. „Mondial", Fa
brica de mobilă ș.a., se ocupă de 
îndrumarea consiliilor oamenilor 
muncii, determină activizarea celor 
investiți să reprezinte oamenii 
muncii în aceste organisme, se 
îngrijesc ca in planificarea mun
cii acestora să se evite para
lelismele cu alte organe, și în 
special cu cele de partid, a fost a- 
preciat, pe bună dreptate, ca pozitiv. 
Ceea ce a contribuit ca activitatea Zimniceo *82. Așa aratâ astăzi noul centru civic al orașului Foto: Agerpres
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<4 Un echipaj pu Singapore : 
„1RA (317171) - 18; 20.
M Semnul șarp<; GIULEȘT1 
<17 55 46) — 9; 11,15 30; 15,45; u;20. 
di lntoarce-te și ma-<Vește o dată : 
ciRENl'ARI (80 49 1— 15,30; 17,30; 
19,30.
dl Calculatorul mârsește : PACEA 
<60 30 85) — 15,30; 17,19,30, MUNCA
21 50 97) — 15; 17,151,30.

81 Nea Mărln miliar : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15 ;30; 15,43; II;
20.15.
oi Orgolii 1 FLACAR (20 33 40) -
i5,30; 17,30; 19,30.
A Pe cer „vrâjitoareiopțli": CEI-
. RAL (14 12 24) — 9; i; 13,30; 15,4; 
<8; 20.
J Waterloo: PATRU 1 86 25) — 1; 
12,30; 16; 19,30, EXCEor <65 49 4)
— 9; 12.30; 16; 19,30.
al Mijlocaș la deschlq < EFORE 
<13 04 83) — 9; 11,15; o; 15,45; I;
30.15.
«a soarele alb al puști) < COSM'S 
<27 54 93) — 9,30; 11,30 13,30; 15,1;
17,30; 19,30.
JS fu bărbatul meu : roGRESL
<28 94 10) — 16; 18; 20.
A uunul meu vecin Sa; SCAA 
(1103 72) - 8,45; 11,15; 1U6.45; 190, 
BUCUREȘTI <15 8 54) -9,30; ra;
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B Căderea Impenlul roian : >-
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<9,30.
j| Secretul din S.ita Vitirla : <- 
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■ Atac împotriva ii Romnel : FI
TIVAL (15 63 04) — 11,15; 11,30; 5,
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CEAFĂRUL (15 87 67) —15.

teatre

Omul căruia Popa Virgil i-a dat 
din... Duhul său sfint. inălțindu-1 
astfel in gradul de „păstor" al... 
„univensaliștilor" din Galați, se 
numește Mircea Batăr. Să restabi
lim insă din capul locului adevă
rul : Fopa Virgil doar a desăvîrșit o 
anume lucrare. ...Este vorba despre 
„lucrarea" australianului... Luou 
Vasile, alias George Alexandroaie, 
venit cu misiune să întemeieze o 
„nouă religie". „Marfa" sa iși gre
șise însă... piața. Alexandroaie e 
înapoiat ca un colet fără valoare 
stăpinilor săi ; totuși, acesta lasă 
în urmă un nostalgic greu de con
solat — pe cumnatul său. Mlrcea 
Batăr. O fi avind cumva Mircea 
Batăr o fire mai romantică ? Vom 
vedea curind cum stă cel in cauză 
și la capitolul... romantism. Ne 
declară Filip Ionescu, șeful comu
nității penticostale din Galați :

— Mircea Batăr a fost în comu
nitatea noastră. Toți știu că pe 
unde a mai umblat a trăit în dezor
dine. (Aici, F. I. se exprimă, ca 
să spunem așa. eufemistic. Ceva 
mai incoîo noi vom fi mai directi. 
țăsind faptele nude să vorbească, 
n.r.). După ce a plecat cumnatul 
lui. Batăr a depus o cerere la co
munitate prin care ne solicita să-l 
reprimim intre noi. Am crezut că 
s-a liniștit și nu ne-am ridicat 
împotriva acestei rugăminți. Apoi, 
a inceput să umble cu Popa Virgil 
și din nou a adus tulburare printre 
credincioși. Drept pentru care l-am 
îndepărtat dintre noi.

Cine se aseamănă se adună, zice 
proverbul. Din multe puncte de 
vedere se aseamănă „unsul" de la 
Galați cu cei care-și dispută șefia 
„universalistă". Mai ales în vre
mea din urmă patronii „spirituali" 
ai lui Mircea Batăr se au. precum 
s-a văzut din serialul nostru, la 
cutite. Motivele acestei discordii 
s-au văzut și ele.

Să vedem unde anume se asea
mănă. ca două picături din același 
izvor, Mircea Batăr cu Popa Virgil, 
Chirilă Victor Jula Onuțiu etc ? 
Ne oprim numai la o singură „po
trivire de caracter" : nici unui nu 
muncește ! Decit. vorba lui Popa 
Virgil, pe........cîmpul Evangheliei".
Nu muncesc, dar o duc bine 
mersi. Fac dese călătorii cu trenul 
și cu avionul, vin cu taxiurile, cale 
de zeci de kilometri, pentru a le 
„proroci" naivilor „cum va să fie 
cu vremile din fata noastră", iși 
cumpără case, duc trai pe picior 
mare. Au o viată ce se încadrează 
perfect in sloganul preferat (șl 
profesat) al lui Alexandroaie :

■ Teatrul „Lucia SturdiBulandra" 
(sala Schitu Măgurean 14 75 46) : 
O zi de odihni — 19,30'sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Pla muzicii 
tinere — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) aladă coti
diană — 20; Pluralul enșesc (Par
cul Herăstrău) — 20.
■ Teatrul „Nottara- (h 03, sala 
Magheru) : Mizerie și note — 19,30.
■ Teatrul Ciulești (sal Majestic, 
14 72 34) : ...Eseu — 19,30.
H Teatrul satirlc-muzical . Tănase" 
(13 56 78, grădina Boema) Frumosul 
din pădurea zăpăcită— —1,30; isala 
Savoy) : Funcționarul de Domenii 
- 20.
■ Teatrul „Țărdărică" (15 77, Școa
la generală S6 — Titan) :TindaIă... 
cloșcă — 19,30.
B Circul Bucirești (1101) : Spec
tacolul „Circul Mare din Bscova" — 
19,30.

se„numai trăind în promiscuitate 
poate dobindi fericirea !“ (Sic I).

Face Mircea Batăr excepție 
la regulă?

în 1980. Mircea Batăr cumpără 
numele fiicei și fiului său imobilul 
de pe strada Traian 234 A.

— Cît v-a costat această casă ?
— 100 000 de lei.
Ne -stă oe buze întrebarea : „de 

unde banii ?“. O reprimăm insă in 
fata actului de vinzare-cumpărare 
înregistrat la Notariatul de stat 
Galați cu nr 237/1980. în care se 
arată negru pe alb : suma fre

de

pe

cunoștință a scrisorii lui Alexan- 
droaie către Bogde Ștefan. Despre 
ce este vorba, ne lămurește Filip 
Ionescu :

— După ce Alexandroaie a ple
cat cum a plecat, trimite o scri
soare către Bogde Ștefan cu rugă
mintea : „să fie citită la comuni
tatea penticostală, pentru a afla 
toată lumea cine e Mircea Batăr". 
Lucru pe care noi l-am și făcut.

Ce se spune în amintita scrisoa
re ? Reținem spre știință : „Iubi
tul meu frate Bogde Ștefan și toti 
cei ce iubesc pe Hristos. în durerea

aduc tulburare pe unde merg, 
sint înainte de toate naivii, ne 
spune Filip Ionescu. în adunarea 
noastră penticostală, de exemplu, 
se pripășise de la o vreme o „pro
rocită" — Sima Elena — care „ve
dea un balaur cu capetele în
dreptate să-i înghită pe copiii 
lui Dumnezeu", adică pe cei din 
cultul legal. Cînd i-am interzis 
să mai rostească asemenea prostii 
in adunare, mi-a zis : „Eu nu as
cult de oameni, ci numai de Duhul 
sfint". Normal, am exclus-o din 
comunitatea noastră. S-a dus la

care o practică. Și o practică cu 
sîrg. Dar lucrurile nu se reduc. în 
nici un caz. numai la atit. „Inven
tatorii" de... noi religii devin agre
sivi atunci cind diverși creduli 
nu-i urmează de bună voie. Ei. 
care se pling că nu găsesc toate 
ușile deschise pentru a înșela în 
dreapta și in stingă, in numele 
unei „doctrine" caracterizate prin
tr-o harababură de precepte culese 
de peste tot, ei care nu o dată fac 
apel la calul preferat de bătaie 
„persecuția religioasă", merg pînă 
la a aplica pedepse fizice celor

OBSCURANTISMUL
SE AUTODEMASCÂ...

Fapte despre nocivitatea unei secte și despre activitatea

unor escroci travestiți în „întemeietori" de... noi religii

5 „Dreptul" de a interzice cu violență accesul
la cultură, de a dezbina familiile...

cută Ia cumpărarea casei cu pri
cina e 60 000 lei. De ce s-a omis 
din act și restul de 40 000 lei ? 
Scurt : din motive de evaziune 
fiscală ! Nărav profesat cu aplomb, 
cum am mai văzut, și de alți can
didați la ciolanul sectei...

Ce zice Mircea Batăr față în fată 
cu asemenea fapte ? își pierde 
urgent duhul serafic, de Moș Cră
ciun blajin, și vîntură cu parapon 
gogorița... persecuției religioase. A 
învățat, desigur, de la cumnatul 
său. Alexandroaie. că treaba asta 
cu persecuția sună bine la urechile 
unora 
N-are 
legea! 
asta, 
capăt 
această 
mină lui __________ ________
dere... persecuție religioasă urmă
toarele : amenda pentru croitorie 
clandestină ; mai multe amenzi, de 
cite 3 000 lei fiecare, pentru demo
larea — fără autorizația necesară, 
ce se pretinde oricui I — a doi pe
reți despărțitori din imobilul cum
părat. Și. culmea, tot „persecuție 
religioasă" e socotită și aducerea la

aflati pe la dracu-n praznic, 
însemnătate că ai încălcat 

Dă-i cu persecuția. Cu arma 
„secretă", o scoți 6igur la 
îmbrătișînd cu fervoare 

logică, nu l-a fost peste 
Mircea Batăr să consi-

mea ți-am spus numai o mică 
parte din istoria cu... (urmează 
numele fostei soții a lui A.lexan-

— n.r.). cu rugămintea de 
scrisoare în fata co- 
fratilor. să știe ori- 
se împărtășește, se 
spune pace. Venind 
am reușit să intru 
pod. De acolo, pe 

în casă, ce să vezi : 
Mircea Batăr. cu

droaie 
a Citi această 
munitătii și a 
cine cu cine 
sărută și-șj 
din detenție... 
în casă prin 
scară. în sală 
cumnatul meu. 
scumpa mea soție, in patul meu. 
în ce stare mă găseam, vă puteti 
imagina — puneți-vă în situația 
mea și judecați ! Soția a mărturi
sit in fața mea și a mamei ei ade
vărul. Lui Mircea nu i-am făcut 
nimic decît l-am probozit : el a 
fugit apoi acasă, la nevastă-sa. 
sora soției mele".

Să-i lăsăm în plata... Duhului 
sfint și a mai marilor acestuia de 
prin locurile „fără prihană" pe 
unde hălăduiesc alde Alexandroaie. 
pe asemenea „persecutați" și să 
vedem mai degrabă ce se intîmplă 
cu victimele fanatismului religios 
promovat de întemeietorii „noilor 
religii".

— Victimele acestor oameni, care

„universaliști". Altă „prorocită" 
Pop Adela — a mers 
Costache Negri, a pus 
bolnavi de cancer 
„gata, v-am vindecat ___ _____
sfint". Așa de bine i-a vindecat că 
peste trei zile ne-am dus să-i in- 
mormîntăm. Iată ce fel de oameni 
sint in secta pe care Batăr vrea 
s-o întemeieze...".

Toate aceste întîmplări au un 
semn distinctiv: escrocheria. Escro
cheria cu un ce profit pentru cei

in comuna 
mina ne trei 
si le-a zis : 
prin Duhul

care nu le îmbrățișează „credința". 
Fanatismul exacerbat iși dezvăluie 
și in astfel de imprejurări nocivi
tatea sa, care nu poate fi eradicată 
decît printr-o replică promptă si 
fermă, tocmai din rațiunea de a-i 
feri, de a-i apăra pe unii oameni 
de ferocitatea indivizilor veroși. 
îmbrăcat! in sutana „inventatorilor 
de noi religii". Iată, transcriem aici 
din motivarea sentinței pronunțate 
la 22 ianuarie 1982, 
municipiului Galați.

de anchete publica-Iată-ne Ia sfirșitul serialului de anchete publica
te sub titlul generic „Obscurantismul se auto- 
demască", in numerele 12 381; 12 383; 12 386: 12 393 
din „Scinteia". Ce idei se cer in primul rind re
ținute din faptele prezentate? Că inspiratorii „în
temeierii de noi religii" se află pe la dracul in 
praznic, și „grija" lor pentru „libertățile religioase 
din România" nu este nimic altceva decit parte 
firească din campania de instigare și denigrare a 
realităților de aici. Se mai reține, de asemenea, 
faptul că cei la care se face Îndeobște apel să 
„păstorească" sectele pe care ar dori să le infiin- 
țeze sînt de regulă elemente compromise moral, 
puse pe căpătuială prin escrocarea naivilor, ele
mente alungate de la anumite culte recunoscute și 
protejate de lege. Și, in sfirșit, e foarte greu de 
înțeles credulitatea unor oameni, ale căror senti-

de Judecătoria 
într-un proces

de divorț : „Martorii. în decla-a- 
țiile făcute, au arătat că reclama
tul (Popa It>n, n.r) face parte dn 
secta religioasă autointitulată „Co
munitatea bisericii apostolice uti- 
versale. botezată cu Duhul sfint", 
că nu contribuie la întreținerea 
familiei, iar în prezența sa inter
zice folosirea aparatului de radia, 
a televizorului. Pentru că piria 
(soția lui Popa Ion — n.r.) a re
fuzat să adere la „noua credinți" 
a soțului, acesta a alungat-o dix* 
casă...".

Alăturăm acestui extras din sen
tința judecătorească amintită de
clarația făcută la 18 martie 1981, 
la miliție, de către Istrate Florica, 
casnică, mamă a 3 copii minori, 
domiciliată în Galați. strada 
24 Ianuarie nr. 6 : „Batăr Mircea 
a atras pe soțul meu la secta lui. 
Deoarece nu vreau să devin adepta 
acestei secte, mă șicanează, mă 
bate, mă alungă din locuință. Ba 
mai mult : soțul o ia și pe fiica 
mea cea mare — Carmen, elevă 
în clasa a VIII-a, Ia adunări, unde 
o Învață predicile sectei, de unde 
vine zăpăcită de cap. fapt pentru 
care negli jează învățătura, nu ‘mai 
are rezultate bune la scoală...".

Iată-i deci pe promotorii „liber
tății de conștiință" în postura ire
vocabilă in care se află de fapt : 
aceea de siluitori de conștiințe ! 
Ei nu se dau în lături de la pre
siuni psihice și fizice asupra celor 
din jur pentru a implini ordinele 
mai marilor lor — și am văzut cit 
de „curați" și... dezinteresat! sînt 
aceștia ! — de a converti pe cit 
mai multi. Agresivitatea acestora 
merge pină acolo incit lasă în 
urmă cămine dezbinate, copii mu
tilați psihic, interziși de la binefa
cerile civilizației. înstrăinați de 
bucurii și lumea In care trăiesc, la 
clădirea căreia ei înșiși se 
să fie părtași.

cuvine

mente religioase au fost, precum am văzut, 
late din plin de către „noii Mesia"; e greu 
țeles, totodată, cum pot unii oameni să 
urechea, să acorde, chiar șl temporar, încrederea 
lor elucubrațiilor unor așa-ziși „păstori sufletești", 
care au descoperit in propagarea fanatismului re
ligios calea de huzur mult visată.

Iată tot atitea motive pentru care am socotit 
necesar să tragem un semnal de avertizare, de- 
nunțind practicile retrograde și scopurile lor precise, 
de instigare ideologică și de căpătuială, in același 
timp de speculare necinstită, interesată a sen
timentelor religioase.

Aveți cuvîntul, stimați cititorii

specu- 
de in- 

plece

Ilie TANASACHE

expoziții
■ Muzeul de ată al Repub-il Socia- 
l.ste România expoziție d sculptu
ră românească contemporai „Pacea
— bunul cel mi de preț al nenlrii"; 
expoziția „Doomente privii istoria 
României din colecțiile btanice" ; 
Vasile Grlgore pictură
■ Sala Daliei— Salonul mublican 
de pictură și sulptură
S Galeria Slmza ; Dan Bănilă, stl- 
Clă
H Galeria Călinul artei (arter) : 
Elena Aflorll, icuarelă ; (eta) : Ho- 
rla Cucerzan, lctură
■ Galeria Etoe : Miniaturi extlle
■ Galeria Galieea : Gabriela/asiles- 
cu, pictură
■ Galeria Cerclu (la Hanul u tei) : 
Design vestiientar de inplrație 
folclorică
■ Muzeul satul : Expoziție le mo- 
>ilier populariin România
B Sala I.R.IC.S. : Maria «arian, 
tapiserie
■ Galeriile <1 artă ale municipiului 
București : Elta Uțâ Chelaru pictu
ri șl desen
■ Muzeul de rtă a! muntelpiului 
București (St Obedenaru tr. 3) : 
seară muzealăbumltru Ghiață.

t V
PROGRAUL l

țe 
le 

—n.
uit 
ird 

; al
pi- 

>inat
Telex
Album crai. își dâ concuau! 
rul „Atetu" al Slndicatulil 
țămînt dl Bacău ..„-pitui
Tragereade amortizare A>- 
Atenție L- neatenție metri,
Clntec rmdru bănățean. Eț nu a 
realizată a Parcul Rozelor 
mișoara
Burundi - efortul dezvc 
portaj
Tragerea’ronoexpr*
îoo-l de sd iă peste ‘00 ow
Âctualltasa zone aie
Omul d< la cat această vreme 
Pen'agena invroăse a fost mar- 
cursul d admltie furtuni violen- 
Film artttic : Milano, de ptlad,
ducție astudtonumai 15 minute 
„Bucured"- Pful puternic a scos 

22,95 Coruri cțebre rădăcini copaci ni- 
22,20 Telejurnl a smuls feres-

si' acoperișuri, iar 
PROGRAIur . 'multe persoane au 
Telejurnil st rănite.
Buletinu ru (nger
Viața ecinon
Studioul mu'-----ușoa»
Monumeite aie naturi din Cana
da. Peștira Castelguarl. Documen
tar programat cu ocaia Zilei na
ționale a Canadei

22,2# Telejurnal

10,00 
16,05

17,15

17.40
17,50
20,00 Telejurru
20,25
20.40
21,00

21,05

20,00
20,25
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCV
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a adresat cu ocazia 
celebrării oficiale a aniversării mele m-a mișcat mult. La rîndul meu, vă 
transmit vii mulțumiri și cele mai bune urări de bunăstare personală și 
pentru viitorul poporului român.

JEAN
Mare duce de Luxemburg

Întîlniri la C.C. al P.C.R.

Cronica zilei

Marți, tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a întilnit cu dr. Alfonso 
Barrantes Lingan. președintele Stin- 
gii Unite din Peru. care, la invita
ția C.C. al P.C.R.. efectuează o vi
zită în tara noastră.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
o informare reciprocă asuDra activi
tății si preocupărilor actuale si de 
perspectivă ale Partidului Comunist 
Român si Stîngii Unite din Peru.

Cele două părți au exprimat do-

*

Marți. 29 iunie a.c.. tovarășul 
Virgil Cazacu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. s-a întilnit cu Knud 
Heinesen. vicepreședinte al Parti
dului Social-Democrat din Dane
marca. ministrul finanțelor, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită 
in tara noastră

în cadrul întîlniriî. desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească. s-a procedat la o informare 
reciprocă privind activitatea și 
preocupările actuale ale Partidului 
Comunist Român și Partidului So
cial-Democrat din Danemarca, ex- 
primîndu-se dorința de a dezvolta

Ministrul afacerilor externe al Malayeziei
va face o vizită oficială In tara noastră

invitația ministrului afacerilor 
•r.e al Republicii Socialiste 
ânia. tovarășul Stefan Andrei, 
ștrul afacerilor externe al Ma

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Natația noastră în perspectiva olimpică
Experimentul de la Baia Mare - o cale bună de urmat

itre cele trei ramuri olimpice 
ipale — atletismul, gimnastica și 
ia — aceasta din urmă s-a dez- 
t simțitor în țara noastră abia 
timul deceniu, pe misură ce a 
t înzestrarea ei tehnicj-materia- 
ir metodologia pregătirii sporti- 
s-a apropiat. în unele locuri, de 
țele internaționale. Ccrespunză- 
iu apărut și semne promițătoare 
■u înalta, performant* sportivi. 
I. fete și băieți, care la 14—15 
btin timpi din ce în cemai buni, 
ansamblul mișcării sorrtive. na- 
are încă date cantitative inferi- 
prin comparație cu atbtismul și 

astica. Astfel, capactatea de 
re a copiilor este în latatie de 
1 anual, în timp ce îr gimnas- 
sînt supuși selecției 16 000. iar 
letism cifra urcă pînă a 192 000. 
rivința numărului de sportivi 
Udați olimpici" și sportivi cate-

I cifrele oficiale sînt irmătoa- 
: natația — 25 și 60, gimnastică 
și 140, atletism — 60 și 230. Di- 

îțele dintre ramuri ie explică și 
stabilirea priorltățilot pe plan 

•nai : atletismul este considerat 
t care trebuie sprijhit prioritar 
ate județele ; gimnasica — în 22 
te ; natația — în 1 județe. în 
ul de dezvoltare pin! în 1985, a- 
at de conferința Feferației ro- 
ș de natație. ca și îi documen- 
biroului federal se o>servâ insă 
tata de a lărgi capaciâtea de cu- 
iere a copiilor șl timretului, de 

la forma de bază — învățirea înotu
lui — pînă la formele suierioare — 
de pregătire a performanță interna
ționale. Totuși, dincolo de aspectele 
cantitative, remarcăm că federația își 
propune concomitent ltnsa-ea unor 
sportivi valoroși care să contribuie 
din plin la reprezentarea culorilor 
noastre pe tărîm olimpic în 1984 și 
1988. Există astăzi unee date, veri
ficate pe parcursul ultinilor doi ani, 
care îndreptățesc presupunerea că 
foarte tinerii înotători români pot do- 
bîndi rezultate internaționale bune, 
dacă sînt puși să lucrfze sgrios în 
condiții prielnice. De exemplu, in 
condiții asemănătoare cu acelea in 
care se pregătesc grupele de gimnas
te pentru înalta performanță.

La campionatele naționale din a- 
pri’ta trecut au produs senzație atît 
progresele individuale ale înotători
lor băimăreni. cit și comportarea in 
ansamblu a formației maramureșene, 
care. în clasamentul neoficial pe 
puncte, a întrecut putertica echipă a 
clubului Dinamo București (738 p — 
656 p). Poate că rezul.atul acesta 

ir fi stirnit atîta vîvă în lumea 
ațlei dacă formația băimăreană 
- fi fost compusă exclusiv din co-
3 14—15 ani 1 Anca Pătrășcolu (va 

ni 15 ani in octombrie viitori, de 
’um rivala sportivă a renumitei 

■e înotătoare Carmen Bunaciu, 
Teodora Hauptricht, colegă de 
cu Anca, de asemenea. Noemi 
'care n-a împlinit 14 ani). Iu* 
Iert (15 ani). Robert Pinter 

rinta ca relațiile dintre Partidul Co
munist Român si Stingă Unită din 
Peru, bazate pe stimă. încredere și 
respect reciproc, să se dezvolte con
tinuu. in interesul popoarelor român 
si peruan, al cauzei păcii, dezarmă
rii. securității si independentei na
ționale. progresului și cooperării in
ternaționale. Au fost abordate și 
unele aspecte ale situației interna
ționale.

Intilnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

< *

în continuare bunele relații dintre 
ele in spiritul stimei și respectului 
reciproc, al întilnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Anker Joergensen. președin
tele Partidului Social-Democrat din 
Danemarca, primul ministru al Da
nemarcei. în interesul poporului 
român și poporului danez, al cauzei 
păcii, destinderii, securității si inde
pendenței naționale, al progresului 
și colaborării între națiuni. Au fost 
abordate si unele aspecte ale vieții 
politice internaționale.

layeziei. Tan Sri Ghazali Shafie. va 
efectua o vizită oficială în Româ
nia între 8 și 10 iulie 1982.

(14 ani) sînt virfurile unei generații 
de care se leagă speranțe, mai mult, 
care îndreptățesc trasarea unei căi 
de activitate.

Trebuie să spunem că surpriza de 
la recentele campionate n-a găsit ne
pregătită nici conducerea federației, 
nici pe mulți specialiști de bună cre
dință (vom vedea că au fost și „be- 
țe-n roate") ; dimpotrivă, ei antici- 
paii rezultatele băimărenilor și. aș
teptau numai confirmarea lor. Rădă
cinile unor convingeri prinseseră te
ren mai demult. Bazinul acoperit din 
Baia Mare fusese inaugurat in 1976. 
Am văzut și alte centre de inițiere în 
natație bine organizate — la ștrandul 
Tineretului din București, la bazinul 
de la Brăila sau in piscina de sub 
tribunele stadionului din Hunedoara 
— dar parcă nicăieri n-am observat 
atîta rigoare și disciplină ca în ora
șul din nordul tării, unde sute șl mii 
de copii erau zilnic deprinși cu pri
mele mișcări în apă. Este interesant 
că factorii locali competenți, prevă
zători. au știut să împletească de la 
bun început acțiunea de învățare a 
înotului cu aceea de selecție și pre
gătire a viitorilor performeri. Din 
București a venit profesorul Gheor- 
ghe Dimeca (azi, antrenor coordona
tor la Clubul municioal școlar Baia 
Mare), specialist cu multă experien
ță, dar, mai presus de toate, dornic 
să muncească de dimineața pînă sea
ra In condițiile prielnice ale noului 
centru de înot. Să întoarcem mai re
pede paginile. Tn septembrie 1980 a- 
sistam la o consfătuire organizată de 
federație la Baia Mare. Ordinea de 
zi : un proiect prezentat de localnici, 
prin care se argumenta înființarea, 
în sistemul învățămîntului, a unui 
club școlar de înaltă performanță în 
natație, prin unificarea schemelor 
secțiilor locale și asigurarea unui ra
port optim în relația studiu-antrena- 
ment sportlv-condiții de trai. După 
dezbaterile Guvenite. conducerea fe
derației și-a însușit prevederile aces
tui proiect și a întreprins demersuri
le necesare.

Drumul de înființare a acestei u- 
nități-model a fost însă anevoios. 
Formal, ea a fost constituită oficial

în cîteva rînduri
Turneul internațional de tenis 

de la Londra a continuat cu optimi
le de finală ale probei de simplu 
femei. în care jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a întîlnit-o pe cu
noscuta campioană americană Chris 
Evert-Lloyd. După o partidă echili
brată. în care Virginia Ruzici a cisti- 
gat primul set la ..tie break". Chris 
Evert-Lloyd a obținut victoria cu 
6—7, 6—3, 6—1.

Alte rezultate : Martina Navrati
lova—Zina Garrison 6—3. 6—2 ; Anne 
Smith—Andrea Jaeger 6—4, 6—2 ; 
Billie Jean King—Wendy Turnbull 
6—2, 6—3 ; Tracy Austin—Claudia 
Rhode 6—3. 6—3 ; Barbara Potter—

închiderea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

în temeiul Regulamentului de 
funcționare a Marii Adunări Națio
nale, Biroul Marii Adunări Naționa

Simpozionul „Civilizație, umanism, pace, 
dezarmare, securitate internațională11

Sub egida Comitetului Național 
Român ..Oamenii de știință și pacea", 
la București a avut loc marți simpo
zionul cu tema ..Civilizație, uma
nism, pace, dezarmare, securitate 
internațională", organizat de Acade
mia Republicii Socialiste România. 
Academia de științe sociale și poli
tice, Academia de științe medicale 
și institute centrale.

în cuvintul de deschidere, prof, 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, membru al Biroului 
Executiv al Comitetului Național 
Român ..Oamenii de știință și pacea", 
a relevat răspunderea deosebită ce 
revine azi oamenilor de știință ro
mâni și din toate țările, in fata po
poarelor. a viitorului civilizației 
umane, pentru eliberarea lumii de 
povara înarmărilor, de spectrul în- 
spălmîntător al unui război nuclear, 
pentru a opri cursa spre dezastru, 
pentru salvgardarea și consolidarea 
păcii. Semnînd Apelul ponorului 
român adresat sesiunii sneciale a 
Organizației Națiunilor Unite consa
crată dezarmării — a arătat vorbi
torul — cetățenii României și-au a- 
firmat cu putere voința de pace, cu 
conștiința înaltei datorii fată de pre
zentul și viitorul patriei, fată de 
destinele întregii omeniri.

în cadrul simpozionului au mai 
luat cuvintul prof. dr. ing. Mihai 
Drăgănescu. membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, directorul Institutului cen
tral de informatică, acad. Emil Con- 
durachi. secretar general al Asocia
ției internaționale de studii sud-est 
europene, acad. C. I. Gulian. pre
ședintele Secției de stiinte filosofice, 
psihologice si juridice a Academiei 
Republicii Socialiste România, nrof. 
dr. docent loan Ceterchi. vicepre

abia în această primăvară, deși ele
mentele constitutive fundamentale 
privind studiul, antrenamentul și tra
iul sportivilor școlari începuseră să 
existe și să-și spună cuvintul în apa
riția performerilor încă de la înce
putul anului trecut. întirzierea in ca
lea intrării în viață a unui nou tip 
de unitate (in natație) fusese provo
cată nu numai de birocratism, inte
rese meschine personale — invidie, ci 
și de o obiecție fardată în culori 
„tehnice", tn pofida unei evidente 
experiențe pe tărîmul natației de 
performantă din țări europene și a- 
mericane, se obiecta că în metodolo
gia lui Dimeca se muncește prea 
mult, că sportivii înoată prea mulți 
kilometri zilnic și per global, că se 
uzează etc., obiecții, din păcate, au
zite și în alte sporturi ori de cite ori 
alături de sportiv trebuie să mun
cească mult și... antrenorul 1 Ca să 
nu mai lungim vorba. în luna martie 
a.c., înaintea amintitelor campionate 
naționale, o brigadă interdisciolinară 
a Centrului de medicină sportivă din 
București s-n deplasat la Baia Mare, 
constatînd, după examene minuțioa
se, că tinerii sportivi, fete și băieți, 
ai Clubului municipal școlar nre'zin- 
tă o stare de sănătate normală și o 
creștere viguroasă. Și obțin rezulta
te sportive deosebit de promițătoare.

Pe baza unității model din Baia 
Mare, căreia i-am propune și o des
tinație de centru metodologic, fede
rația intenționează să formeze — 
prin reorganizare — alte unități de 
perspectivă olimpică (la Brăila și la 
Reșița) încă în acest an. Măsură 
binevenită, logică în sensul intenții
lor F.R.N. de a ridica mai repede Ca
pacitatea organizatorică a natației 
noastre în domeniul performantei. 
Numai că noii forme organizatorice, 
de-acum testată cu succes, trebuie să 
i se asigure, la fel ca la Baia Mare, 
prin intermediul unor cadre tehnice 
și de conducere, conținutul de lucru 
intens, perseverent și ambițios, nece
sar tinerilor noștri înotători pentru 
a atinge parametrii olimpici.

Valeriu MIRONESCU

Pam Shriver 6—2. 6—4 ; Joanne Rus
sell— Sylvia Hanika 6—4, 6—3.

Pugilistul portorican S. Gordon este 
noul campion al lumii la categoria 
„grea-ușoară" (versiunea W.B.C.). în 
gala disputată la Cleveland. Gordon 
l-a invins prin K.O. tehnic în repriza 
a doua pe compatriotul său Carlos 
Deleon.

în ziua a doua a turneului interna
țional feminin de handbal de la Var
na, echipa R.D. Germane a învins 
cu scorul de 29—13 (12—7) echipa
Bulgariei. în alt joc, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu 39—14 (18—8) 
echipa Cehoslovaciei. 

le a hotărît închiderea lucrărilor se
siunii a cincea a actualei legis
laturi.

ședinte al Academiei de stiinte so
ciale si politice, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România, prof. dr. Dumitru 
Ghișe. președintele Secției de filo- 
sofie și logică a Academiei de științe 
sociale și politice, prorector al Aca
demiei ..Ștefan Gheorghiu", și prof, 
dr. Emil Măgure'anu. secretar al 
Academie! de stiinte medicale.

Vorbitorii au subliniat caracterul 
activ, umanist al politicii externe a 
României, prestigiul international al 
promotorului ei, președintele Nicolae 
Ceaușescu. in concepția căruia drep
tul suprem al tuturor oamenilor este 
acela Ia o viată pașnică, creatoare, 
de prietenie și colaborare între po
poare. A fost evidențiată activitatea 
Comitetului Național Român ..Oame
nii de știință si pacea", prezidat de 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. exprlmîndu-se adeziunea 
deplină la documentul transmis de 
delegația noastră forului internatio
nal de la New York. Ei și-au decla
rat ferma convingere că opinia pu
blică. glasul popoarelor lumii, ce se 
face auzit acum pretutindeni, va fl 
ascultat și urmat de conducătorii tu
turor statelor si guvernelor, ca vo
ința lor de a trăi în pace să fie res
pectată. ca războiul — acest tragic 
anacronism în civilizația contempo
rană — să fie eliminat o dată pentru 
totdeauna din istoria omenirii, pen
tru ca puterea creatoare a științei să 
servească progresului, nrosperitătii 
și cooperării între națiuni.

La această manifestare, care a 
avut loc în aula Academiei Repu
blicii Socialiste România, au parti
cipat academicieni, conducători de 
institute de cercetare, cadre didac
tice. alti oameni de stiintă. activiști 
de nartid și de stat, un numeros 
public. ‘

Campionatul 
mondial de fotbal

® Ieri s-au jucat meciurile : 
Italia — Argentina 2-1 (0—0) ;

R.F.G. — Anglia 0—0 
® Astăzi, miercuri, este zi de 

odihnă
9 Primele două meciuri ale turului 

secund ai campionatului mondial de 
fotbal din Spania — relevă in cores
pondențele lor trimișii speciali ai 
agențiilor internaționale de presă — 
s-au încheiat cu două victorii dincolo 
de orice dubiu : Polonia a invins de 
o manieră entuziasmantă Belgia, da
torită unui „Super-Boniek". iar Fran
ța a depășit mai clar decit o arată 
seorul formația Austriei. Un alt ele
ment notabil al acestui debut al fazei 
a doua a competiției, se subliniază, 
este lipsa de interes manifestată din 
nou de spectatorii spanioli : 35 000 de 
spectatori pentru 70 000 locuri pe sta
dionul madrilen .,Vicente Calderon" 
și numai 20 000 pe uriașul ..Nou 
Camp" din Barcelona, care dispune 
de mai bine de 100 000 locuri.
• „O nouă echipă a Poloniei — 

notează agenția France Presse — a 
apărut în al doilea tur al campiona
tului mondial, o formație ce n-are 
aproape nimic comun cu cea care a 
evoluat în prirhele meciuri ale com
petiției. A fost, de asemenea, ziua 
lui Boniek și a lui Lato, care s-au 
„jucat" la fiecare balon cu apărarea 
belgiană, în așa fel incit după 26 de 
minute de joc portarul Custers n-a 
prins nici o minge, dar a încasat două 
goluri... Mai incisiv ca niciodată. în 
ciuda anilor. Lato (la a treia „Cupă 
Mondială" și la meciul international 
cu numărul 100) a speculat exemplar 
unul dintre punctele slabe ale adver
sarului, de la plecarea lui Gerets : 
flancul sting al aoărării. Iar Boniek. 
in mare formă, și-a îndeplinit foarte 
bine rolul de golgeter, realizînd al 
treilea „hat-trick" al turneului".

• Aceeași agenție subliniază, de 
asemenea : „24 de ani după ultima sa 
apariție în turul secund. Franța a 
făcut un mare pas spre semifinale, 
făcind uitat debutul mai slab. în ciu
da unei absente de marcă — Michel 
Platini, indisponibil cu puțin timp 
înainte de începerea jocului — Fran
ța a ciștigat meciul de luni în com
pania Austriei, datorită jocului 
foarte exact al mijlocașilor. Gen- 
ghini, Giresse și Țigana".

• Pe stadionul „Sarria" din Bar
celona, in prezența a peste 40 000 de 
spectatori (printre care și compo- 
nenții lotului brazilian veniti să-și 
studieze viitorii adversari), intr-un 
meci pentru faza a doua a Campio
natului mondial de fotbal, selecționa
tele Italiei și Argentinei au furnizat 
un joc interesant, spectaculos chiar 
in repriza a doua, și încheiat cu 
victoria mai puțin scontată a fotba
liștilor italieni, care i-au învins cu 
scorul de 2—1 (0—0) pe deținătorii
titlului mondial. Autorii golurilor: 
Tardelli (56). Cabrini (63). respectiv 
Passarella (84).

Potrivit agențiilor de presă, arbi
trul român Nicolae Ralnea a condus 
cu competentă și autoritate această 
dificilă partidă.

Tovarășul Petre Gigea, ministrul 
finanțelor, a avut, marți, o întreve
dere cu Knud Heinesen, vicepre
ședinte al Partidului Social-Democrat, 
ministrul finanțelor al Danemarcei.

Au fost abordate, cu acest prilej, 
aspecte ale relațiilor bilaterale în 
domeniile economic și financiar, ale 
dezvoltării acestora pe viitor, pre
cum și ale colaborării in cadrul or
ganismelor economice Internaționale.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, în 
Capitală a avut loc. marți după- 
amiază. o adunare de solidaritate 
prilejuită de aniversarea a 27 de 
ani de la adoptarea ..Cartei Liber
tății" — document inițiat de Con
gresul Național Sud-African (ANC).

Despre însemnătatea acestui eve
niment cu profunde semnificații în 
istoria și lupta poporului Africii de 
Sud împotriva asupririi rasiale, 
pentru egalitate în drepturi si o 
viată mai bună. au vorbit prof, 
univ. Nestor Ignat, membru al con
ducerii Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia si Africa, și Vic
tor Motapanyane. reprezentant per
manent al Congresului Național 
Sud-African (A.N.C.) la București.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia si Africa, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

________  VĂ INFORMĂM IPESTOE: ________ .

Autostrada transeuropeană Nord-Sud
Vă invităm la o plimbare. Vom 

porni, să zicem, din Constanta, vom 
trece prin București, Craiova, vom 
străbate Banatul, pătrunzînd in 
R. P. Ungară, apoi — cum doriți 
dumneavoastră : fie că ne vom în
drepta spre Nord, prin Budapesta, 
Bratislava, eventual Viena. Brno. 
Ostrava. Lodz, Gdansk, fie că vom 
alege una din variantele occidenta
le posibile, fie că vom porni spre 
Sud, prin Iugoslavia sau Bulgaria, 
către Grecia sau Italia, ori către 
Turcia, la Ankara șl mai departe, 
Spre Orientul Mijlociu... Totul este 
posibil. Doar cu precizarea că. în 
nerăbdarea noastră, am dat calen
darul cu cîțiva ani înainte și pe
riplul propus urmează firul auto
străzii transeuropene Nord—Sud, 
autostradă aflată astăzi în con
strucție.

La această amplă lucrare parti
cipă 10 țări, al căror teritoriu va fi 
străbătut de noua magistrală, care 
va avea în final 10 400 kilometri și 
care răspunde tuturor cerințelor u- 
nui trafic modern, garantind secu
ritatea, viteza și confortul, ca și o 
creștere a traficului de automobile 
de pină la 6 la sută anual, pînă în 
1985, iar a traficului international 
de camioane — de 4 la sută anual 
pină în 1985, urmînd ca dună acest 
an creșterea traficului să fie mult 
mal mare. Acest lucru se va reflec
ta, evident, in cooperarea economi
că dintre țările ce construiesc ma
gistrala. dintre acestea și țările Eu
ropei Occidentale, ca și dintre ță
rile Europei și cele ale continente
lor Asia și Africa.

Lucrările în vederea construirii 
acestei magistrale internaționale au 
debutat la 1 septembrie 1977, după 
mai mulți ani de dezbateri preala
bile, iar, în țară la noi, primul 
tronson, respectiv tronsonul Fetești 
—Cernavodă, a început să se con
tureze în 1980.

Asistenta tehnică a proiectului o 
asigură C.E.E.—O.N.U. șl Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.).

La această dată. 1 083 km se și 
utilizează, iar 620 km sint pe punc
tul de a intra în folosință. Se esti
mează că. la nivelul anului 2000, 
zilnic 2 822 vehicule vor străbate 
magistrala de la Nord spre Sud.

Am discutat, la Ministerul Trans
porturilor și Te'ecomunicatiilor, cu 
tovarășul Mihai Boicu, directorul 
Direcției drumuri și poduri, despre 
stadiul lucrărilor, despre tehnolo
giile noi, modeme la care s-a ape
lat sau care urmează să fie apli
cate în premieră aici, la această 
construcție, despre perspectiva uti
lizării unor noi materiale, mai eco
nomice. cu caracteristici calitative 
superioare.

— Fără îndoială — ne-a spus in
terlocutorul — un pas important il 
constituie, pe linia colaborării celor 
10 țări angrenate în construirea a- 
cestei moderne și atît de necesare

Ziua învățătorului
(Urmare din pag. I)

atît de greșit — ci de a 
nu avea nici un rebut 
uman, moral, de con
știință și caracter. El 
știe că rebutul uman 
aduce după sine toate 
celelalte soiuri de re
buturi : in producție, tn 
societate, in viața de 
familie, incărcind in
credibil de mult buge
tul statului, viciind at
mosfera morală a me
diilor in care trăiesc. 
Unii Iși închipuie că 
școala costă foarte 
mult, uttind că nimic, 
in vremea noastră, nu 
costă mai scump decit 
ignoranța, nepriceperea

în meserie și lipsa de 
caracter. Sînt rele pe 
care le curmă intr-o 
bună măsură omul 
modest și harnic, dă
ruit și priceput de la 
catedră.

Omul căruia merită 
să-i aducem prinosul 
nostru de prețuire și 
recunoștință cu pri
lejul zilei categoriei 
sociale din care face 
parte. Omagiul și recu
noștința cea mai de
plină din partea părin
ților, a organizațiilor 
de tineret se manifestă 
cel mal bine șl mai 
fructuos în colaborarea 
cu el, în procesul de

în cadrul Programului de colabo
rare culturală româno-iugoslavă. în 
Capitală a avut loc. marți la amia
ză. vernisajul expoziției fotodocu- 
mentare consacrată lui Iovan Steria 
Popovici, scriitor și dramaturg sîrb, 
militant pentru promovarea culturii 
naționale, de la a cărui naștere s-au 
împlinit 175 de ani.

Despre viața și opera proeminen
tului om de cultură din tara vecină 
au vorbit scriitorul Platon Pardău 
șl Gordana Miletici. directoarea Mu
zeului național din Vîrșet.

Au participat Ion Găleteanu. se
cretar de stat la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
cultură, alte persoane oficiale.

Au fost de față Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și membri ai corpului diplo
matic.

♦
La Blaj a avut loc. marți, o adu

nare festivă consacrată aniversării 
a 125 de ani de la nașterea lui lacob 
Mureșiar.u. Viata si activitatea ma
relui cărturar, pedagog și compozi
tor român au fost evocate de per
sonalități ale culturii și artei noas
tre. care au evidențiat contribuția 
lui lacob Mureșianu la dezvoltarea 
muzicii corale românești, legătura 
indisolubilă dintre opera sa si crea
ția populară.

Adunarea festivă a fost urmată 
de un frumos program artistic.

în aceeași zi. la casa orășenească 
de cultură a fost deschisă expoziția 
documentară „lacob Mureșianu".

artere de circulație internațională, 
apropiata reuniune, cea de-a 9-a și 
penultima din prima rundă a grupei 
de lucru pentru coordonare tehnică 
din cadrul proiectului „Autostrada 
transeuropeană Nord—Sud", proiect 
care se desfășoară sub egida Orga
nizației Națiunilor Unite — Comisia 
Economică pentru Europa și 
P.N.U.D. Reuniunea va avea un 
strict caracter de lucru și se va des
fășura în perioada 30 iunie—2 iu
lie a.c. la Timișoara. Vor participa 
la lucrări aproximativ 40 de delegați 
din următoarele țări și organisme : 
România, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, Iugoslavia. Aus
tria, Italia, Grecia, Turcia, O.N.U. — 
Comisia Economică pentru Europa, 
P.N.U.D.. B.C.P. (Biroul central al 
proiectului). Scopul reuniunii este de 
a analiza și discuta, in continuarea 
reuniunilor precedente, organizate 
de celelalte țări participante, sta
diul proiectelor și al lucrărilor, pre
cum și punerea de acord a solu
țiilor și stabilirea de noi măsuri 
pentru promovarea lucrării.

— Care a fost principalul motiv 
care a impus, ca o necesitate, con
struirea acestei autostrăzi ?

— Motivul cel mai important a 
fost, fără îndoială, creșterea, în- 
tr-un ritm accelerat, a schimburilor 
economice dintre țări, nu numai în 
zonă, ci, așa cum ați remarcat șl 
dumneavoastră. între țări ale Euro
pei Orientale și Occidentale, între 
țări din continente diferite. Iar 
zona străbătută de autostradă este, 
indiscutabil, o zonă de tranzit in

instruire și educare a 
noilor vlăstare. Omul 
de la catedră nu mai 
poate rămine un izolat 
in munca lui. Produsul 
muncii sale e caracte
rul uman și acest pro
dus nu privește numai 
școala, Ci întreaga na
țiune. Cînd întreaga 
țară a devenit o imen
să școală a muncii și 
a formării omului nou, 
întregul popor devine, 
sub conducerea parti
dului, omul de la cate
dra propriului sdu des
tin Istoric, disciplina 
cea mal complexă și 
mai grea din programa 
analitică a Scolii vieții.

Universitatea cultural-stiintiflcă 
bucureșteană și-a închis cursurile a- 
nului de învățămînt 1981—1982 prin- 
tr-o festivitate organizată, marți 
după-amiază, la Ateneul Român.

Celor pes.e 17 000 de cursanți în
scriși la universitate le-au fost ofe
rite. in anul de invățămînt încheiat, 
aproape 450 de cursuri, axate pe cu
noștințe de cultură generală si pro
fesională. De o largă audientă s-au 
bucurat filialele universității organi
zate pe mari platforme industriale, 
cursurile desfășurate direct la locul 
de muncă. în întreprinderi si institu
ții. Cu interes au fost primite cursu
rile de actualitate politică internă și 
internațională, de cultură românească 
și universală, cele de istorie a Româ
niei sau care au tratat aspecte ale 
economiei privite de-a lungul istoriei 
omenirii, tehnica informației, marke
tingul, condiția umană în secolul XX 
ș.a.

Lecția de închidere a universității 
bucureștene a abordat o temă deose
bit de actuală — „Știința contempo
rană in lumina concepției materialist- 
științifice despre lume" — susținută 
de prof. univ. dr. docent Edmond Ni- 
colau. prorector al universității. A 
urmat un program artistic susținut 
de corul „Madrigal", dirijat de Marin 
Constantin, de actori, precum șl de 
soliști ai Operei Române și Filarmo
nicii „George Enescu".

(Agerpres)

tens. Transportul rutier neîntrerupt, 
de la an la an sporit, de la an la 
an mai dificil, în condițiile creșterii 
traficului pe arterele de circulație 
existente, dezvoltarea turismului, 
toate acestea au făcut absolut ne
cesară construirea autostrăzii 
Nord—Sud.

— Știți cumva cui a aparținut, 
inițial ideea construirii acestei ma
gistrale ?

— Ideea nu este deloc nouă. Dacă 
vreți, înaintea tuturor au avut-o 
romanii, in perioada de înflorire a 
imperiului. Este ideea de a lega, 
pe uscat, bineînțeles, practic, patru 
mări : Marea Baltică, Adriatica. 
Marea Egee și Marea Neagră. Este 
ideea de a lega Nordul Europei cu 
Sudul, dar nu oricum, ci cu deschi
dere spre toate celelalte zone, prin 
ramificațiile pe care, după cum ve
deți, le are autostrada.

...în curînd, periplul pe care-1 
propuneam la începutul articolului 
va fi foarte ușor de întreprins. Pen
tru că, așa cum era șl firesc, cele 
10 țări, beneficiare directe ale auto
străzii Nord—Sud, au reușit să 
pună. înainte de orice, la „baza" 
acestui proiect de anvergură, spiri
tul de colaborare. Autostrada trans
europeană Nord—Sud este nu nu
mai o magistrală a Intensificării 
schimburilor economice, ci și o ma
gistrală a prieteniei, a dorinței de 
cunoaștere, de apropiere, de comu
nicare. A dorinței de pace.

Anica FLORESCU_________ 7
vremea

Timpul probabil pentru Intervalul 30 
Iunie ora 21 și 3 iulie ora 21. tn țară : 
Vreme schimbătoare. Cerul va fl va
riabil cu înnorâri mai accentuate în 
primele zile in nordul șl estul țării, 
unde vor cădea ploi locale Îndeosebi 
sub formă de aversă, tn celelalte re
giuni ploile vor fi mai puțin frecvente. 
Vint slab pînă la moderat. Tempera
turile minime Vor fl cuprinse intre 7 
șl 17 grade, iar cele maxime Intre 20 
la 30 de grade, mal ridicate spre sflr- 
șitul intervalului în vestul și sudul ță
rii. tn București : Vreme schimbătoa
re, cu cerul temporar noros favorabil 
aversei de ploaie, Îndeosebi ia inoeputul 
intervalului. Vînt slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 13 la 18 grade, iar cele maxime 
Intre 27 șl 30 de grade. (Comellu Pop, 
meteorolog de serviciu).

’EHNOLOGIE 
ÎNLOCUIRE A 
'NOXIDABIL. 
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aceste piese, relevă agenția 
A.P.N., costă de două ori mai 
puțin față de piesele similare 
din oțel.

• CONDUCTĂ PEN
TRU TRANSPORTUL 
CĂRBUNELUI. După unii 
specialiști americani miilocul 
cel mai convenabil de trans
portare a cărbunelui ar fi prin 
conductă. Pină acum. în acest 
scop, cărbunele era amestecat 
cu apă. dar. înainte de ardere, 
trebuia uscat. Pentru a evita o 
astfel de complicație, specialiș
tii au propus înlocuirea apei cu 
un acid. Spre a verifica efi
cienta metodei, ei au decis să 
construiască o conductă experi
mentală.

• „TELENAVETIȘTI". 
Dezvoltarea extraordinară pe 
care au luat-o in ultimul timp 
computerele este pe punctul de 
a da naștere unei noi categorii 
de persoane „telenavetișt'i". care 
vor putea lucra acasă fiind în 
legătură cu locurile lor de 
muncă — situate într-o regiune 
mai apropiată sau mai îndeoăr- 
tată — cu ajutorul unor mi- 
croordinatoare prevăzute cu e- 
crane de vizualizare. în Ame
rica. de pildă, se estimează că 
încă de ne acum mai multe mi
lioane de slujbe — programa
tori, economiști, anumite cate
gorii de ingineri, desenatori pen
tru firmele de publicitate etc. — 
s-ar putea preta la acest sistem. 
Avantajele sint evidente dacă 
ar fi să ne gîndim numai la

DE
’RETUTINDENI

descongestionarea căilor de 
transport.

• O NOUĂ HARTĂ 
A STRÎMTORII MALAC
CA. Japonia, Singapore, Ma- 
layezia și Indonezia au elabo
rat. împreună, o nouă hartă a 
strimtorii Malacca, una dintre 
cele mal solicitate căi de na
vigație. informează agenția 
Kyodo, citind un comunicat 
a! guvernului nipon. Se preci
zează că noua hartă, la scara 
1/20 000. va contribui la spori
rea siguranței de navigație în

această zonă dificilă, prin care 
trec aproximativ 80 la sută din 
transporturile comerciale ale 
Japoniei din și spre Orientul 
Mijlociu.

• TERAPIE ONCO
LOGICĂ. Cercetătorii chi
nezi au obținut o serie de suc
cese in utilizarea concomitentă 
a unei soluții denumite H.P.D. 
și a laserflor în diagnostica
rea și combaterea cancerului. 
H.P.D.-ul este o componentă a 
hemoglobinei cu afinitate spe
cifică la celulele canceroase. 
Injectată, soluția se oprește cu

predilecție în celulele bolnave, 
iar la iradierea cu laser de o 
anumită intensitate ea capătă 
o luminozitate portocalie, ceea 
ce permite localizarea și des
coperirea mai timpurie a bolii. 
Apoi, prin Iradierea cu raze 
laser de o altă intensitate. 
H.P.D.-ul reacționează fotochl- 
mic. oxidînd și distrugînd ce
lulele afectate. în timp ce celu
lele sănătoase rămin nevătă
mate. Cercetările in acest do
meniu au început în 1980. In 
curs de doi ani noua terapie a 
fost utilizată la tratarea leuco- 
dermei orale, a cancerului pie
lii și a altor tipuri de asemenea 
boli. Specialiștii chinezi conti
nuă cercetările pentru perfec
ționarea modalității de diagno
sticare și tratare după această 
formulă.

• PĂSĂRILE AME
NINȚĂ TRAFICUL AERI
AN. Administrația aeroportu
lui Haneda, din capitala niponă, 
a fost nevoită să creeze un grup 
special însărcinat cu... lupta îm
potriva păsărilor. Hotărirea a 
fost determinată de numeroase
le cazuri de coliziune a avioa
nelor cu stoluri de păsări. Zil
nic. pe aeroportul Haneda si în 
împrejurimile lui se Înregistrea
ză pînă la 50 asemenea ciocniri, 
fiecare a cincea soldindu-se cu 
deteriorarea motorului sau a 
altor componente ale aparatului 
de zbor.

• CUM TRĂIAU 
VECHII SLAVI. Cercetători

ai Academiei de Stiinte din Ce
hoslovacia fac. de clțiva ani. să
pături în apropierea satului 
Brezno. situat la circa 60 km 
nord-vest de Praga. pentru a 
descoperi o așezare a vechilor 
slavi, întemeiată In secolul al 
șaselea sau al șaptelea al erei 
noastre. Descoperirile arheolo
gice au permis reconstituirea 
imaginii locuitorilor acestei a- 
șezări. obiectelor casnice și u- 
neltelor lor de muncă, a modu
lui de gosoodărire și organizare 
a vieții. Folosind materiale lo
cale și copii după instrumentele 
de lucru, arheologii au construit 
o locuință după modelul celor 
ale vechilor slavi. Acoperișul a- 
cestei locuințe se sprijină pe ță
ruși implintati în pămînt. iar 
pereții sînt făcuti din nuiele 
groase împletite și lipite cu lut.



SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂRII GENERALE
A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII

Activitate intensă în grupurile de lucru

Ministrul român al comerțului exterior și cooperării economice 
internaționale primit de vicepreședintele S.UA, George Bush

NAȚIUNILE UNITE 29 — Trimi
sul Agerpres. Neagu Udroiu. trans
mite : După încheierea dezbaterilor 
generale și o dată consumate și in
tervențiile reprezentanților organi
zațiilor neguvernamentale, sesiunea 
specială a Adunării Generale consa
crată dezarmării a intrat in ultima 
sa fază. Ceea ce era de spus in ma
terie de apreciere a situației politice 
internaționale, argumentele in fa
voarea opririi cursei înarmărilor, a 
trecerii la dezarmare, soluțiile prac
tice conturate în acest sens s-au 
rostit în cele cîteva săptămîni tre
cute de la începerea sesiunii spe
ciale. în putinele zile rămase oină 
la încheierea sesiunii urmează să se 
prelucreze fluxul substanțial de 
propuneri incorporate în luările de 
cuvint de pină acum, să se depis
teze pe cit posibil compatibilități

Apărarea păcii - o mare răspundere 
a oamenilor de știință

întîmplarea a făcut ca dezbaterile 
generale din cadrul sesiunii speciale 
a O.N.U. să se încheie prin discursul 
reprezentantului unei țări care nu po
sedă arme și care nu dispune nici de 
soldați, nici de armată. Este vorba de 
Costa Rica, țară care a luat o ase
menea decizie in 1948, trăind de a- 
tunci in pace și înțelegere cu vecinii 
săi.

Cuvlntul reprezentantului costari- 
can a stîrnit o profundă impresie în 
sala Adunării Generale, deși cazul 
singular al acestei țări era binecunos
cut. Poziția acestei mici țări de pe 
continentul latino-american, apelul 
ei la intensificarea eforturilor pentru 
dezarmare au constituit, totuși, teme 
de profundă reflecție. Ele surveneau 
după aproape trei săptămîni de dez
văluiri cu privire la proporțiile ins- 
păimîntătoare pe care le-a luat cursa 
înarmărilor, după intervențiile a zeci 
de delegați care au atras atenția in 
termeni drastici, cu date și cifre pre
cise, asupra primejdiilor care ame
ninți însăși soarta civilizației.

Raportat la datele și cifrele prezen
tate in cursul intervențiilor, la pole- 
micile care nu au lipsit pe parcursul 
sesiunii, ci, dimpotrivă, au cunoscut 
uneori note chiar foarte ascuțite, cu 
privire la faptul că unul are mai mul
te arme și altul mai puține, generali
zarea exemplului deocamdată singu
lar oferit de Costa Rica ar putea să 
pară o utopie.

Niciodată insă în trecut nu a apă- 
rut cu atita claritate, în tot dramatis
mul, ei, alternativa : dezarmare sau 
autodistrugere, așa cum a fost con
turată in majoritatea intervențiilor 
de la actuala sesiune specială, nici
odată presiunea mișcării populare îm
potriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare nu a fost atit de puternic 
resimțită, impunînd factorilor poli
tici ai statelor să reflecteze la răs

GENEVA 

începerea negocierilor 

limitarea și reducerea
GENEVA 29 (Agerpres). - La 29 

iunie, la Geneva au început nego
cierile sovieto-americane privind limi
tarea și reducerea armamentelor stra- 

---------------------- ;

PROPUNERILE ROMÂNIEI SOCIALISTE LA SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U. 

— EXPRESIE A VOINȚEI POPORULUI ROMÂN DE PACE ȘI DEZARMARE

care să permită cristalizarea, în date 
concrete, a programului global de 
dezarmare — principalul document 
aflat in vederile actualei sesiuni.

La Palatul Națiunilor Unite s-au 
făcut auzite cuvinte de apreciere 
deosebită la adresa modului în care 
o serie de state — Intre care revine 
adesea, subliniat cu insistentă, nu
mele României — au ținut să con
tribuie la radiografierea situației 
existente în lume. și. de aici pornind, 
la identificarea unor posibilități 
reale de trecere la dezarmare, dar 
trebuie spus că au fost rostite și 
critici, si nu puține, la adresa steri
lității unor intervenții în cadrul 
Adunării Generale.

în ce măsură voința politică va 
reuși să intervină decisiv, favorizînd 
redactarea unui document final, in 
stare să catalizeze eforturile pentru 

punderea ce o au in fața popoarelor 
in acest moment de răscruce in care 
se află omenirea și la necesitatea de 
a ține seama de năzuințele și de vo
ința acestora. Iată de ce, de data a- 
ceasta, „cazul costarican" a constituit 
cel mai potrivit final de dezbateri 
generale, prin valoarea sa de e- 
xemplu, ca unica posibilitate pentru 
a asigura pacea — prin dezarmare, 
condiție sine qua non a însăși supra
viețuirii speciei umane.

Cu atit mai contrastante au apărut 
în cursul dezbaterilor de pină acum 
încercările reprezentanților unor sta-

De la trimisul nostru

te de a justifica înarmările nucleare, 
prezentind armele atomice ca „fac
tor de descurajare". Exaltînd „vir
tuțile" „echilibrului terorii", repre
zentantul unei țări angajate ea însăși 
in cursa înarmărilor nucleare încerca 
să asigure auditoriul că armele nu
cleare ar fi fost acelea care „au păs
trat pacea in cei 37 de ani care au 
trecut de la cel de-al doilea război 
mondial".

Asemenea teorii și-au găsit susți
nători — e drept fiind vorba de ca
zuri de excepție — in rindul unor 
cercetători ce s-au înscris pe lista 
de vorbitori a reprezentanților 
unor organizații neguvemamentale 
și institute științifice. Reprezen
tantul unui institut de relații in
ternaționale (francez) încerca, spre 
stupefacția auditoriului, să argumen
teze, de pildă, că între cursa înar
mărilor și încordarea internațională 
nu ar exista nici o legătură, evocind 
„echilibrul terorii" ca „bază a stabi

sovieto-americane privind 

armamentelor strategice 
tegice, relatează agenția T.A.S.S. De
legațiile celor două țări sînt conduse 
de ambasadorii Viktor Karpov și Ed
ward Rowny.

oprirea cunsei Înarmărilor, pentru 
trecerea la dezarmare ? Elaborării 
răspunsului la această Întrebare se 
dedică eforturile in cadrul grupuri
lor de lucru, mal multe la număr, 
specializate pe segmente Înguste ale 
vastului teritoriu al dezarmării. Sînt 
zile de activitate intensă, unde tre
buie să remarcăm prezența, ca în
totdeauna, activă a membrilor dele
gației tării noastre, călăuziți de 
concepția președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de man
datul Marii Adunări Naționale. îm
preună cu reprezentanții altor state 
animate de aceeași dorință de tre
cere neintîrziată la oprirea cursei 
înarmărilor, la dezarmare. în primul 
rind la dezarmare nucleară, delega
ția română conlucrează la eviden
țierea drumurilor ce duc la dobin- 
direa păcii, la garantarea securității 
pe planeta noastră.

lității" între Est și Vest. Un coleg 
al său, de la un așa-numit centru 
pentru studierea conflictelor, a în
cercat la rindu-i să explice că in zi
lele noastre posibilitatea unui con
flict nuclear ar fi foarte redusă, tot 
datorită unui asemenea echilibru al 
groazei, care ar face ca statele nu
cleare să fie „foarte conștiente de 
riscurile la care se expune fiecare 
dintre ele".

De aici pină la a demonstra, pe 
baza „cercetărilor" întreprinse la a- 
semenea institute, că războiul nuclear 
limitat nu ar fi chiar atit de catas
trofal — și deci ar fi acceptabil — 
că ar exista arme curate etc, ar fi 
doar un singur pas. Un pas care nu 
s-a făcut insă la sesiunea O.N.U. 
Pentru că manifestările de dezapro
bare cu care au fost primite aseme
nea intervenții au fost impresionan
te. Am asistat la replici de o înaltă 
ținută științifică și morală, care au 
pus in atenție, in acest cadru, marea 
răspundere ce revine oamenilor de 
știință care cunosc cel mai bine ca
pacitatea distructivă a armamentului 
nuclear, cunosc urmările catastrofale 
pe care le-ar avea recurgerea la ase
menea arme.

Dar mai ales s-a discutat despre 
faptul că, in fața primejdiilor actua
le, oamenii de știință nu pot fi in
diferenți in ce privește modul de u- 
tilizare a rezultatelor activității lor, 
că ei nu se pot sustrage răspunderii 
ce o au in fața popoarelor, a însuși 
viitorului umanității și au fost nu
meroși aceia care au relevat, ca un 
titlu de onoare, că tot mai mulți 
slujitori ai științei se simt angajați 
în marele front al luptei popoarelor 
pentru dezarmare, pentru salvgar
darea păcii.

Dumitru ȚINU
Națiunile Unite

MANIFESTAȚIE PENTRU PACE
PRAGA 29 (Agerpres). — La Pra- 

ga a avut loc. la 28 iunie, o ma
nifestație a oamenilor muncii ceho
slovaci care și-au exprimat hotărirea 
de a lupta pentru înlăturarea pe
ricolului unui război nuclear, pentru 
pace și prietenie între popoare.

în declarație se arată că po
porul cehoslovac va deoune eforturi 
pentru ca hotăririle actualei sesiuni 
speciale a O.N.U. consacrată dezar
mării să fie transpuse in viață.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
La 28 iunie, tovarășul Nicolae Con
stantin, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, a fost primit de vicepreședintele 
Statelor Unite ale Americii, George 
Bush.

Cu acest prilej a fost transmis un 
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresat președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Ronald Reagan.

Mulțumind pentru mesaj, vicepre
ședintele George Bush a transmis 
din partea președintelui Statelor 
Unite ale Americii mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și de noi succese fn activi
tatea pe care o desfășoară pentru 
dezvoltarea României și promovarea 
înțelegerii și colaborării interna
ționale.

în cursul convorbirii, la care au 
luat parte secretarul pentru comerț 
al Statelor Unite. Malcolm Baldrige. 
și ambasadorul României la Wa

Convorbiri economice
JAKARTA 29 (Agerpres). — La 

invitația guvernului indonezian, o 
delegație economică guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, a sosit Ia Jakarta.

Vicepreședintele Republicii Indo
nezia, Adam Malik, l-a primit pe 
viceprim-ministrul guvernului ro
mân, cu care prilej au fost abordate 
unele aspecte ale conlucrării româ- 
no-indoneziene pe plan bilateral și 
in viața internațională. Vicepre
ședintele Adam Malik. evidențiind 
sentimente1' sale de stimă si pre
țuire pe care le nutrește fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a rugat să fie transmis salutul 
său călduros șefului statului român, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de prosperitate 
și pace poporului român.

Delegația română a început con
vorbirile cu o delegație economică 
guvernamentală indoneziană. condu
să de Prof. Widjojo Nitisastro. mi
nistru coordonator pentru probleme
le economice financiare si de dez
voltare industrială, președintele or-

basel Conferință internațională de solidaritate 
cu popoarele palestinian și libanez

BERNA 29 (Agerpres). — La Basel 
s-au desfășurat lucrările unei Confe
rințe internaționale de solidaritate 
cu popoarele palestinian si libanez, 
la care au participat reprezentanții a 
peste 50 de organizații internaționale 
și naționale. A fost prezent și un re
prezentant al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din Republica 
Socialistă România.

Participanții au relevat. în inter
vențiile lor. că acțiunea militară a 
Israelului in Liban, care constituie 
O încălcare gravă a i independentei 
și suveranității Libanului, a princi

Reuniunea de la Bruxelles a „celor zece"
BRUXELLES 29 (Agerpres). — La 

încheierea lucrărilor Consiliului 
C.E.E.. care grupează pe șefii de 
stat si guvern din țările membre ale 
Pieței comune, a fost adoptata o 
declaratig cu privire la diferendul 
economic si comercial dintre S.U.A. 
si partenerii săi vest-eurbpeni in 
care șe sugerează începerea ..de ur
gentăm a unui dialog ..real și eficace" 
între cele două părți. Documentul — 

shington, Mircea Malița, au fost exa
minate probleme economice de in
teres reciproc, reafirmindu-se dorin
ța comună a celor două guverne de 
a dezvolta in continuare relațiile co
merciale și cooperarea dintre cele 
două țări.

*
La 28 iunie au început, la Wa

shington, lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Comisiei economice mixte 
româno-americane. Delegația româ
nă este condusă de tovarășul Nicolae 
Constantin, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, iar delegația americană de 
Malcolm Baldrige, secretarul pentru 
comerț al S.U.A. Comisia examinea
ză stadiul actual și posibilitățile de 
intensificare in continuare a comer
țului și cooperării dintre cele două 
țări. La lucrările comisiei, care se 
desfășoară într-o atmosferă de înțe
legere reciprocă, participă, de ase
menea, Mircea Malița, ambasadorul 
României Ia Washington, și David 
Funderburk, ambasadorul S.U.A. la 
București.

româno-indoneziene
ganismului național indonezian de 
planificare. în cursul convorbirilor, 
a fost analizat stadiul actual al ra
porturilor economice bilaterale și au 
fost examinate posibilitățile de in
tensificare a cooperării economice si 
de creștere a schimburilor comer
ciale. pe baze reciproc avantajoase.

Șeful delegației române a avut 
întrevederi separate cu Radius Pra- 
wiro. ministrul comerțului și al 
cooperației. A. R. Suhud. ministrul 
industriei si ministru a.i. al energiei 
si minelor. Rusmin Nuryadin. mi
nistrul comunicațiilor, si Judo Sum- 
bono. președinte-director al societă
ții Pertamina. Au fost abordate pro
bleme concrete ale amplificării con
lucrării economice dintre cele două 
țări in diferite domenii de activitate 
de interes comun. De asemenea, a 
avut loc o intîlnire cu M. Panga- 
bean. ministru coordonator pentru 
probleme politice si de apărare, 
ministru a.i. al afacerilor externe.

La întrevederi, care s-au desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, a fost 
prezent ambasadorul României la 
Jakarta. Ion Cotot.

piilor dreptului internațional, a con
dus la o agravare considerabilă a 
situației din Orientul Mijlociu. Vor
bitorii au subliniat că acțiunile mi
litare desfășurate de Israel în Liban 
și, în mod deosebit. împotriva po
porului palestinian, sînt inadmisi
bila..:. i'4. < # VO# f:l

Conferința a adoptat un apel la 
solidaritate cu popoarele palesti
nian și libanez, victime ale agre
siunii. la intensificarea eforturilor 
opiniei publice mondiale pentru 
contracararea agresiunii israeliene.

insistă asupra necesității reducerii 
dobînzilor practicate de S.U.A.

în legătură cu situația din Liban, 
..cei zece" arată. într-o declarație 
specială, eă acțiunea militară a Is
raelului pe teritoriul libanez provoa
că ..o mare îngrijorare", exprimînd 
încrederea că actuala încetare a fo
cului va fi menținută. Declarația 
cere Israelului — între altele — să 
respecte drepturile legitime ale po
porului palestinian „care trebuie să 
aibă posibilitatea să-și exprime 
dreptul său la autodeterminare, cu 
tot .ee implică aceasta". Propunînd 
organizarea de negocieri pentru so
lutionarea definitivă a situației din 
Orientul Mijlociu „cei zece" au ară
tat că toate părțile trebuie să fie 
asociate in aceste negocieri.

încheierea lucrărilor celui de-al Xll-lea
Congres al U.C.I.

Mitia Ribicici — noul președinte al Prezidiului C.C. al U.C.
BELGRAD — Trimisul Agerpres, 

S. Morcovescu, transmite : La Bel
grad au luat sfirșit marți lucrările 
celui de-al Xll-lea Congres al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, eve
niment cu o puternică rezonantă in 
rindul comuniștilor, al oamenilor 
muncii, al tuturor popoarelor iu
goslave.

La forumul comuniștilor iugoslavi 
au participat 118 delegații străine re- 
prezentînd partidele comuniste și 
muncitorești, socialiste și social-de- 
mocrate, alte parțide progresiste și 
mișcări de eliberare din lumea în
treagă.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

în ședințele plenare din ultima zi 
a lucrărilor au fost prezentate și 
aprobate rapoartele în care sînt sinte
tizate dezbaterile desfășurate în cele 
șase comisii de lucru. Delegații au 
aprobat, de asemenea, raportul pri
vind activitatea Comitetului Central, 
al Comisiei pentru problemele statu
tare și al Comisiei de cohtrol ale 
U.C.I.

în aceeași zi Milos Minici a pre
zentat expunerea De marginea pro
iectelor de rezoluție : „Despre rolul 
si sarcinile U.C.I. in lupta pentru 
dezvoltarea autoconducerii socialiste 
si pentru progresul material si social 
al tării". „Despre sarcinile U.C.I. in 
realizarea politicii de stabilizare a 
economiei". „U.C.I. in lupta pentru 
pace, colaborare internațională egală 
în drepturi si pentru socialism în 
lume" si „în legătură cu agresiunea 
Israelului in Liban" — care au fost 
anrobate in unanimitate de delegați.

Branko Mikulici a prezentat apoi 
raportul pe marginea proiectului de 
modificări și completări la statutul 
U.C.I., care a făcut obiectul unor 
ample discuții atit în faza de pregă
tire a congresului, cit si in cadrul

Vizite ale delegației P.C.R.
BELGRAD 29 (Agerpres). — Dele

gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Emil Bobu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
participă la cel de-al Xll-lea Con
gres al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, a vizitat luni orașul Vin- 
kovțî și combinatul agroindustrial 
din localitate.

Gazdele au înfățișat oaspeților 
preocupările și rezultatele obținute 
in dezvoltarea economico-socială, 
după care au fost vizitate unele fer
me de producție din domeniul po- 
miculturii și creșterii animalelor din 
cadrul Combinatului agroindustrial 
„Vinkovțî".

CREȘTERI DE PREȚURI IN DIFERITE ȚÂRI
PARIS. — Potrivit unui raport 

al Institutului național francez de 
statistică, dat publicității la Paris, 
preturile cu amănuntul au crescut 
în Franța, în luna mai. cu 0.8 la 
sută. Rata anuală a inflației se 
ridică acum la 13,8 la sută — relevă 
raportul, citat de agenția Reuter.

BRUXELLES. — Potrivit unui ra
port al Comisiei C.E.E.. dat publi
cității la Bruxelles și reluat de 
agenția A.N.S.A., preturile produ
selor petroliere au crescut în țările 
membre cu 79 la sută. începînd din 
ianuarie 1979 pină in prezent.

ROMA. — în primele cinci luni 
ale acestui an. preturile în Italia au 
cunoscut o continuă creștere. Po
trivit statisticilor oficiale, costurile 
produselor alimentare s-au scum
pit. în perioada de referință. între 
8,5 și 20 la sută.

HELSINKI. — în ultimele două 
luni, tarifele la transporturile cu 
autobuzele s-au scumpit in Fin
landa cu 6 la sută, a anunțat Biroul 
Telegrafic Finlandez. De la începu
tul acestui an și pină in prezent, 
preturile la transporturile comu

dezbaterilor din comisiile de lucru. 
Delegații au aprobat și acest docu
ment.

Dobroslav Ciulafici a prezentat ra
portul Comisiei de verificare a ale
gerii membrilor C.C. al U.C.I.. Co
misiei pentru problemele statutare si 
Comisiei de control. Noul Comitet 
Central al U.C.I. este alcătuit din 
163 de membri, desemnați de congre
sele republicane și conferințele pro
vinciale. Comisia pentru problemele 
statutare are 24 de membri, iar Co
misia de control — 15.

Cu aceasta, ordinea de zi a con
gresului a fost epuizată și președin
tele prezidiului de lucru din ultima 
ședință plenară a declarat lucrările 
închise.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Mitia Ribicici. care a relevat că 
cel de-al Xll-lea Congres al U.C.I. 
a fost congresul unității, al încrederii 
in clasa muncitoare și în capacitatea 
ei de a rezolva toate problemele cu 
care se confruntă țara, al continuită
ții pe linia politică trasată de Iosip 
Broz Ti to.

Comitetul Central al U.C.I.. în noua 
sa componentă, s-a întrunit apoi în 
prima ședință plenară, la care at 
fost aleși membrii Prezidiului C.C.. 
secretarul Prezidiului și secretarii 
executivi ai Prezidiului C.C. Prezi
diul C.C. este format din 23 de 
membri : Vladimir Bakarici. Dimce 
Belovski. Iure Bilici. Dușan Cikre- 
bici. Dane Ciuici. Dobroslav Ciula
fici. Marko Djuricin. Dușan Drago- 
savat. Kiro Hadjivasiliev. Sinan 
Hasani. Franio Herlievicl. Milan Ku- 
cean, Andrei Marinț, Dragoslav 
Markovici, Krste Markovski. Petar 
Matici. Veliko Milatovici. Hamdia 
Pozderat. Milan Radovici. Mitia Ri
bicici. Nikola Stoianavici. Aii Șuk- 
ria. Dobrivoie Vidici.

Noul nresedinte al Prezidiului C.C. 
al U.C.I. este Mitia Ribicici. dir 
partea R. S. Slovenia.

Cu prilejul vizitei, au fost eviden
țiate realizările înregistrate de oa- ■ 
menii muncii din această importantă ' 
unitate economică în toate domeniile 
de activitate, subliniindu-se. totodată, 
cu satisfacție bunele relații statorni
cite intre partidele și popoarele din 
cele două țări, ale căror baze au fost 
puse cu prilejul întîlnirilor la cel mai 
înalt nivel dintre tovarășul. Nicolae 
Ceaușeșcu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Iosip Broz Tito. relații care continuă 
să se dezvolte pe multiple planuri în 
folosul cebr două țări vecine și prie
tene.

nale și feroviare s-au majorat cu 
26 la sită. Pe de altă parte, in 
primul senestru al anului au cres
cut cu lila sută tarifele pentru 
deservirea medicală și serviciile 
comunale.

OTTAWA. — Ministrul de finanțe 
al Canadd. Allan MacEachen. a 
prezentat. în Camera comunelor, 
noul bugs pe perioada 1982—1983, 
revizuit. ;are reduce substanțial 
posibilităjle de majorare a salarii
lor funcționarilor publici și cere 
monopolurilor „să dea dovadă de 
reținere voluntară" in domeniul 
creșterii preturilor. Bugetul e^'. 
menit, după cum menționează agen
ția Reuter, tă „scoată țara din cea 
mai gravă rtcesiune de după 1930". t 
Deși inflala în Canada se ridică, 
în prezent.la 11,8 la sută, cei ■ • 
500 000 dș hncționari publici nu-și 
vor vedea najorate salariile decit 
cu 5—6 la sită in următorii doi ani. 
iar capitolâ cheltuielilor militare 
rămîne nenodificat. Noul buget 
prevede ur deficit considerat de 
observatori drept ..astronomic" pen
tru Canarii — 19.6 miliarde dolari 
canadieni, față de 10,5 miliarde, 
cum prevaDea varianta inițială.

TRATATIVELE - UNICA METODĂ DE ȘUIEI IIIINAIIE l CEINFLICTFKIlî
La tribuna Adunării Generale a 

Organizației Națiunilor Unite con
sacrată dezbaterii problemei vitale 
a vieții internaționale — înfăp
tuirea dezarmării și asigurarea pă
cii — s-a făcut din nou auzit 
glasul României. Și de această dată, 
ca de atitea alte ori in forumul 
mondial 6au în alte organisme in
ternaționale, precum și in contacte 
internaționale directe bi sau multi
laterale, exprimind voința de pace 
a poporului român, concepția pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la necesita
tea și modalitățile reorganizării de
mocratice a lumii contemporane ca 
o lume fără războaie, a păcii, co
laborării și securității tuturor po
poarelor libere, egale in drepturi 
și stăpine deplin pe destinele lor. 
România a supus dezbaterii repre
zentanților popoarelor lumii un 
program vast și măsuri concrete 
raționale și temeinic fundamenta
te din punct de vedere al posibi
lităților de realizare, analizate 
amplu în organele supreme de con
ducere ale partidului și statului, 
dezbătute cu întregul popor care 
le-a aprobat in deplină unanimita
te. întărindu-le prin milioanele de 
semnături puse pe Apelul solemn 
adresat sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U.

între propunerile prezentate din 
împuternicirea președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și potrivit mandatului aprobat de 
Marea Adunare Națională este și 
aceea referitoare la necesitatea so
luționării și reglementării tuturor 
diferendelor și conflictelor dintre 
state exclusiv prin mijloace paș
nice. pe calea tratativelor, astfel 
încit să nu fie puse in pericol pa
cea și securitatea internațională.

în promovarea acestui principiu, 
România pornește de la lecțiile is
toriei și realitățile lumii contempo
rane. care atestă că forța și ame
nințarea cu forța nu pot oferi so
luții juste și viabile, ci reprezintă 
o sursă de grave tensiuni și peri
cole pentru pacea și securitatea in
ternațională. în lumea de azi consta

tăm, din nefericire, că există nu
meroase conflicte și confruntări 
militare, se multiplică diferende in
tre diferite state. în magistrala ex
punere la plenara lărgită a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 1—2 iunie a.c.. to
varășul Nicolae Ceaușescu, pornind 
de Ia realitățile vieții, care demon
strează că un conflict o dată început 
este mult mai greu să se ajungă la 
oprirea și soluționarea lui, arăta, 
deosebit de convingător și pe de
plin întemeiat, că „oricit de mult 
timp ar necesita tratativele, este 
mult mai bine, in interesul țărilor

Prof. univ. dr. docent Ion CETERCHI

respective, ai cauzei păcii și destin
derii, să se aleagă calea pașnică, a 
tratativelor, pentru soluționarea 
conflictelor".

Această poziție consecventă a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, nu are doar un carac
ter teoretic, de principiu, ci ea a 
fost exprimată în repetate rînduri 
în legătură cu soluționarea diferite
lor conflicte existente, cum este, bu
năoară. cel din Orientul Mijlociu. 
Care devine, pe zi ce trece, tot mai 
acut, sau cel dintre Irak și Iran. 
Recentul conflict anglo-argentinian 
în legătură cu Insulele Malvine 
(Falkland), unde, ca urmare a cioc
nirilor militare și-au pierdut viața, 
de ambele părți, un număr de mi
litari ce depășește de cîteva ori nu
mărul locuitorilor acelor insule, ne- 
maivorbind de marile pierderi ma
teriale. este încă o dovadă concre
tă că nu pe calea armelor, a forței, 
ci numai prin tratative trebuie so
luționate orice diferende dintre 
state.

Principiul soluționării pașnice, 
exclusiv prin tratative, a diferen
delor internaționale se imbină or
ganic cu principiul abținerii de la 
folosirea forței și a amenințării cu 
forța și cu celelalte principii demo

cratice ale relațiilor dintre state — 
respectul suveranității și indepen
denței, egalitatea in drepturi, ne
amestecul în treburile interne și a- 
vantajul reciproc, dreptul inaliena
bil al popoarelor de a dispune de 
ele insele, dreptul și indatorirea 
statelor, indiferent de sistemul lor 
politic, economic și social, de a coo
pera intre ele.

Pentru a fi eficiente, soluțiile 
politice, negocierile trebuie duse cu 
respectarea acestor principii, a in
tereselor legitime ale părților, in 
condiții de responsabilitate și stimă 
reciprocă, in spirit constructiv, ma- 

nifestîndu-se răbdare și receptivi
tate. Evenimentele demonstrează că 
nu există probleme, oricit de com
plicate și complexe ar părea ele, 
care să nu poată fi rezolvate prin 
mijloace politice, pașnice, dacă se 
pornește de la respectarea acestor 
principii, de la interesele păcii și 
securității în întreaga lume.

Preocuparea României in direcția 
înfăptuirii principiului soluționării 
exclusiv pe calea tratativelor a di
ferendelor internaționale, a înlo
cuirii „dreptului" forței cu forța 
dreptului este constantă și consec
ventă. ea concretizîndu-se in nu
meroase documente internaționale, 
în inițiative la O.N.U. și in alte 
organe internaționale, în pozițiile 
adoptate cu prilejul Conferinței de 
la Helsinki pentru securitate și 
cooperare in Europa și al reuniuni
lor de la Belgrad și Madrid. Mili- 
tind consecvent pentru înfăptuirea 
acestui principiu. România susține 
necesitatea folosirii graduale a di
feritelor mijloace. începind cu ne
gocierea directă, astfel incit să se 
asigure, in ultimă instanță, rezol
varea pașnică a oricărui diferend, 
în acest spirit, finind seama de pro
blemele multiple existente in lu

mea de azi. România propune crea
rea in cadrul Organizației Națiuni
lor Unite a unui organism special, 
care sâ acționeze in direcția orga
nizării tratativelor și soluționării 
problemelor dintre state numai pe 
această cale — statele care nu vor 
apela la acest organism sau nu vor 
tine seama de activitatea acestuia 
urmînd să fie considerate agresoa
re. Acceptarea acestei propuneri 
românești de către forumul inter
național ar avea o excepțională în
semnătate pentru facilitarea condi
țiilor traducerii in viață a princi
piului soluționării pașnice a dife
rendelor dintre state, pentru cauza 
păcii și securității internaționale.

Comandamentul suprem al epocii 
noastre, decisiv pentru eliberarea 
omenirii de coșmarul unui nou 
război, este renunțarea cu desăvir- 
șire la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța, soluționarea ori
căror probleme litigioase dintre 
state, a oricăror diferende numai și 
numai pe cale pașnică, politică, 
prin tratative între părțile intere
sate. Astfel se va putea instaura în 
lume un climat cu adevărat nou, de 
încredere, destindere și colaborare, 
care să dea fiecărei națiuni senti
mentul că se află la adăpost de 
orice pericol de agresiune și inge
rințe din afară, posibilitatea de a-și 
concentra eforturile materiale și 
umane în direcția progresului, ci
vilizației. bunăstării și păcii.

Sint convins că propunerile țării 
noastre izvorîte din preocuparea 
și grija profundă ale președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru bunăstarea, feri
cirea și pacea poporului român, a 
tuturor popoarelor lumii vor găsi 
un puternic ecou atit la sesiunea 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, cit și in opinia 
publică internațională, deoarece ele 
sint menite să cimenteze durabil, 
veșnic, cea mai măreață construc
ție de care omenirea are absolută 
nevoie — o lume a păcii, securității 
și colaborării popoarelor, fără arme 
și fără războaie. ,

I

UN NOU CONSILIU AL COMANDAMENTULUI REVOLUȚIEI IN IRAK.
In baza unui amendament la Constituția țării, in Irak a fost format un 
nou Consiliu al Comandamentului Revoluției - organul suprem al puterii 
de stat. După cum informează agenția I.N.A., in noul consiliu, care este 
condus de președintele Saddam Hussein, au fost numiți nouă membri 
permanenți. Funcția de vicepreședinte ai consiliului este deținută de Izzat 
Ibrahim. De asemenea, prin decrete prezidențiale a fost reorganizat gu
vernul țării. Pe de altă parte, șase membri ai conducerii regionale a 
Partidului Baas Arab Socialist au 
republicii, cu rang de miniștri.
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ECHIPAJUL SOV1ETO-FRAN- 
CEZ aflat la bordul complexului 
orbital de cercetări științifice „Sa- 
liut-7" — „Soiuz T-5" — „Soiuz 
T-6" iși desfășoară cu succes acti
vitatea pe orbita circumterestră — 
transmite agenția T.A.S.S. în pro
gramul de zbor, un rol important 
este rezervat studierii structurii at
mosferei terestre, a. spațiului inter
planetar și efectuării de cercetări 
astrofizice. Pe instalația sovietică 
„Cristall" este prevăzut un nou ex
periment tehnologic prin care se 
urmărește studierea influenței for
țelor capilare 
structurii sudurii 
indiu.

asupra 
de

formării 
aluminiu și

LA GENEVA a 
ședință 
U.R.S.S.

loc, marți, o 
delegațiilor

avut 
plenară o 
și S.U.A. la tratativele 

privind limitarea armamentului nu
clear in Europa — informează agen
ția T.A.S.S.

NORMALIZAREA RE- 
DINTRE VENEZUELA 
Fostul președinte al 

Rafael Caldera. 8-a

PENTRU 
LAȚIILOR 
ȘI CUBA. 
Venezuelei. 
pronunțat pentru normalizarea re
lațiilor dintre tara sa si Cuba, 
transmit agențiile Prensa Latina 
și I.P.S. într-o declarație acordată 
cotidianului de mare tiraj „El 
Nacional" din Caracas. Caldera aE

fost numiți consilieri ai președintelui

subliniat < 
turile cu 
belor tari.

că destinderea in rapor- 
Cuba este in folosul am-

CONVORBIRI LA BEIJING. 
Deng Xiaoping, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, a avut, marți, 
la Beijing, o convorbire cu Dom 
Mintoff, primul ministru al Repu
blicii Malta, aflat în China într-o 
vizită oficială. Au fost discutate, cu 
acest prilej — după cum relatează 
agenția China Nouă — aspecte ale 
relațiilor bilaterale și o serie de 
probleme Internaționale de interes 
reciproc.

CONDAMNAREA UNOR NEO
NAZIȘTI. Un tribunal vest-ger-

de aer cald 
Africa. Ca- 
pricinuit in 
Mediteranei

CANICULA
clanșarea 
in mai multe păduri 
din partea meridională 
a țării. în Grecia, 
„frontul de căldură din 
Africa" a pricinuit 
moartea a 42 de per
soane numai la Atena, 
unde temperaturile au 
ajuns la 45 de grade.

Pe de altă parte, căl- 
dura excesivă a provo
cat moartea multor a- 
nimale. Numai in Sici
lia au pierit din aceas-

Vremea extrem de 
caldă pe care a cunos
cut-o zona sudică a 
continentului european 
in ultima perioadă se 
explică prin prezenta 
unui val 
venit din 
nicula a 
regiunea 
decesul a 92 de persoa
ne. în Italia, vintul 
cald african, cunoscut 
sub numele de ..si
rocco", a favorizat de-

„Grupu- 
t“ Ia pe- 

inciisoarea pe termene 
inlre șase ani și condain- 
pc viată. Doi membri ai 

orranizitii, care au parlici- 
un ateltat împotriva unor 
au fosi condamnați la în-

____________________________ —1 

man a coniamiat patru membri ai 
organizației neonaziste 
rile germane ie acțiune' 
depse cu 
variind 
narea 
acestei 
pat la 
străini._ ___
chisoare oe liațâ. Manfred Roe
der, conducăto'ul acestui grup, in
divid care se consideră el insusi 
un urmaș al hi Hitler, a fost con
damnat la 13 ani închisoare pen
tru inițierea atentatului. Agențiile 
A.P. și Reuter notează că doctrina 
cinică a lui Itoeder se bazează pe 
cuvintele „să fie aruncate in aer 
toate cămintle străinilor din 
R.F.G.".

EVOLUȚIA FAVETEl SPAȚIALE 
„COLUMBIA". Marți, în cea de-a 
treia zi a zbortlui la bordul nave
tei spațiale „Ctlumbia", cei doi as- 
tronauți americini, Thomas Mattin
gly și Henry Hartsfield, au conti
nuat testarea nudului de funcționa
re a componentilor vehiculului cos 
mic și efectuarea unor experient 
științifice — a anunțat Centrul < 
control al zborului de la Housțo 
Un moment important l-a constit 
verificarea modului de funcționi 
a brațului articulat telecomandat 
navetei. După cum s-a precizat, 
lotul Henry Hartsfield a intim 
dificultăți in manevrarea a 
braț, cu o lungime de 15 
intrucit maneta de comandi 
răspuns solicitărilor.

IN EUROPA
de incendii tă cau~ 
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Italiei 
căldu 
cată a 
te. I 
in 
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gu- 
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m 
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