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Sarcini de mari răspunderi ale oamenilor muncii PORȚILE DE FIER I :

din centralele termoelectrice:

CREȘTEREA PRODUCȚIEI Șl
ECONOMISIREA SEVERA A ENERGIEI

Exploatarea in bune condiții a instalațiilor energetice prin supra
vegherea și întreținerea lor calificată, creșterea operativității de inter
venție în remedierea unor defecțiuni, în vederea sporirii simțitoare a gra
dului de utilizare a puterii instalate, sint cerințe majore înscrise in 
Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realizarea programului de 
producere a energiei în cincinalul 1981—1985 și dezvoltarea bazei ener
getice a țării pină în 1990. în acest context, repararea, întreținerea și 
modernizarea instalațiilor producătoare de energie electrică și termică 
reprezintă condiții hotărîtoare atît pentru asigurarea energiei necesare 
economiei naționale, cit și pentru producerea ei în condiții de eficiență 
Superioară. Altfel spus, în spiritul și litera recentului Decret al Consiliu
lui de Stat privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă 
și reducerea in continuare a consumului de energie electrică, energie ter
mică, gaze naturale și alți combustibili, economisirea severă a energiei 
trebuie să înceapă chiar de la producător. Pentru a vedea ce se întreprinde 
in acest sens, am avut o convorbire cu tovarășul Alexandru DOBRIȘAN, 
adjunct al ministrului energiei electrice.

Bunăoară, dacă în 
și modernizarea blo- 
330 MW de la Rovi- 
circa 6 lu'ni, in acest 
și s-au 
pentru

întreaga recoltă de cereale

® Secerișul orzu
lui trebuie încheiat 
grabnic și 
dețele din 
nord-estul 
trul țării.

în Ju- 
nordul, 
și cen-

1

timp și fără pierderi!

— Pentru început, vă rugăm, to- 
'rășe ministru adjunct, să vă refe

riți la raportul care există intre buna 
întreținere și exploatare a instala
țiilor și randamentul grupurilor ener
getice.

— Oamenii muncii care lucrează în 
sectoarele producătoare de energie 
au primit cu interes și deplină răs
pundere recentul decret al Consiliu
lui de Stat. Există un -șir de unități 
care produc energia electrică și ter
mică cu consumuri reduse, ca urmare 
a asigurării unei funcționări normale 
a instalațiilor și aplicării unor măsuri 
severe de economisire a combustibili
lor. Dar în același timp, în unele uni
tăți consumurile specifice de combus
tibili sînt depășite. Totodată, se știe 
că unitățile producătoare de energie 
sînt în același timp și importante con- 
sumatore de energie. Direct sau in
direct, fiecare prevedere a decretului 
ne privește deci și pe noi, producăto
rii de energie. Or, reducerea pierderi
lor de energie, funcționarea cu randa
mente superioare a instalațiilor por
nește de la felul cum acestea sint în
treținute și exploatate. Oprirea acci
dentală a unui grup de 330 MW. de 
exemplu, creează fără îndoială greu
tăți in asigurarea, energiei electrice, 
dar în același timp atrage după sine 
și consumuri suplimentare de energie 
pentru repararea și repornirea lui.

— Ce măsuri s-au luat in acest an 
pentru executarea la timp și in bune 
condiții a reparațiilor la grupurile e- 
nergetice spre a se evita situațiile 
care s-au făcut simțite anul trecut ? 
Știm că in vederea pregătirii sistemu
lui energetic național pentru viitorul 
sezon rece s-a întocmit un amplu pro
gram de reparare a instalațiilor din 
centralele electrice. Ce cuprinde și 
cum se va desfășura acest program ?

— în programul de reparații pen
tru anul 1982 se prevede repararea 
unor grupuri însumind o putere me
die anuală de 2 181 MW. Pro
gramul a fost întocmit ținîndu-se 
seama de echilibrarea balanței ener
getice și de modernizările care vor 
fi aduse blocurilor de 330 MW. mo
dernizări care urmăresc tocmai mă
rirea siguranței in exploatare a in
stalațiilor și reducerea pierderilor de 
combustibili, a consumului de păcură 
necesar pentru realizarea amestecu
rilor de ardere. Din situațiile care 
s-au făcut simțite în anii trecuți. 
ne-am convins că orice amînare sau 
decalare a reparațiilor duce la intra
rea in perioada de iarnă, care 
coincide cu creșterea consumului 

energie, cu agregatele energe-

tice nepregătite. în acest an. pen
tru a preintîmpina asemenea cazuri, 
am întocmit grafice judicioase de 
execuție a reparațiilor, am pregătit 
din timp baza materială și forța de 
muncă necesare. Practic, programul 
de reparații e întocmit în așa fel 
incit, pină în perioada de iarnă, la 
toate instalațiile să se execute repa
rațiile capitale și reviziile curente 
planificate. în felul acesta, in pe
rioada de iarnă toate centralele elec
trice vor putea . lucra Ia puterea 
maximă. Acțiunea de asigurare a 
bazei materiale și în special a pie
selor de schimb a început de fapt 
incă de anul trecut. în prezent, spre 
deosebire de situațiile din anii tre- 
cuțl, baza materială este asigurată în 
marga majoritate a centralelor elec
trice, astfel că lucrările de reparații 
pot începe la termenele planificate. 
O atenție specială acordăm scurtării 
duratei de execuție a reparațiilor 
capitale, îndeosebi la blocurile de 
mare putere,, la care se vor efectua 
șl modernizări in vederea atingerii 
parametrilor de funcționare prevă-

zuți in proiect. 
1981 repararea 
cului nr. 6 de 
nari au durat i 
an se prevede 
țiile necesare 
respective la blocurile 
Rovinari si nr. 2 și 3 de ... 
fie executate in maximum 4 luni. în 
vederea scurtării și încadrării repa
rațiilor în perioadele de timp plani
ficate, la repararea și modernizarea 
grupurilor de mare putere vor parti
cipa și specialiști din minister, din 
Centrala industrială de producere a 
energiei electrice și termice, din alte 
electrocentrale, care, împreună cu 
conducerile întreprinderilor, vor răs
punde de respectarea graficelor de 
lucrări întocmite.

Ținind seama de sarcina de redu
cere a importurilor, s-au luat mă
suri pentru recondiționarea și asimi
larea in fabricație a unor piese și 
subansambluri care pină acum se im
portau. în acest an se prevede ca 
valoarea pieselor recondiționate să 
fie de cel puțin 260 milioane lei — 
cifră care în mod sigur va fi depă
șită .— față de 200 milioane lei cit 
s-a realizat anul trecut.

— Ați amintit de modernizarea gru
purilor de 330 MW. Știm că moderni
zările efectuate la grupul nr. 6 de la 
Rovinari au determinat îmbunătățirea 
substanțială a fiabilității și parame
trilor lui de funcționare. .In esență, 
care sint modernizările făcute și ce 
se prevede pentru aplicarea lor la 
celelalte grupuri de 330 ilffi’ ?

creat condi
ca lucrările 

nr. 3 de la 
la Turceni să

Convorbire realizată de
Ion TEODOR

(Continuare în pag. a III-a)
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Energie electrică 
peste prevederi

Colectivul întreprinderii 
lectrocentrale" Porțile de 1 
obține lună de lună realizări 
mai importante, situindu-se 
continuare pe primul loc în 
deț în întrecerea socialistă, 
la începutul anului și pînă 
prezent, hidrocentrala de 
Dunăre a pulsat peste preve
derile de plan, in sistemul e- 
nergetic național, 255 milioane 
kWh energie electrică. O aten
ție deosebită acordă energeti- 
cienii gospodăririi fiecărui ki
lowatt de energie electrică. In 
aceeași perioadă, la consumul 
propriu ei au înregistrat o eco
nomie de peste 4 milioane kWh. 
(Virgiliu Tătarii).

Un nou cartier 
la Pitești

este 
«ele 
diat

Oriunde griul 
copt, combi- 
să intre ime- 
în lanuri.

„E- 
Fier 

i tot 
in 

ju- 
De 
in 
pe

• Din cîmp - ce
realele recoltate să 
fie transportate și 
depozitate în ace
eași zi, evitîndu-se 
orice risipă.
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în seara zilei de 4 iulie. In județele 
cu linie, recoltarea nu a început pînă la data 

menționată

Situația recoltării orzului 
notate

Imagine reprezentativă pen
tru noua înfățișare urbanistică 
a Piteștiului, unde se constru
iesc an de an noi și moderne 
ansambluri de locuințe. în pre
zent, harnicii constructori pi- 
teșteni înalță un nou cartier de 
locuințe. în final, el va însuma 
1 300 apartamente, numai in 
blocuri cu cite patru etaje. 
Datorită industrializării și bunei 
organizări a luorărilor de con
strucție, pînă acum au fost pre
date locatarilor 700 apartamente. 
La Pitești, Cimpulung, Curtea 
de Argeș. Costești. și Topoloveni 
au fost predate la cheie, de la 
inceputul anului, numeroase 
apartamente peste prevederile 
planului. Noile blocuri sint 
prevăzute la parter cu unități 
comerciale și prestatoare de 
servicii. (Gh. Cîrstea).

în fotografie : Noi construcții
in municipiul Pitești.

Foto : S. Cristian

Secerișul cerealelor păioase se 
desfășoară acum in majoritatea ju
dețelor: în jumătatea de nord a ță
rii se strînge orzul, iar în sud, 
combinele au intrat în lanurile de 
griu. Este o perioadă de vîrf a 
lucrărilor agricole, cind trebuie a- 
dunate. transportate si puse la a- 
dăpost grînele de pe milioane de 
hectare. Pentru a se preveni orice 
pierderi de recoltă prin scuturare 
sau in timoul depozitării, impor
tant este ca în fiecare unitate 
agricolă secerișul să se încadreze 
in limitele de timp stabilite, iar 
produsele să fie transportate direct 
din cimo la bazele de recepție si 
la locurile de depozitare din uni
tățile agricole.

Evidențiind această cerință. în 
cuvintarea la marea adunare popu
lară din municipiul Suceava, care 
a avut loc vinerea trecută, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Este necesar să acționăm cu 
toată hotărirea pentru strîngerea 
la timp a recoltei din acest an, a 
orzului și griului. Mă adresez de 
aici din Suceava tuturor județe
lor care nu au terminat de strins 
incă orzul cu chemarea de a face 
totul pentru ca, in două-trei zile, 
să încheiem recoltatul orzului. In 
același timp, județele din sud să 
acționeze cu toată hotărirea pen
tru strîngerea rapidă și fără pier
deri a griului. în general, avem o 
recoltă bună, și in Suceava și in 
întreaga țară, atît 
griu. Trebuie să o 
si fără pierderi !“

Sint sarcini de 
care trebuie îndeplinite întocmai in 

\ toate unitățile agricole, in toate

de orz, cit și de 
strîngem la timp

mare răspundere

județele, 
in timp 
este, deopotrivă. în interesul pro
ducătorilor agricoli, al întregului 
nostru popor. Producția de cereale 
păioase — fie că este vorba de orz 
sau de griu — este rodul muncii 
oamenilor ogoarelor, care au arat și 
dus sămînța sub brazdă, iar acum 
string recolta. Dar la făurirea ei 
au contribuit. și muncitorii din in
dustrie, cei care asigură mașinile 
agricole, produc îngrășămintele chi
mice, tot ce este necesar pentru a 
crește randamentul la hectar. Iată 
de ce, pretutindeni. în fiecare uni
tate agricolă, trebuie să se mun
cească cu cea mai mare responsa
bilitate pentru ca din recolta de ce
reale păioase din acest an să nu se 
piardă nici un bob. Care sînt prio
ritățile acestor zile la lucrările a- 
gricole de vară?

RECOLTAREA ORZULUI. Pină 
in seara zilei de 5 iulie, această 
lucrare s-a executat pe 716 500 hec
tare — reprezentind 86 la sută din 
suprafața cultivată. Unitățile agri
cole din 21 de județe și din secto
rul agricol Ilfov au încheiat recol
tarea orzului. Secerișul se desfă
șoară si in județele mai nordice, 
cum sînt Botoșani, Neamț. Sălaj. 
Bistrița-Năsăud si altele. Este po
sibil si. in același timp, necesar ca 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, care să permită folosirea 
la întreaga capacitate a combine
lor, in cîteva zile să se incheie 
necoltarea orzului și în județele 
situate în nordul, nord-estul și 
centrul țării.

SECERIȘUL GRIULUI se desfă
șoară în majoritatea județelor si-

Pentru că a strînge recolta 
scurt și fără pierderi

tuate in cimpia de sud a tării, unde 
ne mari suprafețe această cultură 
a ajuns la maturitate. Pină luni 
seara, recolta de griu a fost 
strinsă de pe aproape 207 000 de 
hectare. Se lucrează în județele 
Dolj, Teleorman. Olt, Giurgiu. 
Călărași. Mehedinți. Buzău. Fraho- 
va. Dimbovita. Brăila. Argeș și 
altele. Pentru a se evita pierde
rile de recoltă prin scuturarea 
spicelor sau degradarea boabe
lor. recoltarea trebuie să se în
cheie in termene cit mai scurte, 
adică in maximum 8—10 zile in 
fiecare unitate agricolă. Aceasta 
imnune. asa cum a indicat condu
cerea partidului, ca toate utilaje
le să fie concentrate in lanurile 
care s-au cont, unde să se lucreze 
din zori si oină seara. Sub nici 
un motiv nu trebuie să se mai re- 
Dete stările de lucruri din anul tre
cut, cind, din cauza neajunsurilor 
de ordin organizatoric si folosirii 
cu randament scăzut a combine
lor. in unele județe recoltarea griu
lui s-a prelungit foarte mult, ceea 
ce a determinat pierderi mari prin 
scuturare. Esențial in momentul de 
fată este ca specialiștii, conduce
rile unităților si consiliilor agro
industriale să urmărească perma
nent stadiul coacerii griului si. ori
unde lanurile au ajuns la maturi
tate. să dirijeze operativ formații
le de combine si transnort. Cu alte 
cuvinte, să asigure o largă mobi
litate a forțelor pentru ca sece
rișul să avanseze mai repede si să 
se prevină astfel pierderile 
boabe prin scuturare.
(Continuare în pag. a Ii-a)

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚARII
se
țărani ai RomânieiDacă pentru unul din vestiții 

care este Marin Nedea, președintele C.A.P. din Pu
mni, cele două opinci fixate deasupra intrării biroului 
său, lingă cuvintele de înțelept „nu uita de unde ai 
plecat", reprezintă un reper semnificativ la care am 
vibrat și noi, simpli privitori, pentru un alt țăran 
care „scapără" — brici la minte și el, de-ai fi în 
stare să-l asculți ore întregi — pentru un alt trudi
tor exemplar al ogoarelor patriei reperul pe care ți-l 
înfige ca pe un cui in minte ține de legenda adevă
rată, vie și atît de dramatică, a istoriei noastre ță
rănești.

— Imaginea care mă urmărește mereu, și azi, după 
aproape 50 de ani, este aceea a mamei mele culegind 
struguri .in via moșierului din Siliștea. Parcă o văd 
și acum pe măicuța mea, cu botniță — da, cu bot
niță ! — pe gură, o botniță care se prindea la ceafă.

I

I
I

cu un lacăt. Să nu mănînce, săraca, nici un bob de 
strugure !

După o. asemenea mărturisire îți cam piere graiul.
Privesc la stînca de om din fața mea pe care cei 

59 de ani împliniți au cioplit cu dalta o viață puterni
că. 11 cheamă Jan Slabu. 'Este președintele C.A.P. „în
frățirea" din Fnltești, județul Galați. Președinte de 
24 de ani. In acest timp, averea obștească a crescut 
de peste zece ori, de la 2 milioane lei la 24 de mili
oane. Ce spune el azi ?

— Am semănat totul și toate la timpul optim. Aici 
stăm bine. Și o să stăm bine și la cules. Nu întimplă- 
tor C.A.P.-ul nostru a primit cindva „Ordinul Muncii" 
clasa l pentru cea mai mare producție de porumb 
la hectar. Să nu credeți însă că nu am și griji. Cu 
sectorul zootehnic, de pildă. Acolo, mai ales, trebuie 
să înfăptuim noi, folteștenii, o revoluție in concepție, 
în primul rînd și neapărat în muncă, revoluție pe 
care ne-o cere cu atita îndreptățire tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Căci roadele muncii noastre, ale țăranilor, 
sint pentru întregul popor.

Nu știu ce mi-a venit să-i pun președintelui din 
Foltești întrebarea : Cum simți dumneata, tovarășe Jan 
Slabu, poporul 2 Răspunsul primit merită să-l redau 
aici.

— Vedeți, eu îmi simt poporul așa cum simt toată 
suflarea omenească de aici, de la noi, din comună 
Sintem strîns uniți 3 978 de locuitori, ti recunosc și-i 
simt, cred, pe toți, după mers, chiar și fără să-i văd, 
cind trec prin fața casei mele. Atît imi sînt de apro- 
piați. Cu poporul nostru e la fel. 11 simt uite aici, in 
coșul pieptului, că-i al meu. 11 simt întotdeauna, ori- 
cind. Și-i inchin toată munca și toată viața mea.
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VIDELE : Cantități sporite de țiței
Asigurînd funcționa

rea întregului parc de 
sonde la potențialul 
maxim. reducerea 
timpului afectat inter
vențiilor pentru repa
rații. precum si creș
terea factorului final 
de recuperare a țițeiu
lui din zăcăminte, pe
troliștii de la Schela de

extracție Videle au 
majorat la 11 200 tone 
cantitatea de țiței ex
tras peste plan in pe
rioada care a trecut 
din acest an. în același 
timp, harnicul colectiv 
de aici a depășit pre
vederile la productia- 
marfă cu 15 milioane

iarlei. 
netă cu 
lei. 
sporurile 
fost obținute in condi
țiile reducerii cheltu
ielilor materiale cu 40 
lei la l 000 lei produc- 
tie-marfă. (Stan Ște
fan).

De

la producția 
12 milioane 
remarcat că 
amintite au

Marius POPESCU

Investiția de gindire
Dinspre Dunăre vin 

adieri calde. Scad a- 
pele, se vorbește des
pre irigații și Marin 
Bogheanu, la cei 86 de 
ani citi numără, a bă
gat de seamă că e 
vremea bună și a por
nit-o incet spre cen
trul comunei, 
vul ? Mai intii 
tră în obiceiul .... 
oeastă mișcare. în 
doilea 
vadă și 
e nou. 
nesc 30 
cele 35 
au /întemeiat coopera
tivă agricolă de pro
ducție din Ostroveni. 
județul Dolj, l-au ales 
președinte, 
fuge 
acum 
nar. 
s-au

Moti- 
că 
lui

in-
a- 
al 
sărind. vrea 

să audă ce mai 
Iată, se împli- 
de ani de cind 
de familii care

nou, unde, impreunâ 
cu alți cooperatori, 
are destule de făcut 
pentru îngrijirea celor 
700 de vaci si juninci. 
Oameni cu bună ju
decată, cooperatorii 
nu au dărîmat grajdu
rile 
le-au 
acum 
trei 
găină
te chiar și patru. Fer-

cele vechi, ei 
modificat și 

oresc in ele cite 
serii de pui de 
intr-un an. Poa-

furajeră și 100 de hec
tare cu porumb pen
tru siloz. Planul la 
lapte pe sase luni 
ale anului a fost rea
lizat. și este clar că 
s-au creat condiții 
pentru dezvoltarea 
zootehniei in 
nuare.

S-au mai 
acasă apoi Ion 
ron și Vasile 
mir (evenimentul nu

conți-
întors
Cata- 

Drago-

de

tării, ne dăm seama că 
aici e nevoie de oa
meni vrednici.

Așadar, forța 
muncă in cooperativa
agricolă de producție 
crește și ea trebuie 
folosită cit mai bine, 
în cele două ferme 
vegetale sint cuprinși 

‘ 480 de cooperatori. 
Lucrările de bază la 
cele 400 de hectare cu 
porumb, 100 de hec-

în vatra înfloritoare

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 1-2 iunie a.c. 
este chemarea unei gindiri la gin
dire. Studiul ei atent ne arată că 
în substratul vieții sociale acțio
nează două mari izvoare ale pro
gresului și tuturor transformărilor 
industriale, economice. culturale 
și sociale : tehnologia și gîndirea. 
Poate că și gindirea ar putea fi 
considerată drept tehnologie a 
mintii umane și a conștiinței so
ciale. insă in esență ea este deose
bită de tehnologie, fiind un feno
men aparținind unui dispozitiv na
tural. creierul omului, inclusiv 
unei colectivități 
umane. Tehnolo
gia fiind genera
tă de om ar pu
tea fi, la rindul 
ei. redusă la gin
dire 
intii 
dar nici această 
reducere nu este 
posibilă dacă fe
nomenul tehnologiei este analizat 
cu atenție. Tehnologia este crea
tă de om in afara lui. deci 
artificială, iar ea acționează și 
asupra lui. Ea se dezvoltă si după 
legități proprii, si cu o logică pro
prie ; uneori 
matice sau 
pot dezvolta 
nu vor putea 
ția răminînd. și in raport cu teh
nologia. o funcțiune a omului. Este, 
de asemenea, evident că nici nu 
putem opune tehnologia și gindi
rea. ele constituind, după cum am 
mai observat, in lumina expunerii 
secretarului general al partidului, 
substratul întregii dinamici umane.

Gindirea acționează nu numai 
în raport cu tehnologia, ci înspre 
toate domeniile realității, ale ma
teriei și cosmosului, ale artei șl 
limbajului. riguros. formal sau 
plin de nuanțe și sensuri al lite
raturii. ale vieții politice și sociale. 
Gindirea cuprinde activitatea in
teligentei. imbinînd-o cu intuiția, 
cu sensurile lucrurilor și feno
menelor. cu sistemele de valori, 
cu viziunea filozofică ; contribuind 
în același timp la formarea aces
tora, gindirea implică întreaga 
conștiință umană. Există și gindiri 
specializate, spre exemplu gindi
rea tehnică sau gindirea artistică, 
după cum există și gindiri re- 
strinse, in raport cu anumite sco
puri. fiecare cu avantajele si dez
avantajele ei. dar gîndirea la ni
velul conștiinței sociale sau chiar 
al existentei reprezintă momen
tele culminante ale unei gîndiri 
care poate influenta toate celelalte 
tipuri de gindire.

O astfel de gindire este ilus
trată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Bazindu-se pe legită
țile de bază ale socialismului 
științific, pornind de la raportu- ’ 
rile dintre forțele și relațiile de 
producție, dintre baza materială 
și conștiința socială, secretarul 
general al partidului constată o 
anumită rămînere în urmă a ac
tivității teoretice față de stadiul 
actual al forțelor de producție și 
față de 
socială și in relațiile de producție. 
Concluzia ? Partidul, spune tova
rășul Nicolae Ceaușescu. trebuie 
să fie mereu forța care să asigure 
..promovarea cu îndrăzneală a 

noului in toate 
sectoarele de ac
tivitate : Dartidul 
trebuie să emită 
lumina care să 
călăuzească în
treaga națiune pe 
drumul luminos 
al comunismului. 
Este deci necesar 
ca partidul să ră- 
tinăr să fie me-

schimbările în structura

se califice. Consiliul 
de conducere al coo
perativei are in vede
re și treburile acestea 
și bine procedează că 
nu le uită. Funcțio
nează acum un atelier 
unde se confecționea
ză cahle de teracotă. 
Douăzeci și cinci de 
meșteri zidari au fost 
organizați intr-o echi
pă. echipă ce s-a an
gajat. pe bază de con
tracte. să execute o 
serie de lucrări im
portante la solicitarea 
comunelor învecinate. 
Pe lingă atelierul de 
timplărie s-a înființat 
o rotărie și. de curind, 
căruțele meșteșugit 
legate cu fier dove
desc tuturor cit sint 
de bune mai ales a- 
tunci cind vrei să eco
nomisești combustibil 
sau să intri cu ele a- 
colo unde tractoarele 
nu pot răzbate. Bătri- 
nul rotar Marin Ene 
— om bine cunoscut 
lui Marin Bogheanu 
pentru vrednicia sa — 
deși a trecut de 60 de 
ani. zorește cu dragă 
inimă la noul lui banc 
de lucru. L-a învățat 
meserie pe Stan Popa 
și a mai pus ochii, 
cum se spune, pe alți 
tineri să-i invete și 
pe ei cum se împere
chează spițele cu obe- 
zile și cu butucii ca 
să faci roata căruței 
bine centrată și să 
„cînte“ cind se Por
nesc caii la trap.

De la zootehnie, din 
activitățile meșteșugă
rești. de la pepeni și 
tutun, cu trufandalele.

fiind mai 
in gindire.

Mihai DRÂGÂNESCU
membru corespondent 

Academiei Republicii Socialiste 
România

mină permanent 
reu pătruns de spirit revoluționar, 
novator, să tragă permanent con
cluzii din realitățile sociale, dl., 
noile cuceriri ale științei si cu
noașterii umane".

Iar primul exemplu îl oferă 
suși secretarul general al partidu
lui. prin tezele noi prezentate în 
recenta cuvintare. teze care repre
zintă o adevărată investiție de gin
dire. Este un imperativ al prezen
tului pentru ca un asemenea 
de gindire să fie continuat și 
voltat.

Cu gindul la tehnologie, la 
cificul tării noastre ca țară indus- 
trial-agrară, este de înțeles nece
sitatea dezvoltării cunoașterii și 
tehnologiilor legate de agricultură 
și zootehnie. Toate domeniile ști
inței. și in special biologia, pot 
contribui la ridicarea agriculturii 
pe trepte superioare. Aceasta este 
o coordonată științifică și tehno
logică fundamentală pentru Ro
mânia. care trebuie examinată și 
in lumina raportului dintre for
țele de producție si relațiile de 
producție în agricultură, dar și in 
contextul întregii economii națio
nale.

O altă coordonată tehnologică 
fundamentală este determinată de 
suflul nou pe care îl aduc micro
electronica și informatica în indus
tria mondială, producînd __
formări cu mari implicații pentru 
societatea umană. Continuînd gîn
direa secretarului general al parti
dului. această investiție în inteli-

din

programele infor- 
inteligent-artificiale 

tehnologie. Dar ele 
crea tehnologie, crea-

în-
Timpul 

insă necruțător, 
el este pensio- 
multe lucruri 

schimbat, la u- 
nele a apucat 
și el umăirui 
mai de aceea 
fie la curent 
ce e nou. Să se bucu
re, să dea. poate, 
chiar și un sfat. Au 
început să se întoarcă 
acasă oamenii de pe 
unde plecaseră, să-și 
încerce norocuL înțe
legi nd că rostul lor se 
poate împlini acum la 
fel de bine — pentru 
destui chiar mai bine 
— în noua vatră a co
munei.

Oprea Mustățea. de 
sudor

Me- 
Tot 

acasă, a 
putut să afle că ostro- 
venii au și ei nevoie 
de un sudor. Si Oprea 
a încetat cu ..vizitele" 
si a rămas aici, in va
tra natală. După spu
sa sa. o duce mai bine 
acum lucrind la com
plexul zootehnic cel

să pună 
și toc- 

vrea să 
cu tot

pildă, a fost 
prin Constanta, 
serie frumoasă, 
venind pe

a satului de azi
Lucian ZATT1 mod 

dez-
mierul de la zooteh
nie. inginerul Gheor- 
ghe Sîrbi, a întocmit 
un plan îndrăzneț 
pentru . dezvoltarea 
fermei. în primul 
rind, a insistat să se 
dezvolte baza furaje
ră. Fiindcă, spunea el, 
„animalului dacă nu-i 
dai. nu-ți dă". De a- 
ceeași părere au fost 
și președintele Gheor- 
ghe Oprescu și ingi- 
nerul-șef Constantin 
Doșa. Si adunarea ge
nerală a cooperatori
lor a aprobat în una
nimitate cele propuse. 
Așa că. dacă anul tre
cut repartizaseră pen
tru baza furajeră nu
mai 80 de hectare, 
anul acesta, pe lingă 
90 de hectare de pa
jiști. mai au și 80 de 
hectare cu lucemă. 30 
de hectare cu sfeclă

avea cum să nu ajungă 
și la urechile lui Ma
rin Bogheanu). Au lă
sat paza contractuală 
în seama altora si au 
venit să muncească în 
cooperativă. Tudor Ro
taru, de asemenea, lu
cra ca necalificat la 
„Electroputere". Acum 
este de bun ajutor ce
lor de la solarul de 
lingă pădurea Zăval. 
La ferma legumicolă 
lucrează numeroși coo
peratori. Aici sînt 
multe de făcut în toate 
cele patru anotimpuri. 
Dacă ne gindim numai 
la faptul că in primă
vara acestui an coope
rativa și-a asigurat ' 
8 140 000 de fire de ră
saduri și că fiecare fir 
a trebuit să treacă prin 
mîinile legumicultori
lor, să fie îngrijit bine 
pînă la vremea recol-

tare cu sorg sau 150 
de hectare cu soia sint 
făcute de mecanizato
rii de la secția nr. 4 
de mecanizare condu
să de Ion Breazu. în
seamnă cumva că coo
peratorii nu mai au 
ce face ? Nicidecum. 
Lor le revin in grijă 
întreținerea culturilor, 
irigările. Și 
de aceasta, 
cord global, ei 
cultivă 50 de hectare 
cu tutun. 75 de hecta
re cu pepeni. Și. se 
știe, asemenea culturi 
te răsplătesc bine dacă 
sînt muncite bine.

Tot bătînd așezarea 
în lung și în lat. Ma
rin Bogheanu a aflat 
că in comună a cres
cut și numărul mese
riașilor. A aflat, de a- 
semenea. că sint des
tui tineri care vor să

în afară 
tot în a- 

mai

(Continuare 
în pag. a III-a) (Continuare în pag. a Il-a)
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trans-
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Performanța
Elevii si pionierii Școlii ge

nerale din comuna Culciu (Satu 
Mare) dețin o performantă unică 
in județ : ei au cucerit pentru a 
opta oară consecutiv locul I in 
întrecerea dintre patrulele șco
lare ale circulației. Performanță 
cu. atit mal meritorie cu cit ei 
s-au întrecut și cu colegi din 
orașe, unde, oricum, circulația e 
alta decit in comuna lor.

Dar așa cum le stă bine frun
tașilor, patrulele școlare din Cul
ciu supraveghează zilnic circu
lația copiilor și ii „calmează" pe 
șoferii tentați să treacă in vite
ză prea mare pe raza comunei.

Mal e de mirare ci tot de opt 
ani in comuna lor nu a mai 
accidentat nici un copil 1

fost

I
I ani. 

bun

I
I

I

I

Doar părinții 
știu munci ?

Un vlăjgan de 23 de 
plesnind de sănătate, numai
de muncă, pe nume Tlcă Gîrda 
din Belinț, județul Timiș, nu-și 
încearcă forța miinilor vînjoase 
pe o unealtă, ci pe spinarea al
tora. Primul proces verbal de 
contravenție, o amendă. 700 de 
lei, l-a semnat fără să clipească. 
Idem, pe al doilea, de 1000 lei 
amendă. Idem, pe al treilea, de 
1 500 de lei amendă...

Amenzi pe care nu le plătește 
„Tlcă fără frică" — așa cum ii 
place vlăjganului șl huliganului 
să-și zică — ci tatăl său. Cul
mea e că toate cele trei amenzi 
au fost aplicate lui Tlcă — ține- 
țl-vă bine! — „pentru acte de 
violentă împotriva părinților".

Șl culmea culmilor e că tot ei, 
părinții, au trebuit să-i plătească 
amenzile. Tlcă n-are bani. El 
are doar... 23 de ani.

I

I

I

I
I
I

Ca focul
Corespondentul nostru P. An- 

fim din Jurilovca — Tulcea ne 
scrie : „Cu o instalație improvi
zată, un consătean de-al meu 
împreună cu feciorul său au în
cercat să fabrice rachiu. Si incă 
unul „tare ca focul", cum zi
ceau ei. Rachiu n-au apucat să 
mai facă, dar foc a fost bere
chet. Mai intii, de la instalația 
improvizată au luat foc și au ars 
acareturile din jur, apoi o parte 
din casă. Si — ceea ce e mai 
trist — focul s-a întins si spre 
casa unui vecin. Au sărit oa
menii. cu mic cu mare, și au 
stins flăcările mistuitoare.

Deși tatăl și fiul nici n-apuca
seră să bea din rachiul pe care-l 
plănuiau ..tare ca focul", cind au 
văzut pagubele provocate i-a 
apucat amețeala.

I
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Se păzeau unul 
pe altul

Au 
stare .........
Mihai Olteanu și Gheorghe Ga- 
băr, amindol din Rimnlcu Vil- 
cea. Așadar, paznici sub... pază.

Motivul l-am aflat de la procu
rorul I. Micuț, de la Procuratu
ra județeană Vilcea :

Cei doi paznici aveau în grijă 
mai multe unități de alimentație 
publică din Rimnicu Vilcea. Ce-i 
drept, e drept : vigilenți. cei doi 
paznici n-au lăsat pe nimeni să 
dea iama prin ele. Numai că, de 
la un timp, mărfurile din depo
zite erau vămuite. Azi așa. miine 
așa, pină cind organele de or
dine au dat de urma făptașilor. 
Care făptași nu erau alții decit 
cei doi paznici. Cind unul intra 
înăuntru, celălalt îl păzea. Și 
acum au ajuns amindoi 
pază.

Nici pădurea 
nu I-a ascuns

Din turma de oi a cooperati
vei agricole Mintiul Gherlei, ju
dețul Cluj, au dispărut intr-o 
noapte cinci berbecuți. Ca să nu 
facă zgomot, bieții berbecuți fu- . 
seserâ sacrificați pe loc. Din 
cercetări s-a stabilit că e vor
ba de un individ din satul Sa- 
latlu, care dispăruse de la do
miciliu și se pripășise pe un
deva prin județul Blstrița-Nă- 
săud. tn căutarea tui a plecat un 
lucrător de miliție.

— Vin și eu — s-a oferit un 
flăcău zdravăn, tl cunosc bine 
pe Individ și e violent.

Au plecat împreună. Ajunși 
în pădure, la o exploatare fo
restieră, tinărul loan Brehar l-a 
invitat pe făptaș „la un pahar 
de vorbă" _ T._L_
s-a așezat bucuros la masă, dar 
de ridicat

fost trimiși in judecată, in 
de arest preventiv, paznicii

sub...

la cabană. Individul
l-a... ridicat miliția.

I
I

la 
cu 
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Aveți cuvintul!
Pentru astăzi s-a înscris 

cuvint. semnat și parafat 
ștampila Consiliului popular
comunei Jirlău, județul Brăila, 
vicepreședintele acestuia, Grigo- 
re Ispas :

„E o poveste tristă și ea în
cepe in ziua in care pe o bancă 
din comuna noastră a fost găsit 
pllngind micuțul Adrian Săndu- 
lescu, elev in clasa a IlI-a. acum 
trecut in a IV-a. Oameni de ini
mă l-au luat și i-au dat să mă- 
nince, intrebindu-l de unde vine 
șl ce e cu el. Venea din Făurei, 
de unde este de fel. Fusese alun
gat de acasă de un anume Geor
ge Visie, concubinul mamei sale. 
Am aflat că tatăl bun (adică le
gal, că „bun» nu poate fi, de vre
me ce și el și-a părăsit copilul, pe 
nume Marin Săndulescu) se află 
acum în comuna Chlrnogeni, ju
dețul Constanța, tl anunț și pe 
această cale și pe el și pe mama 
lut Adrian că acesta îi așteap
tă să vină să-l ia. să-l crească, 
să-l ajute să învețe mai departe. 
Pină una. alta. Adrian a fost 
luat in grijă de niște oameni de 
mare omenie, familia lui Ion 
Călin, care mai are trei copii. E 
o vorbă : „Unde mănincă trei, 
mănincă și al patrulea». Dar 
Adrian tinjește după mămica și 
tăticul lui".

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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ÎNTREAGA RECOLTĂ DE CEREALE -
STRÎNSĂ
(Urmare din pag. I)

TRANSPORTUL SI DEPOZITA
REA PRODUSELOR. Succesul cam- 
Daniei de recoltare a cerealelor pă- 
ioase este strîns legat de desfă
șurarea in cele mai bune condiții 
a transnortului si depozitării pro
duselor. Si pentru ca griul și or
zul să ajungă in timpul cel mai 
scurt din lanuri la bazele de re
cepție — in cantitățile prevăzute 
a se livra la fondul de stat, și 
in depozitele proprii ale unităților 
agricole, in cantitățile ce se cu
vin cooperatorilor potrivit pro
gramului de autoaprovlzionare — 
important este ca griul recoltat de 
combine să fie descărcat direct in 
mijloacele de transport. Tot ce se 
recoltează intr-o zi. pină seara tre
buie pus la adăpost, ceea ce impu
ne ca la bazele de recepție prelua
rea să se facă operativ, astfel in

LA TIMP
cit fiecare camion sau tractor cu 
remorcă să facă zilnic un număr 
sporit de transporturi. Evitarea 
pierderilor și asigurarea integrită
ții producției presupune etanșeiza- 
rea perfectă a mijloacelor de trans
port și, in egală măsură, o răs
pundere sporită din partea impu- 
terniciților organelor județene spre 
a se preveni orice instrăinare a 
cantităților de cereale recoltate.

Cu fiecaire zi trebuie să fie in
tensificat secerișul griului in sudul 
țârii și în alte zone unde această 
cultură ajunge la maturitate. Ca a- 
tare. este nevoie ca in toate unită
țile agricole, in toate comunele să 
se asigure o temeinică organizare 
a muncii — de la recoltare, trans
port și pină Ia depozitare — par
ticiparea efectivă la aceste lucrări 
a tuturor mecanizatorilor, coopera
torilor. a celorlalți locuitori.

OLT: Ritmul de lucru la recoltarea griului crește
de la o zi la alta

în toate unitățile agricole din cele 
17 consilii agroindustriale din județul 
Olt se lucrează cu spor la secerișul 
griului. Ritmul recoltării creste de 
ia o zi la alta. în ziua de 4 iulie, 
de exemplu, a fost strinsă recolta de 
pe 5 385 hectare, iar ieri — de pe o 
suprafață de peste 6 000 de hectare. 
Dealtfel, pină aseară griul a fost 
recoltat de ne 26 174 de hectare din 
cele 95 000 hectare cultivate. în con
siliile agroindustriale Stefan cel 
Mare si Stoicănești griul a fost string 
de pe 40 la sută din suprafețele cul
tivate.

în Cimpia Boianului, la C.A.P. 
Drăgănești-Olt, intr-o solă de 900 
hectare cultivată cu grîu. recolta 
este strinsă de formația complexă de 
mecanizatori a cooperativei din loca
litate și de 9 combine sosite in spri
jin de la C.A.P. Vîlcele. de pe 
raza aceluiași consiliu agroindustrial. 
Sintem informați că din cele 950 hec
tare cultivate cu grîu au fost recol
tate peste 200 hectare. „Dacă toate 
combinele ar funcționa corespunză
tor, ritmul secerișului ar fi mai

mare — este de părere inginerul 
Cirnaru Ion. Dar din 18 combine 
cite sînt aici, cinci nu funcționează". 
Se impune, intr-adevăr, o interven
ție mai promptă din partea mecani
cilor de pe atelierele mobile pentru 
remedierea operativă a defecțiuni
lor la mijloacele mecanice, intrucit 
situația de la cooperativa agricolă 
Drăgănești-Olt nu constituie o ex
cepție. Tocmai de aceea, sesizat de 
astfel de deficiențe, comandamentul 
județean pentru agricultură a stabi
lit să se acționeze mai ferm in acest 
sens. Totodată, a luat măsuri pen
tru regruparea formațiilor de meca
nizatori în „punctele cele mai fier
binți" de lucru, corelarea mijloace
lor de transport cu cele de recoltat.

Hotărîrea mecanizatorilor din ju
dețul Olt este de a incheia secerișul 
griului in 8—10 zile, de a realiza in
tegral, cu maximă operativitate, 
planul de însămînțare și plantare a 
culturilor duble. (Emilian Rouă, co
respondentul „Scinteii").

BUZĂU: Decalajele dintre suprafețele recoltate

și cele însămînțate
în ultimele zile, toate forțele me

canice din județul Buzău au fost con
centrate la recoltarea griului de de 
cele 58 600 hectare. Ca și la secerișul 
orzului, mecanizatorii se află intr-o 
permanentă întrecere. Pină in pre
zent s-au detașat peste 100 de frun

— cit mai reduse
tași de la stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii Pogoanele. Stilpu, 
Cislău. Ziduri și Poșta Cîinău. Da
torită faptului că această întrecere 
a cuprins pe toți mecanizatorii, pină 
ieri seară recolta a fost strinsă in ju
deț de ne 12 568 hectare.

SI FĂRĂ PIERDERI!

Recoltarea griului la C.A.P. Purani, județul Teleorman
Foto : S. Cristian

Luni, ța vremea prînzului, meca
nizatorii de la S.M.A. Poșta Ciinău 
terminaseră de recoltat primele 900 
de hectare, din cele 4 800 cultivate cu 
griu. „Recolta se anunță bună — pre
cizează Ștefan Jipa. directorul uni
tății. Combinele funcționează bine și. 
datorită reglajelor făcute cu cea mai 
mare atenție, nu se pierde nici un 
bob". Se muncește intens și la C.A.P. 
Zămești. Constantin Radoslav, pre
ședintele unității, cere celor 15 com- 
bineri ca, înainte de a intra într-un 
nou lan, să regleze combinele, ast
fel încît griul să fie tăiat cit mai 
de jos. „în parcelele lovite de grin
dină lucrează două echipe de sece- 
rători. așa că pină joi vom încheia 
recoltarea celor 1 100 hectare cu grîu

— ne spune președintele cooperati
vei. Recolta e bună și pină in pre
zent am livrat la fondul centralizat 
al statului peste 600 tone griu".

în toate cele 14 consilii agroindus
triale, concomitent cu recoltarea griu
lui se acționează intens la eliberarea 
terenului, efectuarea arăturilor și în- 
sjimintarea porumbului pentru furaje 
și a . legumelor, la aceste ultime lu
crări fiind folosite peste 900 atelaje. 
1 297 tractoare și 300 semănători. Dar 
pentru a se micșora decalajele intre 
suprafețele recoltate și cele insămin- 
țate cu culturi duble, a devenit ne
cesar ca toți locuitorii satelor din ju
dețul Buzău să fie prezenti întreaga 
zi-lumină in cîmp, pentru eliberarea 
de paie a terenurilor. (Stclian Chi- 
per, corespondentul „Scinteii").

MUREȘ: Măsuri operative pentru grăbirea
secerișului

Pină in seara zilei de 4 iulie, or
zul a fost recoltat in județul Mureș 
de pe numai 8 850 hectare din cele 
peste 25 000 cultivate, ceea ce repre
zintă 34 la suta din suprafața culti
vată. „Avem toate condițiile să în
cheiem această lucrare in maximum 
2—3 zile — ne spune tovarășul Ni- 
oolae Lobonțiu, secretar al comite
tului județean de partid. în acest 
scop, au fost luate măsuri operative 
pentru redistribuirea utilajelor din 
unitățile care au terminat sau sint 
avansate la seceriș, in cele unde lu
crarea este rămasă in urmă".

Bine se lucrează la strîngerea or
zului în unitățile dim consiliul agro
industrial Iernut. „Cu forțele de 
care dispunem, realizăm zi de zi un 
ritm de 250 hectare — ne spune Va
lentin Catarig. inginerul șef al aces
tui consiliu agroindustrial. Coopera
tivele agricole Sălcud, Cucerdea și

Deag au și încheiat recoltarea orzu
lui. Acum, cele 41 combine sînt con
centrate pe alte sole, unde mecani
zatorii recoltează orzul de pe ulti
mele suprafețe din cele 1 170 hectare 
cultivate". „Cu toate că a plouat' — 
il completează Ștefan Lâszlo. pre
ședintele consiliului agroindustrial — 
am făcut totul pentru grăbirea re
coltării și însămînțării celor 1200 
hectare destinate culturilor duble".

Totuși, dacă un șir de unități din 
consiliile agroindustriale Iernut. Să.r- 
mașu, Zau de Cimpie și Luduș au 
încheiat sau sînt pe caile de a ter
mina recoltarea orzului, altele, cum 
sint cooperativele agricole din con
siliile agroindustriale Band. Bahnea, 
Fărăgău și Riciu au strins recolta de 
pe suprafețe care, procentual, sînt 
cu mult sub media înregistrată pe 
județ. (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").

CUVÎNTUL CITITORILOR-,
L OAMENILOR MUNCIIlS"',.cuvin'

Cetățenii propun, cetățenii înfăptuiesc
Una dintre problemele de mare 

importantă care revine mereu in 
discuțiile populației orașului nos
tru — Oltenița — fie cind cetățe
nii se intilnesc în cadrul „Tribunei 
democrației", fie în sesiuni ale 
consiliului popular, la adunările ti
neretului. ale femeilor este aceea 
a mai bunei gospodăriri a locali
tății, a înfrumusețării acesteia. Pot 
spune că nu există o asemenea 
adunare in care cetățenii, buni cu
noscători ai realizărilor, ca și ai 
neimplinirilor din acest domeniu, 
să nu sesizeze unele probleme, să 
nu propună soluții, să nu se ofere 
ca ei înșiși să dea consiliului popu
lar o mină de ajutor.

Dealtfel, la baza planului privind 
gospodărirea orașului stau tocmai 
propunerile lor. Recent, în cadrul 
unei adunări populare pe oraș, a 
fost evidențiat pe larg sprijinul 
populației în munca de realizare a 
obiectivelor propuse. S-a arătat că 
marea majoritate a terenurilor vi
rane, a curților și grădinilor au 
fost încă din primăvară curățate și 
plantate cu legume ; spațiile și zo
nele verzi ale orașului, în suprafață 
de peste 345 000 mp, sînt de multă 
vreme in grija exclusivă a popu
lației ; au fost plantați aproape 
10 000 pomi, au fost refăcute în 
întregime șanțurile pentru scurge
rea apelor, a fost reamenajată o 
puternică bază sportivă, au fost 
reparate zeci de alei.

Tot în această perioadă a fost 
reconstruită aproape in întregime, 
la propunerea și cu sprijinul direct 
al cetățenilor, piața agroalimen- 
tară ; s-a amenajat, totodată, in 
centrul orașului o suprafață de 
aproape 10 000 m.p in vederea am
plasării aici a viitoarelor blocuri 
de locuințe. Am enumerat, firește, 
doar o mică parte dintre realizările 
de interes larg, obținute in prima 
parte a anului. Pe scurt, pină in 
prezent in orașul nostru au fost 
executate de localnici lucrări în vp- 
loare totală de peste 23 milioane 
lei, ceea ce reprezintă aproape 82 
la sută din angajamentul anual. 
Rezultatele sint, fără îndoială, bune, 
în cadrul adunării în care depu
tății și-au prezentat in fața cetățe
nilor dările de seamă s-au dezbă
tut și alte probleme. S-a arătat, de 
pildă, că în orașul nostru mai sint 
unii cetățeni care nu numai că nu 
vin niciodată la muncă patriotică, 
dar, uneori, strică ceea ce realizează 
alții cu trudă. Iată de ce, în finalul' 
adunării, factorii de decizie. îm
preună cu cetățenii, au formulat 
propuneri de .măsuri pentru o am
plă acțiune de educație civică, pen
tru o largă mobilizare la munca 
patriotică și buna întreținere a rea
lizărilor gospodărești existente.

Emilia NICOLA 
deputată in Consiliul popular 
al orașului Oltenița

Buna organizare a muncii — o cerință 
cu caracter permanent

La cooperativa agricolă de pro
ducție Batoți, județul Mehedinți, 
incă de la declanșarea campaniei 
agricole din primăvara acestui an 
s-a manifestat preocuparea sporită 
pentru executarea unor lucrări de 
calitate, in timp util. Așa se și ex
plică faptul că această cooperativă 
a încheiat semănatul printre pri
mele din județ și lucrările de în
treținere a culturilor s-au desfășu
rat corespunzător, în perioadele 
optime. Dar, pentru a obține pro
ducții sporite, pentru ca rezultatele 
să fie la nivelul cerințelor actuale 
este nevoie ca organizarea judi
cioasă a muncii să aibă un carac
ter permanent, în toate sectoarele 
de activitate ale unității.

Am în vedere faptul că în sec
ția de mecanizare a cooperativei 
au fost neglijate unele aspecte pri
vind buna pregătire a campaniei 
de recoltare a păioaselor. Astfel, 
unele combine au fost aduse cu in- 
tirziere din reparație capitală ; al

tele — în loc să fie pregătite la 
capul lanului pentru a incepe sece
rișul la timp — așteptau în in
cinta secției cu cauciucurile de
zumflate din cauza lipsei... ventile- 
lor și a căpăcelelor acestora. Că' 
buna gospodărire este deficitară in 
sectorul de mecanizare o dove
dește și faptul că în atelierele de 
reparații există dezordine, se văd 
geamuri sparte, instalații electrice 
improvizate, mașini și utilaje 
lăsate la voia intimplării etc. Sem
nalez toate acestea cu speranța că 
se va acorda și acestui sector aten
ția cuvenită din partea conducerii 
C.A.P. Cu atit mai mult cu cit de 
buna întreținere și funcționare a 
mașinilor și utilajelor agricole de
pind calitatea lucrărilor, executa
rea lor intr-un termen scurt.

Ștefan MEOȘU 
mecanizator la S.M.A. Tismana, 
județul Mehedinți

PE SCURT, DIN SCRISORI
(Urmare din pag. I)
gența socială a poporului român, 
este cazul să ne întrebăm care vor 
fi forțele de producție ale comu
nismului 7 Dacă ele vor comporta 
transformări calitative fată de cele 
ale socialismului, atunci se des
chide nu numai un fertil cimp 
teoretic de dezvoltare a marxis
mului. ci și noi căi de acțiune 
practică pe baza unei reale con
lucrări intre gindire și tehnologie, 

în expunerea la recenta plenară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
confirmă. din experiența societății 
noastre, legile generale ale mate
rialismului dialectic și istoric. Nici 
una din aceste legi nu a fost si nu 
poate fi infirmată, nici in socia
lism și nici in comunism. Formele 
concrete pe care le îmbracă pot fi 
insă foarte variate, in special în

ceea ce privește luota contrariilor 
și existenta contradicțiilor. Găsi
rea acestor forme, care nu întot
deauna sint evidente, poate fi de 
mare ajutor pentru ca noul viabil 
să fie promovat în locul vechiului.

spiritualitate al unei societăți so
cialiste anumite. Poate apărea o 
contradicție între model și socie
tate 7 Este evident că un model 
dintr-o parte nu . sc potrivește in 
altă parte, că fiecare model de so

Investiția de gindire
Aspecte interesante, care pot fi 
fructificate cu mare folos, se ma
nifestă' in problema raportului 
dintre modelul teoretic, concepțio- 
nal. am putea spune uneori ab
stract, de societate și stadiul for
țelor și relațiilor de producție, al 
gradului de inteligență, cultură si

cialism trebuie 6ă corespundă so
cietății respective, că modelul teo
retic trebuie să devanseze într-o 
măsură echilibrată societatea pen
tru a o feri de stagnare, pentru a 
o impinge pe calea progresului. 
Există insă și pericolul ca un mo
del vechi să devină o frină. dia

lectica model de societate — so
cietate apare a fi de importantă 
deosebită pentru succesul socialis
mului, ceea ce impune acceptarea 
.unei anumite diversități de solu
ții. Din acest punct de vedere, ex
punerea din 1 iunie ne oferă exem- 
piui unei gindiri care scoate încă 
o dată în evidentă rolul modului 
de conducere in societatea umană 
și în special în societățile socia
liste.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este o gindire care în
deamnă la gindire. în ultimă in
stanță, fluxul gindirii conducăto
rului partidului și statului, al 
partidului, al nostru al tuturora 
se înscrie in gindirea ponorului 
român. Iar poporului român i se 
afirmă dreptul la gindire. unul din 
factorii esențiali, alături de tehno
logie. pentru viitorul României.

0 Economii. Utilizind mai bine gazul de furnal și. cocs, precum și 
resursele secundare energetice, colectivul termocentralei nr. 2 a Combi
natului siderurgic Hunedoara a furnizat suplimentar secțiilor unițății 
peste 624 000 kWh energie electrică. De asemenea, ei au.colectat și predat 
peste 90 tone fier vechi,. 105 kg cupru. 135 kg bronz, 75 kg aluminiu. 863. 
kg alamă, 2 555 kg ulei uzat etc. La acestea se adaugă peste 2 400 tone 
fier vechi colectat și predat de colectivul uzinei nr. 7 din cadrul 
combinatului. (Vasile Grigoraș, muncitor) • De trei ani jocul amină- 
rilor... încă din anul 1979 am solicitat centrului nr. 3 al I.C.R.A.L. 
Herăstrău București să ia măsuri pentru repararea fațadei imobilului din 
strada Polonă nr. 60, care este foarte deteriorată. în urma sesizărilor 
și audiențelor repetate la factori de conducere din întreprindere ni s-au 
dat asigurări că lucrările vor fi executate în anul 1981. A trecut de mult 
și acest an, dar, in afara unor constatări și a altor două răspunsuri pline 
de promisiuni, nu s-a întreprins nimic. întirzierea reparațiilor va face 
insă să sporească costul lucrării. (Viorel Murineanu, str. Polonă nr. 60, 
sectorul 1. București) • Servire exemplară. La magazinul Gostat 
nr. 6 din stațiunea Băile Herculane cetățenii găsesc tot timpul proaspete 
legumele și zarzavaturile de care au nevoie. La buna aprovizionare a 
unității se adaugă și solicitudinea sporită cu care sint serviți toți cumpă
rătorii. Așa se și explică de ce tot mai mulți cetățeni se aprovizionează: 
de la această unitate. (Ion Ciocîrlie, Băile Herculane).

Trebuie să recunoaștem „Europei 
libere" un merit incontestabil. Pe 
care l-a dovedit\de la înființarea 
sa. Pe care il afirmă mai abitir in 
uitima vreme. Despre ce este vor
ba 7 Despre știința „Europei..." de 
a-și alege colaboratorii. Potrivit 
scopurilor urmărite, potrivit „eticii" 
fiecărui minut de emisie de aici 
etc., etc. O recentă dovadă 7 Anga
jarea domnului ex-pastor Iosif Țon 
pentru a da replica unor adevăruri 
publicate in ziarul nostru.

Să vedem însă ce anume a prile
juit, totuși, show-ul insului în cau
ză la .microfonul „E. Iz". în „Scin- 
teia" din 25 aprilie 1982 se publica 
articolul „Minciuna nu moare dc 
bătrînețe". Era vorba aici despre 
cîțiva „avocați ai libertății de con
știință" prinși in flagrant delict. 
Mai concret : se denunțau calomni
ile revoltătoare înfășurate în sutana 
„persecuțiilor religioase" care ar 
exista, chipurile, in România, ca
lomnii de care se făcea vino
vat in primul rînd loan Teodo- 
siu. credincios baptist manevrat de 
„Europa liberă" și de alții aseme
nea care, atit de mult ne iubesc, 
incit ar fi în stare să-și dea și su
fletul pe... altarul minciunii.

Strinsă cu ușa faptelor de netă
găduit, ..Europa..." caută — normal, 
nu 7 — să afle o portiță de scăpare 
cit de cit onorabilă. Și astfel este 
adus in linia întii — lingă cei ca- 
re-și înjură și laptele supt la sinul 
unde-au crescut — domnul I. Ț. 
Vechi colaborator și vechi calom
niator. Că la așa stăpini nici că se 
putea alege decit un asemenea ser
vant. vom avea prilejul să consta
tăm ceva mai la vale, cum se zice. 
Cit despre ce’ zice I. Ț. „în contra", 
sc reține doar indignarea sa că, în 
România, nu-i îngăduită o rețea de 
calomniatori și spioni pentru — a- 
tenție mărită : „informarea cercu
rilor politice și de afaceri din A- 
pus". De aici se ajunge ușor la aria 
„oersecuțillor religioase", mîrțoagă 
diversionistă pe care se încalecă de 
cite ori este nevoie...

Căutăm cu lupa un contraargu- 
ment viabil, o contestare a faptelor 
înfățișate în „Minciuna nu moare 
de bătrînețe". Zadarnic. în schimb, 
pe avocatul amintit il ia la un mo
ment dat gura pe dinainte : „...dacă 
loan Teodosiu va fi greșit in anu
mite detalii ale cazurilor date de el 
(„Europei libere" — n.r.), aceasta 
nu înseamnă totuși că nu există 
acele cazuri de persecuție reli
gioasă".

Ce în.seamnă detalii pentru I. Ț. 
și cei care l-au recompensat cu sol
da aferentă 7 Să readucem în me
moria cititorilor doar două fapte

reia autoritățile din Valea Groșilor 
(localitate lingă Dej) au scos abu
ziv din biserică pe credincioșii pen
ticostali. Realitatea comunicată de 
pastorul comunității cu pricina : „în 
legătură cu cele transmise de -Eu
ropa liberă», arăt că nu sint reale 
cele spuse, ci o calomnie la adresa 
autorităților de stat, cu care nu am 
avut nici un fel de neînțelegeri. 
Fiind pastorul acestei biserici de 
mulți ani. declar că nu cunosc ca 
vreodată organele de stat să fi con
turbat activitatea religioasă a cul
tului penticostal in vreo biserică din 
această zonă". (Detalii, nu 7 !...). 2) 
Transmite loan Teodosiu — și „Eu
ropa..." difuzează — faptul revoltă
tor de persecuție a copiilor de școa
lă ai lui Ion Lucescu, din Bădeuți,

un grup din comunitatea baptistă, 
grup îngrijorat de ambițiile exa
cerbate de parvenire ale acestui 
„prinț al predicatorilor" cum îl iau 
și azi in decidere unii dintre cei 
care l-au cunoscut. „Nu sînt făcut 
să mă uit înapoi și nu pling pe 
morminte" — iși continuă el auto
definirea. Pină aici e limpede, 
nu ? întrebarea e : ce ar desco
peri oare I.Ț. dacă s-ar uita îna
poi 7 Să ne oprim la cîteva detalii, 
spre știință :

După absolvirea în 1955 a Facul
tății de filologie a universității 
clujene. I.Ț. se convertește subit 
la baptism și iată-1 student al se
minarului din București al acestui 
cult. Nu-I termină, pentru că este 
dat afară pentru instigare Ia dezor-

titorului nenumărate detalii de a- 
cest fel, dar credem că ajunge o 
măciucă la un car de oale.

Convertitul la baptism se lasă 
deci de meseria asta — mai pe ro
mânește : e dat afară chiar de că
tre comunitate — devine ateu în
focat pină prin ’68, cind face cu
noștință cu un turist străin penti
costal. Barca „convingerilor" sale 
se tine o vreme pe creasta valu
lui penticostal — dar. ce e val. ca 
valul trece. O excursie la Viena, 
o subvenție a noii cunoștințe de a 
studia teologia în străinătate, după 
care altă abjurare : se decide, tot 
intr-un „acces de conștiință", se-n- 
țelege. să întoarcă spatele binefă
cătorilor penticostali prin preajma 
cărora se pripășise ca „exilat vo-

cînd este dat iar afară. De 
data asta ca profesor. Ajunge la 
biserica din Ploiești. Etapa sa plo- 
ieșteană este astfel caracterizată 
de către pastorul de aici : „Iosif 
Țo.i, cu predicile sale, ne-a făcut 
capul cit un butoi, dar inima ne-a 
rămas mică, rece și pustie"...

Conducerea cultului il exclude în 
primăvara anului 1977 din rindul 
pastorilor. oricum nu pentru zel 
creștin. E un detaliu demn de reți
nut. Cum se descurcă fostul ateu 
repocăit a nu știu cita oară, „spă
lat de trecutul" său nu chiar curat 
de către insuși... Hristos 7 în vara 
lui '78 caută să încropească o afa
cere pe cont propriu — înființa
rea......Cultului creștin baptist uni
versal", dar cum face rost numai

De la amvon la... un anume microfon
...sau despre imoralitatea celor care practică o meserie deloc „divină": de instigatori și calomniatori

cuprinse în articolul ce a stirnit in
dignarea și afurisenia predicatoru
lui de la amvonul-microfon : 1) loan 
Teodosiu a transmis — și „Euro
pa..." a difuzat — știrea potrivit că

județul Suceava, pe motiv că aceș
tia sint baptiști. Realitatea. în de
taliu : Ion Lucescu are.-.. 80 de ani. 
Copiii lui de școală numără între... 
40 și 60 de ani, (Potrivit logicii 
„predicatorului" de la microfonul 
„E. L“, dacă Ion Lucescu n-are co
pii de școală persecutați pentru că 
sint baptiști asta nu înseamnă că 
undeva, sub soare, nu se întîmplă 
acest lucru (1 1). Cadrele didactice 
in seama cărora se așază stafia 
pretinselor persecuții religioase la 
Bădeuți nu mai funcționează la 
școala amintită unul de 8 ani, altul 
de 20 de ani !

Iată detalii de care I. Ț. fuge ca 
ucigă-1 toaca de tămîie. Fuge, pen
tru a o apuca vîrtos pe poteca po
negririi și instigării. Aici, numai 
aici el se simte ca peștele în apă. 
(Nu-i greu de imaginat ce tărăboi 
ar fi făcut dacă în prezentarea fap
telor lui loan Teodosiu. aflate snb 
incidența legilor noastre, s-ar fi 
strecurat fie și cea mai infimă 
inexactitate 1).

Deoarece angajatul „E.L." nu-i 
la obiect în tot ceea ce a găsit de 
cuviință să predice pentru stăpi- 
nii săi — vorbele, orlcit de perfid 
le-ai suci, nu țin locul faptelor ! 
— nu are argumente, să încercăm 
în cele ce urmează să argumen
tăm noi cine este domnul I.T.

Credincioșii baptiști din țara 
noastră îl cunosc foarte bine. Au 
avut și motive. „Sînt un vas spart 
și chiar dacă îl reconstitui, rămin 
crăpăturile" — se autodefinește I.Ț. 
într-o scrisoare făcută publică de

dine !... O vreme il aflăm ajutor 
de pastor ( I) la o biserică baptistă 
din Arad, de unde iși dă singur 
„demisia" pentru a nu repeta ex
periența cu seminarul. E încadrat, 
la cerere. în învățămînt. Se lea
pădă cu ușurință de bigotismul fa
natic și optează pentru... ateism. 
(Nu-i singura sa pendulare spec
taculoasă. intre poli „filozofici și 
de conștiință" total opuși). Este pe
rioada in care scrie seminaristului 
Damian următoarele : „regret că 
mi-am pierdut cei mai frumoși ani 
ai tinereții cu șarlatanul Isus". Si 
încă o adăugire din autobiografia 
sa : „Am rămas doi ani ca student 
(la seminar, n.n.) suficient ca să 
mă satur de teologie pentru toată 
viața. Dealtfel, cele ce le-am stu
diat acolo le utilizez acum în re
dactarea unei ample lucrări de 
combatere a misticismului".

Cum ii Înregistrează dezertarea 
cei din comunitate 7 Cităm din a- 
ceeași scrisoare a grupului de eno
riași preocupați să aducă în lumi
na adevărului fantele lui I.T- : 
„...diavolul i-a turnat în cap să 
scrie o scrisoare cu caracter ateist". 
Și a scris-o. Iată citeva idei care 
l-au dezonorat : „dumnezeu este 
un criminal pentru că a îngăduit 
ca singurul său fiu să moară" ; 
„Sîngele lui Hristos este un mit. 
Cei ce mănincă pîinea și beau vi
nul la Cina Domnului și zic că 
mănîncă trupul lui Hristos și beau 
sîngele lui. sînt niște canibali". Am 
putea să mai aducem sub ochii ci-

luntar și persecutat". Cind. unde, 
de către cine fusese persecutat 7 
De seminarul care îl exmatricula
se 7 De altcineva 7 Greu de spus, 
și mai greu de dovedit. Revenit in 
țară, iată-1 cerînd iertare fraților 
baptiști : „Eu am fost un mare pă
cătos —- declară I.T. pentru cei 
care nu ar avea altceva mai bun 
de făcut decit să-l asculte — dar 
Hristos m-a spălat de trecutul meu. 
m-a reabilitat și m-a pus in sluj
ba sa".

Sint destule pete care nu ies însă 
în nici un fel la spălat, fie el chiar 
divin, dar treacă de la noi și asta. 
I.Ț. nu se mulțumește insă numai 
cu reabilitarea... cerească, el țin
tește înainte de toate o reabilita
re păminteană. Avea motivele lui. 
Așa că rostește și pentru urechile 
naivilor : „în timp ce eram la stu
dii (în străinătate, pe bani penti
costali ! n.n.). cineva m-a provocat 
și mi-a spus să o rup cu țara mea 
și să mă angajez în lupta contra 
comunismului. Răspunsul meu, fă
cut public : „eu nu sint chemat să 
lupt împotriva comunismului, ci 
să-l aduc pe Hristos in comunism".

Pînă să-l aducă pe Hristos in... 
comunism, e angajat profesor la 
seminarul baptist. Da. el. fostul 
student dat afară ca element anar
hic și instigator la dezordine 1 
Avea ce să-i învețe „profesorul" 
pe discipoli, nici o îndoială în pri
vința asta ! Și-i învață atît de 
strașnic, încît e tolerat doar din 
ianuarie pînă-n noiembrie 1973,

de 10 (zece) aderenți, renunță. Nu 
insă și la ideea de a se afirma, de a 
instiga și dezbina pe credincioși. 
Predică fără autorizarea legală ia 
Oradea, la biserica nr. 2, care bi
serică — se apără I. Ț. — „avînd 
statut de persoană juridică, are 
dreptul să-și angajeze muncitori 
cu plata cu ziua și muncitori sezo
nieri pentru lucrări ocazionale".

Nu știm ce statut avea I. Ț. : de 
„muncitor sezonier" ori „plătit cu 
ziua" I... Cert este un iucru — un 
control financiar al cultului, cu 
asistență de specialitate din partea 
Departamentului cultelor, constată: 
vreme de 2 ani, „muncitorul sezo
nier" (ori plătit cu ziua) I. Ț. face 
următoarele cheltuieli din banii 
obștii — 95 121 lei retribuții plătite 
sub formă de indemnizații ; indem
nizații de... colaborare : 24 136 lei ; 
diverse cheltuieli nejustificate — 
30 701 lei : plata abonamentului 
telefonic (plus convorbirile, se-nțe- 
lege) : 7 243 lei la care se adaugă, 
în sfîrșit. factura de 41 522 lei pen
tru consumul de energie electrică 
la locuința proprie. Tragem linie și 
adunăm. Total : 198 723 lei. împăr
țit la 24 de luni — 8 280,10 lei pe 
lună. Destul pentru un... sezonier 
ori plătit cu ziua, nu 7 Plătit din 
banii comunității baptiste, e clar 1 
Și asta, numai ce s-a putut dovedi 
cu acte !

Ajuns în această etapă a exis
tenței sale... religioase, domnul ex- 
pastor I. Ț. se supără și părăsește 
tara pe motiv — e la mintea co

coșului 1 — de „persecuție religioa
să". Și incă pentru ceva : pentru 
imixtiune in treburile financiare 
ale bisericii baptiste nr. 2 din Ora
dea, unde a funcționat fără acordul 
conducerii cultului. Treaba cu 
imixtiunea e un detaliu nu lipsit 
de semnificație. Dealtfel I. Ț. afir
mă limpede că socotește „un sacri
legiu" orice demers care vrea să 
stabilească „modul și scopul in 
care-și folosește finanțele" biseri
ca. Cind afirma aceasta 7 Cu puțin 
timp iftainte de a părăsi țara. Mai 
exact : la 12 iulie 1981. E interesant 
de reținut data aceasta. Pentru că 
iată ce ne învață I. Ț.. de departe, 
la 5 aprilie 1982. Reținem din scri
soarea trimisă di.n America credin
cioșilor baptiști din România : „Este 
o deosebită bucurie pentru noi să vă 
putem spune că fratele George Ște
fan a renunțat la o poziție frumoasă 
ca pastor intr-o biserică baptistă 
americană din New York și a venit 
să lucreze „full-time" (angajat per
manent — n..n.) in secția noastră 
Wheaton. Cu titlul de „Executive 
Secretary", el va conduce și va ad
ministra secția noastră. El va sta
bili un sistem de evidență finan
ciară așa cum este el cerut de or
ganizațiile inter-misionare... care 
veghează să ajute organizații ca a 
noastră să-și stabilească o admi
nistrație sănătoasă și deplină cre
dibilitate financiară. Chiar acum, 
toate actele noastre financiare se 
află la o firmă profesionistă de 
„auditors" (revizori — n.n.) pentru 
verificare. Așa cum cer legile aces
tei țări, rezultatul acestei verificări 
financiare va fi pus la dispoziția 
donatorilor noștri la cerere" (subli
nierea noastră).

Omul care aici făcea alergie la 
orice semn de grijă pentru felul 
cum sint cheltuiți banii comunită
ții, cum se respectă normele legale 
financiare, dincolo se supune ea 
un mielușel oricăror verificări, 
pentru „deplină credibilitate finan
ciară", așa cum cer legile acelei 
țări. Acolo, verificarea asta nu mai 
înseamnă... imixtiune. Nu-i nici 
„persecuție religioasă". Nici șicane, 
ci un lucru de la sine înțeles. Care 
trebuie respectat cu strictețe.

Inutil să mai arătăm cu degetul 
optica de cameleon care operează 
aici. Să-i lăsăm insă pe cititorii 
noștri să pună și singuri diagnosti
cul acestor detalii. Și. in egală mă
sură. să-i cunoască adevărata față 
a domnului Iosif Țon. convertitul 
la atitea credințe, predicatorul care 
se împarte intre amvon și un 
anume microfon, profesind însă, și 
intr-un loc și în altul, una și 
aceeași meserie deloc... divină : 
aceea de calomniator, de instigator.

Mă rog : pentru asta e plătit, 
asta face I

Hie TANĂSACHE
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Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului Frontului de Eliberare Națională 

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare
Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Zilei independentei Republicii 

Algeriene Democratice și Populare îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, 
in numele Partidului Comunist Român, al guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului alge- 
rian prieten.

Poporul român a salutat cu deosebită satisfacție și a urmărit cu simpatie 
realizările importante obținute de poporul algerian, sub conducerea Fron
tului de Eliberare Națională, în cele două decenii care au trecut de la cuce
rirea independentei naționale, si ii dorește noi succese ne calea dezvoltării 
economice și sociale a patriei sale.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile 
de strînsă prietenie și conlucrare fructuoasă statornicite între țările și parti
dele noastre se vor extinde și aprofunda tot mai mult în viitor- in interesul 
popoarelor român si algerian, al cauzei păcii si independenței popoarelor, 
al colaborării și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele

Republicii Socialiste România

A apărut în broșură : 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Cuvîntare Ia Congresul al II-lea 
al educației politice și culturii socialiste 

25 iunie 1982 editura politică

COTIDIAN.

Primire la Marea Adunare Națională
Tovarășul Nicolae Giosan. pre

ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni dimineața, pe dr. Miguel 
Santamaria Davila, vicepreședinte al 
Comisiei pentru relații externe și 
apărare a Camerei Reprezentanților 
din cadrul Congresului Național al 
Columbiei, aflat intr-o vizită in țara 
noastră.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de informații privind acti
vitatea celor două foruri legislative. 
Au fost abordate, totodată, aspecte 
ale colaborării bilaterale, subliniin- 
du-se posibilitățile dezvoltării și di
versificării relațiilor româno-colum- 
biene pe multiple planuri și ale con

lucrării celor două foruri legislative 
in cadrul unor organisme internațio
nale pentru instaurarea unui climat 
de înțelegere și pace în lume.

La întrevedere a fost prezent Gil
berto Cruz Villegas, ambasadorul Co
lumbiei la București.

★
în aceeași zi. oaspetele columbian 

a avut o întrevedere cu Nicolae 
Murgu, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, in cadrul căreia au 
fost analizate aspecte ale cooperării 
economice dintre România și Colum
bia. posibilitățile creșterii si diversi
ficării schimburilor reciproce de 
mărfuri. (Agerpres/

A apârut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 13/1982
în deschidere este inserat editoria

lul „Spiritul revoluționar al educa
ției politice și culturii socialiste". în 
continuare sint publicate articolele : 
„Modernizarea forțelor de produc
ție și exigențele conștiinței socia
liste, revoluționare" ; „«Zăcăminte» 
ae economisire a resurselor energeti
ce" ; „Priorități în valorificarea su
perioară a resurselor energetice și de 
materii prime" ; „Climat fertil de a- 
firmare a creativității maselor" ; „A 
practica agricultura înseamnă a ac
ționa științific" ; „Contemporanei
tate spirituală, contemporaneitate es
tetică" ; Activitatea de educație ma-

terialist-științifică in pas cu cerin
țele vieții social-economice" ; „Ma
tematica și problemele societății" ; 
„Gheorghi Dimitrov — militant de 
frunte al mișcării muncitorești in
ternaționale și pentru dezvoltarea re
lațiilor frățești dintre popoarele ro
mân și bulgar" ; „Interdependente și 
contradicții in economia occiden
tală".

Revista mai cuprinde dezbaterea 
cu tema „Modul de viață socialist și 
calitatea vieții" și rubricile „Cărți și 
semnificații", „Revista revistelor" și 
„Cuvîntul cititorilor".

• SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

Campionatul mondial de fotbal
Reprezentativa Italiei a eliminat echipa Braziliei

Disputat pe stadionul „Sarria" din 
Barcelona în fața a 44 000 de spec
tatori, pe o temperatură de 35 de 
grade la umbră, meciul Italia — 
Brazilia pentru faza a doua a cam
pionatului mondial de fotbal a pur
tat din primul pînă în ultimul mi
nut amprenta „nervilor" fotbalului 
latin, cu acțiuni explozive, execuții 
tehnice de mare virtuozitate, un 
ritm alert, goluri spectaculoase, an
gajament fizic total. Deznodămî'ntul 
meciului a fost neașteptat : victorie 
cu 3—2 (2—1) a echipei Italiei, care 
elimină formația Braziliei, marea 
favorită a campionatului și cotată de 
specialiști drept cea mai valoroasă 
formație, cel puțin pînă la partida 
de luni.

Selecționata Italiei și-a surprins 
adversarul încă din start, deschizînd 
scorul in minutul 5 cînd Paolo 
Rossi, infiltrat în apărarea ezitantă 
a brazilienilor, a interceptat o pasă 
înaltă de la Cabrini și cu o lovitură 
precisă de cap a trimis mingea în 
plasă. Riposta sud-americanilor nu 
se lasă așteptată, după o serie de 
șarje puternice la poarta lui Dino 
Zoff — in minutul 12 — Socrates., 
lansat de Zico pe aripa dreaptă, 
egalează cu un șut imparabil. Bra
zilienii domină în continuare, încer- 
cind să-și creeze avantaj, dar cei 
care marchează sînt italienii, în mi
nutul 25. tot prin Rossi. în minutul 
33. Collovati, accidentat, este înlocuit 
cu Bergoni. iar cîteva minute mai 
tîrziu portarul Zoff apără un șut al 
lui Zico.

După pauză, brazilienii se mențin 
în atac și reușesc să restabilească 
echilibrul pe tabela de marcaj in 
minutul 67, în urma golului înscris 
de Roberto Falcao, bine servit de

Junior. Se părea că italienii nu vor 
mai găsi resurse ofensive, brazilie
nii părind mult mai proaspeți din 
punct de vedere fizic, dar în minu
tul 75 Paolo Rossi își realizează 
„hat trickul". înscriind al treilea gol 
in acest meci și aducînd „Scuadrei 
Azzurra" calificarea în semifinale, 
performantă greu previzibilă. dar 
cu atît mai merituoasă.

La închiderea ediției, meciul Spa
nia — Anglia era in cura de desfă
șurare,

• Michel Hidalgo, antrenorul echi
pei Franței, dună calificarea acestei 
formații în semifinale : „Am avut 
norocul care ne-a lipsit în Argenti
na, dar și dorința de a reuși, la care 
s-a adăugat, cred, maniera de a 
aborda competiția. Acum ne gîndim 
la meciul de ioi. din semifinale. As
tăzi. toată lumea l-a putut vedea pe 
Michel Platini realizînd o acțiune 
individuală asa cum a făcut-o la 
primul gol. dar jucînd si colectiv, 
pentru echipă, un rol care îl poate 
face si mai mare. Jucătorii de mare 
talent pot oricînd să facă totul".

0 Antoni Piechniczek, antrenorul 
Foloniei. după calificarea acestei 
formații în semifinale : „A fost un 
meci foarte dificil, marcat de pru
dență tactică din partea ambelor 
echipe. Am reușit să nu primim gol 
si. în final, noi am avut, totuși, oca
ziile de gol cele mai bune.

© Konstantin Beskov (antrenorul 
U.R.S.S.) : „Am jucat așa cum am 
putut, dar trebuie spus că mai slab 
decit mă așteptam. Linia de mijloc 
si atacanții n-au dat randamentul 
obișnuit, aceasta explicînd lipsa 
noastră de eficacitate".

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A VENEZUELH

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scîntei?

B La Combinatul petrochimic 
Teleajen, județul Prahova, a intrat 
in funcțiune, la instalația de craca
re cataliticâ, un cazan pentru re
cuperarea gazelor nearse, care 
pină acum se pierdeau în atmosfe
ră. Prin folosirea acestei noi rezer
ve energetice se obțin importante 
economii la costurile de prelucrare 
a țițeiului.

H Reducerea importurilor cu 9 
milioane lei valută anual, diminua
rea substanțială a cheltuielile ma
teriale, asimilarea unor noi tehno
logii - iată cîteva din faptele co
lectivului de muncitori și specialiști 
de la întreprinderea de utilaj teh
nologic din Bistrița, care a reușit 
să asimileze în producție schimbă
toarele de căldură din aliaje de 
aluminiu.

E Un colectiv de specialiști de 
la Institutul politehnic din lași, con
dus de conf. dr. ing. Dumitru Zetu, 
a conceput și realizat un robot 
industrial destinat în special efec
tuării operațiilor de alimentare a 
mașinilor-unelte și a preselor cu 
semifabricate.

B întreprinderea de rulmenți din 
Birlad oferă un exemplu bun de 
urmat și în activitatea de autogos- 
podărire și autoaprovizionare. Can
tina întreprinderii are o gospodărie 
anexă cu 180 de porci, 14 hectare 
cultivate cu cartofi, legume și. zar
zavaturi, 1,5 hectare livadă pe rod,

o ciupercărie și două iazuri pentru 
pește.

E 40 la sută din produsele În
treprinderii de aparataje și motoa
re electrice din municipiul Sf. 
Gheorghe au lost reproiectate, rea- 
lizindu-se mari reduceri ale consu
mului de materii prime și materiale.

3 In colaborare cu Institutul de 
cercetări și proiectări pentru utila
je și piese de schimb din Capitală, 
ia întreprinderea mecanică din 
Cluj-Napoca a fost executată pri
ma instalație solară dotată cu 20 
de panouri. Ea este utilizată la în
călzirea aerului din camera de us
care a izolației motoarelor electrice 
rebobinate. '

H Apicultorii din județul Buzău, 
deținători ai trofeului „Cupa de ar
gint", s-au angajat să predea, pe 
bază de contract cu statul, in 
acest an 130 tone miere și alte 
produse apicole. O veste dulce ca 
mierea I

13 La întreprinderea „Rulmentul" 
din Brașov o fost pus Io punct un 
nou și eficient procedeu tehnologic 
de fabricare a coliviilor pentru rul
menți. Productivitatea muncii crește 
de cîteva zeci de ori, iar consumul 
de metal se reduce cu circa 30 la 
sută.

S Orașul Drăgășani a fost co
nectat ia rețeaua automată interur
bană. Prefix : 948.

Atrăgătoare locuri de popas 
în județul Maramureș

Pe meleagurile județului Mara
mureș, zonă deosebit de pitorească, 
plină de atracție pentru turiști, 
există citeva locuri de popas dintre 
cele mai plăcute.

Pe muntele Gutîi, la 25 km de 
Baia Mare spre Sighetu Marma- 
ției. intr-un decor natural de o rară 
frumusețe, la 1 000 de metri altitu
dine, hanul „Pintea Viteazul" dis
pune de camere confortabile, cu în
călzire centrală, un restaurant și un 
bar de zi. în orașul Tg. Lăpuș se 
află hotelul „Lăpușul", o construc
ție modernă, cu 60 locuri de cazare

și restaurant, iar in pădurea Lăpu- 
șel, la 12 km de Baia Mare, pe dru
mul național 1 spre Cluj-Napoca, 
un popas reconfortant îl constituie 
cabana „Două veverițe". în centrul 
vechi al orașului Sighetu Marma- 
ției se află hotelul „Zimbrul", iar 
in stațiunea balneară Ocna Șugatag 
— un elegant hotel cu 84 locuri de 
cazare și un restaurant.

în orice anotimp, aceste unități 
oferă o caldă ^ospitalitate.

în fotografie : hanul „Pintea Vi
teazul".

Creșterea producției și economisirea severă a energiei
(Urmare din pag. I)

— îmbunătățirile stabilite și apli
cate în comun de specialiști din Mi
nisterul Energiei Electrice, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerul Industriei de Ma- 
Îini-Unelte, Electrotehnică și Elec- 
ronică, așa cum se prevede în 

Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din 
31 martie, urmăresc creșterea duratei 
de funcționare și a puterii realizate 
la grupurile respective, precum și re
ducerea consumului de hidrocarburi 
de adaos. Dintre principalele îmbu
nătățiri aplicate la blocul nr. 6 de 
la Rovinari menționez : mărirea dia
metrului rotoarelor morilor și elimi
narea separatorului în vederea creș
terii debitului de măcinare ; mon
tarea grătarului de postardere in 
pilnia rece a focarului pentru redu
cerea pierderilor de particule de căr
bune nearse și îmbunătățirea stabili
tății arderii ; montarea unui brîu re
fractar în zona arzătoarelor de praf 
de cărbune pentru creșterea stabili
tății flăcării in focar ; montarea unui 
transportor de zgură îmbunătățit in

pilnia rece a cazanului. Prin aplica
rea acestor măsuri, incărcarea blocu
lui a crescut de la 160—180 MW la 
250—280 M.W, consumul de păcură 
reducindu-se de la 25 la sută la circa 
5 la sută. Totodată, s-â' întocmit un 
program pentru creșterea fiabilității 
agregatelor auxiliare : pompe de ali
mentare, ventilatoare de gaze și aer, 
mori etc. în acest an vor fi moder
nizate trei grupuri de cite 330 MW 
la Turceni și Rovinari ; din ultimele 
analize făcute rezultă posibilitatea 
modernizării unui al patrulea grup, 
întreaga acțiune urmind să se încheie 
în anul 1983.

— Toate măsurile despre care 
ne-ati vorbit vor avea efectui aștep
tat numii dacă — atît numeric, cit și 
din punctul de vedere al pregătirii 
profesionale — peisonalul de exploa
tare și întreținere a utilajelor ener
getice va fi la nivelul impus de teh
nica din dotare. Cum se acționează 
pentru completarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale a personalului 
muncitor din centralele electrice, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei?

— Prin planul de stat, ministerul

nostru trebuie să asigure in anul 
1982 încadrarea a 6 500 muncitori ca
lificați, cu precădere in unitățile noi 
și in termocentralele Rovinari și Tur
ceni, unde se Înregistrează încă o 
mare fluctuație a personalului mun
citor. în rețeaua de școlarizare a 
ministerului sînt cuprinși peste 7 000 
de elevi : 2 600 in școlile profesiona
le, peste 3 800 in licee, iar la cursu
rile de calificare participă 630 oameni 
ai muncii. Deci prin formele organi
zate de pregătire se asigură necesa
rul de personal calificat. Totodată, 
în lumina hotărîrii plenarei C.C. al 
P.C.R. din luna martie cu privire la 
dezvoltarea sectorului energetic, 
s-au luat măsuri menite să ducă la 
stabilizarea personalului de la termo
centralele Rovinari, Turceni și Ani
na ; vor fi asigurate spații de cazare 
corespunzătoare, se va îmbunătăți 
transportul personalului muncitor, 
cointeresarea oamenilor va crește 
prin aplicarea unor forms de retri
buire mai bine corelate cu rezulta
tele muncii. Din analizele pe care 
le-am făcut rezultă că, într-adevăr, 
în prezent nivelul calificării oame

nilor la unele locuri de muncă nu 
corespunde tehnicității înalte a in
stalațiilor. De aceea, pentru perfec
ționarea personalului muncitor sint 
organizate, pe secții și schimburi, 
cursuri in care se studiază pînă în 
cele mai mici amănunte instalațiile 
din dotare. La termocentralele Rovi
nari și Turceni, cursurile sint orga
nizate și cu sprijinul centrului de 
pregătire a lucrătorilor din cadrul 
ministerului. Un serios pas înainte 
s-a făcut și în ceea ce privește întă
rirea disciplinei muncii. în acest 
sens, prevederile Decretului Consi
liului de Stat pentru instituirea unor 
reguli privind exploatarea și întreți
nerea instalațiilor, utilajelor și mași
nilor, întărirea ordinii și disciplinei 
în muncă în unitățile cu foc continuu 
sau care au instalații cu grad ridicat 
de pericol în exploatare sint de un 
real folos în activitatea tuturor oa
menilor muncii din sectorul de pro
ducere a energiei, care sînt hotăriți 
să nu-și precupețească eforturile 
pentru a asigura energia electrică de 
care are nevoie economia națională.

Luni dimineață a părăsit Capitala 
Knud Heinesen, vicepreședinte al 
Partidului Social-Democrat, ministrul 
finanțelor al Danemarcei, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a efectuat o 
vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroport, oaspetele 
a fost salutat de tovarășul Virgil Ca- 
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei Danemarcei la București.

*
Ministrul afacerilor externe, Ște

fan Andrei, a avut luni o întreve
dere cu delegația grupului britanic 
din Uniunea Interparlamentară, 
condusă de Trevor Skeet, membru 
ai Camerei Comunelor.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea raporturilor politice, eco
nomice și in alte domenii dintre 
România și Marea Britanie, în inte
resul celor două țâri și popoare, al 
cauzei păcii, destinderii și indepen
denței naționale, al cooperării in 
Europa și in întreaga lume. Au fost 
abordate, de asemenea, unele as
pecte ale vieții politice internațio
nale actuale, îndeosebi ale întăririi 
păcii, securității și realizării dezar
mării, în primul rînd a dezarmării 
nucleare, subliniindu-se, totodată, 
rolul important pe care îl pot înde
plini parlamentele, alături de cele
lalte forțe din intreaga lume, pen
tru apărarea păcii mondiale.

Au fost prezenți Vasile Gliga, 
ambasadorul țării noastre la Londra, 
și Paul Cecil Henry Holmer, amba
sadorul Marii Britanii la București.

In aceeași zi. oaspeții britanici au 
avut o întrevedere, la Marea Adu
nare Națională, cu Stan Soare, pre
ședintele Grupului român al Uniu
nii Interparlamentare, si cu alți 
membri ai grupului.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate acțiunile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
rezolvarea marilor probleme cu care 
se confruntă în prezent omenirea. 
Totodată, a avut loc un schimb de 
informații privind activitatea celor 
două organisme parlamentare, sub
liniindu-se rolul și contribuția . pe 
care pot și trebuie să o aducă la in
staurarea păcii și înțelegerii între 
popoare.

Oaspeții britanici s-au intîlnit, în 
cursul aceleiași zile, cu Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind posibilitățile dez
voltării și diversificării schimburilor 
comerciale româno-britanice, extin
derii cooperării economice dintre 
cele două țări în domenii de interes 
reciproc.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela — a 171-a aniver
sare a proclamării independentei —, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. Olga Lucila Carmona, a oferit, 
luni la amiază, un cocteil.

Au luat parte Gheorghe Vlad, mi
nistrul petrolului, Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Adrian Stoica, adjunct al mi
nistrului industriei chimice Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, repre
zentanți ai altor instituții centrale, 
ziariști.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 6 

iulie, ora 21 — 9 iulie, ora 21. în țară : 
Vreme în general caldă. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate la 
începutul intervalului în nordul și estul 
țării, unde vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de averse, însoțite 
de descărcări electrice. în rest, averse 
și descărcări electrice izolate. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat, prezentînd 
unele intensificări în primele zile din 
sectorul nord-vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, izolat mai coborîte în depresiu
nile din estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între'22 și 32 de grade, izolat 
mai ridicate. în București : Vremea va 
fi caldă, cu cer schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vîntul va sufla 
slab, pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 15 și 18 
grade, iar cele maxime între 28 și 31 de 
grade. (Cazacioc Liana, meteorolog de 
serviciu).

OLT ® Timp de două zile, la Ca
racal a avut loc cea de-a 14-a edi
ție a Festivalului interjudețean 
„Călușul românesc". Au participat 
peste 50 de formații din județul Olt 
și din alte 17 județe. Cu acest 
prilej și-a desfășurat lucrările o 
sesiune de comunicări cu tema „Că
lușul in contextul jocurilor popu
lare românești" și a avut loc tirgul 
olarilor. (Emilian Rouă).

TELEORMAN 9 în frumoasa ta
bără de la marginea orașului Ro
șiori de Vede, sub genericul „Creș
tem cutezători spre viitor", s-a des
chis forumul județean al pionieri
lor teleormăneni. Timp de 7 zile, 
pionierii vor participa la intîlniri 
cu activiști de partid și de stat, 
schimburi de experiență, dezbateri 
metodice, întreceri sportive și cul- 
tural-artistice. (Stan Stefan).

CLUJ 9 tn vîrf de munte, la 
Fîntînele, județul Cluj, în jurul mo
numentului lui Avram Iancu, a 
avut loc tradiționala serbare popu
lară la care au luat parte mii de 
oameni ai muncii și formații artis
tice din județele Alba, Bihor. Cluj 
și Sălaj. (Alexandru Mureșan).

BOTOȘANI Q în municipiul Bo
toșani, în orașele Dorohoi și Săveni 
s-a desfășurat festivalul folcloric 
interjudețean „Holda de aur". Au 
participat formații artistice de ama
tori din 8 județe și a avut loc un 
schimb de experiență in scopul pu
nerii mai bine in valoare a portu

Excelenței Sale
Domnului LUIS HERRERA CAMPINS

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

Cu prilejul sărbătoririi a 171 de ani de la proclamarea independenței 
Republicii Venezuela, îmi face o deosebită plăcere ca, in numele poporului 
român si al meu personal, să vă adresez cordiale felicitări si cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de înflorire continuă a patriei dum
neavoastră. de bunăstare pentru poporul venezuelean prieten.

Exprim încrederea că bunele relații dintre țările noastre vor cunoaște 
un cura ascendent, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, inde
pendentei naționale și instaurării unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul ve
nezuelean sărbătoreș
te aniversarea unui 
memorabil eveniment 
al istoriei sale : pro
clamarea independen
ței naționale.

Neatîrnarea. politi
că. cucerită în urmă 
cu 171 de ani. a fost 
consolidată în ulti
mele două decenii 
prin ceea ce venezue- 
lenii au numit „a doua 
independență", cea e- 
conomică. deschiză
toare de largi per
spective de progres. 
Aceste perspective 
sint strîns legate în 
primul rînd de trece
rea sub pontrolul na
țional a petrolului — 
principala bogăție a 
țării — a gazelor na
turale, minereului de 
fier etc. intr-un timp 
scurt duipă acest mo
ment de cotitură in 
dezvoltarea economi
că a Venezuelei s-au 
pus bazele Linei poli
tici energetice unitare, 
au fost construite im
portante obiective ale 
industriei petrochimi
ce și. gratie venituri
lor mari rezultate din 
valorificarea in inte

resul propriu a țițeiu
lui. s-au inițiat pro
grame vizînd diversi
ficarea peisajului eco
nomic. creșterea ar
monioasă a diferitelor 
regiuni ale tării.

între roadele cele 
mai evidente ale a- 
cestei orientări se 
numără industrializa
rea mai intensă a su
dului, a regiunii Gua- 
yana, bogată in zăcă
minte de fier, cupru, 
aur. diamante etc. O 
dezvoltare accelerată 
au cunoscut, in ace
lași timp, transpor
turile și construcția 
de locuințe, iar in 
ultima vreme au fost 
puse în aplicare o se
rie de proiecte pri
vind valorificarea po
tențialului agricol, pa
ralel cu pași însem
nați în ce privește 
dezvoltarea invătă- 
mintului. sănătății pu
blice și asistentei so
ciale.

în spiritul politicii 
României de solidari
tate cu lupta si aspi
rațiile popoarelor din 
America Latină. de 
care ne leagă și tra

diționalele afinități de 
limbă și cultură, in
tre tara noastră si Ve
nezuela se dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare reciproc a- 
vanta joasă.

Un moment de cea 
mai mare insemnăta- 
te in evoluția conlu
crării româno-vene- 
zuelene l-a constituit 
vizita oficială efec
tuată in Venezuela de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Convorbi
rile la nivel înalt de 
la Caracas, documen
tele semnate cu acel 
prilej au așezat pe 
temelii trainice ra
porturile dintre cele 
două țări. deschi- 
zind largi perspective 
schimburilor comer
ciale. colaborării teh- 
nico-stiințifice si cul
turale. precum și in 
sfera relațiilor inter
naționale. Coresnun- 
zind intereselor am
belor popoare, acest 
curs se înscrie, tot
odată. ca o contribuție 
însemnată la cauza 
generală a păcii. în
țelegerii și propășirii 
tuturor națiunilor.

tv
Programul 1

11,00 Telex
11,05 Matineu de vacanță
11.30 Teatru în serial : „.Tocul ielelor*' 

de Camil Petrescu. Partea a III-a
12.30 Cadran mondial. România și pro

blemele lumii contemporane
12,45 Mi-i drag unde m-am născut. 

Moment folcloric
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Agricultura modernă la scara fer

mei școlare
16.25 De la Trotuș la Șiret. Cintece și 

dansuri populare moldovenești
16,40 Clubul tineretului
17.25 Civica
17,50 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică

20.35 Pe agenda învățămîntului — con
cursurile de admitere

20,40 Deschizător de drumuri noi — 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
România — industrie și civilizație. 

21,00 Teatru TV : „Arhipelagul Lenoir1* 
de Armând Salacrou. Premieră TV

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Programul 2
20,00 Telejurnal
20,25 Din muzica și dansurile popoare

lor. Ritmuri gruzine
20,50 Salonul TV al artelor plastice. Sub 

semnul Congresului educației po
litice și culturii socialiste. Arta 
plastică românească — o creație 
originală, patriotică și umanistă

21.35 Anunțuri și muzică
21,45 Flori pe Terra. Concert-spectacol 

organizat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunea com
pozitorilor și Radioteleviziunea 
Română

22,20 Telejurnal
22,30 Închiderea programului

în vatra înfloritoare a satului de azi
(Urmare din pag. I)

cooperativa trebuie să 
realizeze in 1982 o 
producție globală cu 
cinci milioane de lei 
mai mare față de cea 
de. anul trecut. Oa
menii. așa cum le este 
in fire, vor insă mai 
muilt. Și atunci s-au 
angajat să muncească 
și in cadrul asociației 
viticole de la Bechet, 
cale de 6 kilometri de 
comuna lor. să facă a- 
colo lucrări in răchi- 
tăria ocolului silvic. 
Marin Bogheanu in 
„călătoria" sa de pen
sionar C.A.P. prin sat

știe să prețuiască a- 
semenea inițiative, 
mai mari sau mai 
mici. Și mai știe că 
nu e rău ca oamenii 
să-și facă noi și noi 
planuri de mai bine, 
să-și gospodărească așa 
cum se cuvine loturi
le date in folosință, 
grădinile din preaj
ma caselor unde au 
început să cultive, pe 
lingă altele, sfeclă de 
zahăr și floarea-soa- 
relui in baza contrac
telor incheiate cu sta
tul.

Acum, cînd muncile 
de tot felul ii prind pe 
oameni in vîrtejul lor.

bătrînul Marin Bo
gheanu. cel pe care cu 
treizeci de ani în urmă 
obștea l-a ales primul 
președinte al coope
rativei. trece agale 
prin comună, să vadă 
și să audă ce mai e 
nou. Se odihnește pu
țin in noul sediu al 
cooperativei, pornește 
mai departe la drum, 
se oprește să pri
vească atent casele 
noi, le stringe miinile 
celor ce s-au inters de 
curind la casele lor cu 
ginduri bune și e 
bucuros că se „împu
ternicește satul".

lui popular romanesc. (Silvestri 
Ailenei).

VASLUI 9 Sub egida comitetu
lui județean de cultură și educație 
socialistă, la Vaslui a ieșit de sub 
tipar culegerea literară „Să zboare 
liber porumbeii". Ea înmănunchea
ză peste 50 de poeme ale membri
lor cenaclurilor literare din județ, 
dedicate păcii, opririi cursei înar
mărilor, apărării vieții pe pămînt. 
(Petru Necula).

HUNEDOARA « Comitetul jude
țean de cultură și educație socialis
tă, în colaborare cu Institutul de 
cercetări etnologice și dialectologice 
din București și Uniunea compozi
torilor au organizat, la Hunedoara, 
Deva și Petroșani, un „Atelier re
pertorial". în cadrul acestuia, pro
fesorii de muzică și dirijorii din ju
deț s-au intîlnit cu compozitori in
tr-un fructuos dialog de lucru, al
cătuind. totodată, și repertoriul mu
zical pentru formațiile artistice din 
județ care participă la actuala edi
ție a Festivalului național „Cin- 
larea României". (Sabin Cerbu).

MARAMUREȘ ® Filiala din Baia 
Mare a Uniunii artiștilor plastici a 
deschis în sălile de expoziție ale 
complexului din str. Victoriei nr. 21

un salon al artei plastice maramu
reșene. Sînt expuse aproape 100 de 
lucrări de pictură, sculptură, grafi
că, tapiserie și artă decorativă, 
semnate de plasticienii profesioniști 
maramureșeni. Prin tematică și con
ținut, expoziția ilustrează dorința 
de pace a poporului român, stră
duința lui de a-și făuri un viitor 
fericit. (Gh. Susa).

MURES • în organizarea Oficiu
lui de expoziții al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și 
Uniunii artiștilor plastici. Palatul 
Culturii din Tîrgu Mureș găzduieș
te expoziția trienală republicană de 
scenografie. Sint prezentate lucrări 
ale pictorilor-scenografi de la ma
joritatea teatrelor din țară, iar 
Teatrul de păpuși din locali
tate expune păpuși întîlnite în 
numeroase spectacole. (Gheorghe 
Giurgiu).

BUZĂU 9 Casa corpului didactic 
din Buzău. în colaborare cu sub
filiala din Rimnicu Sărat a Societă
ții de științe filologice, a organizat 
o întilnire a profesorilor rimniceni 
de limba și literatura română cu 
criticii Alexandru Piru și Eugen 
Simion de la Universitatea din 
București. A fost relevată contribu
ția scriitorilor contemporani la dez
voltarea literaturii române, privită 
prin prisma lucrării „Istoria litera
turii române" de George Călinescu, 
retipărită recent sub îngrijirea Iui 
Alexandru Piru. (Stelian Chiper).

® „SECRETUL" HI
BERNĂRII. Perspective tul
burătoare deschide pentru viitor 
identificarea în singele animale
lor ce hibernează a unei sub
stanțe asemănătoare cu hormo
nii și care face ca în lunile de 
hibernare temperatura corpului 
acestor animale să coboare 
pînă aproape de zero, iar 
bătăile inimii să încetinească 
cu 98 la sută. Oamenii de știință, 
scrie publicația • „Panorama" 
din Milano, se apropie în pre
zent de stabilirea exactă a 
componenței acestei substanțe. 
Utilizarea ei în viitor va face 
posibilă rămînerea în Cosmos a 
unor astronauți timp de 20 de 
ani — ceea ce înseamnă posi

bilitatea unui zbor pină la Alfa 
Centauri, cea mai apropiată 
stea de sistemul solar — fără 
ca aceștia să îmbătrînească. în 
plus, substanța se va dovedi 
deosebit de utilă în efectuarea 
unor intervenții chirurgicale 
complicate ce reclamă scăderea 
considerabilă a temperaturii 
corpului, în eliminarea de către 
obezi a surplusului de grăsime, 
fără ca aceștia să fie obligați 
să respecte o dietă alimentară 
severă etc.

® „GUTENBERG" IN 
VERSIUNE MODERNĂ. 
„Gutenberg" este numele unui 
computer de fabricație canadia
nă destinat editurilor și redac

țiilor. Cu ajutorul acestui com
puter se pot selecționa caracte
rele de literă dorite sau se pot 
elabora caractere inedite, se pot 
realiza desene, grafice, schițe 
etc., se poate alcătui macheta 
paginilor. încă un pas spre auto
matizarea operațiunilor tipogra
fice.

® CONDUCTE DIN 
FIBRE DE STICLĂ. La In* 
stitutul de matematică și meca
nică al Academiei de științe a 
R.S.S. Azerbaidjene au fost 
puse 1a punct proiectele unor 
conducte de petrol din fibre de 
sticlă. Prototipurile realizate de 
specialiștii institutului atestă că 
noile conducte sînt ușoare, fie- 

xibile și rezistente la mari în
cărcături. Conductele, și-au do
vedit calitățile la două rafinării 
din Baku.

• TEHNOLOGIE 
NOUĂ DE STOCARE A 
HIDROGENULUI. oa' 
menii de știință sint de acord 
că energia viitorului este hidro
genul. într-adevăr, acesta1 pre
zintă mari avantaje : materia 
primă — in special apa oceane
lor — e^jpractic nelimitată, iar, 
pe de Mtă parte, hidrogenul nu 

poluează atmosfera. Există Insă, 
deocamdată, și două serioase 
dezavantaje: pe de o parte, izo
larea hidrogenului este un pro
cedeu costisitor, iar pe de altă 
parte, stocarea ridică multe pro
bleme. Iată de ce specialiștii 
caută, de multă vreme, soluții 
pentru eliminarea acestor de
zavantaje. Recent, firma japo
neză „Matsushita" a anunțat 
realizarea unui aliaj cu aju
torul căruia poate fi stocat 
hidrogenul — ceea ce repre
zintă o premieră tehnologică. 
Este vorba de un aliaj compus 
din 60 la sută mangan și 40 la 

sută titan. Hidrogenul formează 
cu acest aliaj un nou compus 
chimic stabil, dar care se poa
te descompune, în momentul u- 
tilizării. Un kilogram de aiiaj 
poate „stoca" 185 de litri de hi
drogen. Rămîne acum de a se 
reduce costul hidrogenului, 
pentru a putea fi depozitat re- 
curgindu-se la această metodă 
lesnicioasă,

© „GHERETA ZBU
RĂTOARE". Specialiștii a- 
mericani au realizat dispozitivul 
din imagine, prevăzut cu un 
motor cu reacție și care decolea
ză și aterizează vertical. Această 
„gheretă zburătoare", care se 
deplasează la o înălțime de 30 

de metri — cu viteze pînă la 
960 km pe oră — și este în 
măsură să staționeze deasupra 
unui punct fix atît timp cit 
este necesar, poate fi folosită 
pentru controlul traficului auto, 
pentru supravegherea și des
congestionarea arterelor urba
ne mai aglomerate etc.

© BARCĂ DE SALVA
RE SIGURĂ. In RDG- * 
fost testată cu succes o barcă de 
salvare ce se închide ermetic 
și este capabilă, dacă s-a răs
turnat. să revină singură la po
ziția inițială. Noua barcă cores
punde tuturor exigențelor inter
naționale stabilite pentru mij
loacele de salvare pe mare.



PE DIVERSE MERIDIAN?

AMPLE ACȚIUNI PENTRU O LUME 
FĂRĂ ARME Șl FĂRĂ RĂZBOAIE

împotriva amplasării 
de noi rachete nucieare 

în Europa
ROMA. în centrul administrativ ai 

Siciliei — orașul Palermo - întilnirea 
reprezentanților mișcărilor de luptă 
pentru pace dintr-o serie de țări 
europene s-a încheiat, duminică, 
printr-un mare miting de masă. 
Această reuniune, care a prilejuit 
un larg schimb de opinii pe tema 
salvării omenirii de o catastrofă 
nucleară, s-a pronunțat împotriva 
amplasării de noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune pe teri
toriul european.

Demonstrație de protest 
în tata sediului O.T.O.

BRUXELLES. — Duminică și-a 
încheiat lucrările Ia Bruxelles con
ferința asupra dezarmării nuoleare, 
la care au participat — timp de 
trei zile — aproximativ 600 de re
prezentanți ai mișcărilor pentru 
pace din 18 țări vest-europene. 
Participanții au liotărit să organi
zeze o nouă conferință in proble
mele dezarmării in luna mai a anu
lui viitor. Ei au creat un comitet 
de legătură, deschis participării 
mișcărilor pentru pace. Conferința 
s-a incheiat cu o amplă demonstra
ție de protest organizată în fața 
sediului N.A.T.O. din Bruxelles.

NU ’ bazelor militare
HAGA. — La baza militară din 

apropierea localității olandeze Fal- 
kenburg a avut loc un mi
ting de protest împotriva, intențiilor 
N.A.T.O. de a amplasa acolo noi 
rachete nucleare. Participanții au 
cerut guvernului și parlamentului 
olandez să renunțe la aplicarea a- 
cestor planuri.

0 cerință vitală 
a contemporaneității

STOCKHOLM. — La Stockholm 
s-au încheiat lucrările Congresului 
Uniunii sindicale a funcționarilor 
din Suedia, organizație ce numără 
peste un milion de membri. Un do

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE TĂRII NOASTRE
PARIS 5 (Agerpres) — Sub 

auspiciile asociației „Solidarity 
humaine par les arts" și ale primă
riei de la Vemeuil-sur-Avre au fost 
inaugurate, in localitatea amintită, 
,,Zilele culturii românești", amplă 
manifestare dedicată celei de-a 38-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antilmperialistă de la 23 August 
1944. Consilierul general, primar al 
localității Vemeuil-sur-Avre, a e- 
vocat cu căldură cursul ascendent al 
relațiilor tradiționale prietenești 
dintre popoarele român și francez 
și a subliniat rolul deosebit al Româ
niei pe plan internațional. Cu acest 
prilej, ansamblul folcloric „Dîmbo
vița" din Tirgoviște a prezentat un 
bogat program de cintece și dansuri 

cument adoptat la încheierea lucră
rilor subliniază că lupta pentru 
pace, pentru stăvilirea cursei înar
mărilor, in primul rind a înarmă
rilor nucleare, pentru dezarmare 
este o cerință vitală a contempora
neității. O sarcină importantă în 
perioada actuală o constituie iniție
rea de negocieri între state in ve
derea creării de zone denucleariza- 
te în diferite regiuni ale lumii, 
pentru preîntimpinarea unui război nuclear.

Fonduri pentru nevoi 
sociol-cuiturale, 

nu pentru înarmare !
WASHINGTON. — Participanții 

la Congresul anual al Asociației na
ționale pentru educație din S.U.A., 
organizație care reunește peste un 
milion și jumătate de cadre didac
tice, ale cărui lucrări se desfășoară 
la Los Angeles, s-au pronunțat pen
tru înghețarea armamentelor nu
cleare și pentru adoptarea de ur
gență a unor măsuri practice de re
ducere a acestora. Majoritatea co
vârșitoare a delegaților la congres 
au cerut reducerea cheltuielilor mi
litare ale S.U.A., care in ultima pe
rioadă au atins un nivel record, și 

Una din manifestațiile pentru pace din S.U.A., desfășurată sub lozinca 
„Armele nucleare înseamnă sinucidere, nu securitate. Trebuie să înfăp

tuim dezarmarea acum !“

populare românești. A avut loc, de 
asemenea, vernisajul unei expoziții 
de artă populară românească. La 
manifestarea inaugurală și la spec
tacol, care s-a bucurat de un deo
sebit succes, au. participat oficiali
tăți locale, conducerea și membri ai 
asociației, un numeros public, mem
bri ai Ambasadei române din 
Franța.

ATENA 5 (Agerpres). — Postul 
național de televiziune YENED a 
transmis o emisiune specială dedi
cată tării noastre, in cadrul căreia 
au fost evidențiate bunele relap: 
dintre Grecia și România, vechea 
prietenie care leagă cele două po
poare. Au fost prezentate imagini 
din diferite localități din România. 

sporirea alocațiilor destinate învă
țământului și altor nevoi social-cul- 
turale, diminuate drastic de guver
nul american in favoarea bugetului 
militar. De asemenea, ei s-au pro
nunțat pentru angajarea unor nego
cieri serioase în domeniul dezarmă
rii, in scopul reducerii pericolului 
de război și al salvgardării păcii 
mondiale.

„Marșurile păcii" 
din orașele japoneze

TOKIO. în numeroase orașe japo
neze se desfășoară tradiționalul 
„Marș al păcii" organizat în fie
care an. în cadrul acestei ample 
acțiuni, la Osaka a avut loc un 
miting de masă, in cursul căruia 
participanții s-au pronunțat pentru 
intensificarea luptei în vederea in
terzicerii totale a armelor nucleare. 
Punctul culminant al acestei acțiuni 
de amploare va fi atins la 6 au
gust, ziua bombardamentului ato
mic asupra Hiroshimei, cînd va avea 
loc un uriaș miting al păcii, la 
care și-au anunțat participarea 
zeci de mii de luptători pentru pace 
din Japonia și din alte țări ale 
lumii.

Mesajul 
președintelui S.U.A.

cu prilejul aniversării 
proclamării independenței țării

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
în mesajul prilejuit de sărbătoarea 
națională a S.U.A. — împlinirea a 
206 ani de la proclamarea indepen
dentei Statelor Unite ale Americii — 
președintele Ronald Reagan a sub
liniat câ. cu toate că Statele Unite 
sint o tară bogată, tara este con
fruntată cu ..probleme sociale si 
economice grave". ..America — a 
spus el — trăiește in pace, dar noi 
trăim într-o lume agitată" — re
latează agenția U.P.I. Șeful executi
vului american a apreciat că S.U.A. 
dispun de mijloacele- necesare pen
tru a-si soluționa problemele de o 
manieră ..justă, pașnică si democra
tică". lansind. cu acest prilej, un 
acel la unirea eforturilor poporului 
american pentru solutionarea aces
tora.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Forțele comune palestiniano-libaneze progresiste opun o 
rezistentă dîrză trupelor de invazie ® Armata israeliană a 
întrerupt aprovizionarea sectorului de vest al Beirutului 

® Continuă contactele diplomatice
BEIRUT 5 (Agerpres). — Agenția 

palestiniană de presă WAFA re
levă că unitățile israeliene ce ase
diază Beirutul au încercat duminică 
și luni, sub acoperirea unui intens 
foc de artilerie, să ajungă la aero
portul internațional al capitalei li
baneze. Forțele comune palestinia- 
no-libaneze progresiste, precizează 
WAFA. opun o rezistență dîrză tru
pelor de invazie, . provocindu-le în
semnate pierderi.

Pe de altă parte, armata agresoa
re a întrerupt complet, incepind de. 
duminică, aprovizionarea cu a.pă, 
curent electric și alimente a secto
rului de vest al capitalei libaneze. 
Luni, președintele Elias Sarkis s-a 
intilnit cu trimisul special american 
in Orientul Mijlociu. Philip Habib, 
la palatul Baabda. de lingă Beirut.

Crucea Roșie libaneză, al cărui 
sediu central se află in Beirutul de 
vest, a lansat un apel opiniei pu
blice internaționale pentru ridicarea 
blocadei armatei invadatoare, evi
dențiind condițiile grele in care se 
află capitala asediată.

Agențiile de presă informează că 
luni după-amiază ar fi intervenit o 
încetare a focului între forțele în 
conflict.

TEL AVTV 5 (Agerpres). — Greva 
generală declanșată duminică în te
ritoriile ocupate de Israel — Cisior
dania și Gaza — în semn de solida
ritate cu poporul palestinian și in 
memoria victimelor agresiunii israe
liene in Liban a fost urmată masiv 
de populație, informează agenția 
France Presse. Militarii israelieni au 
intervenit cu brutalitate, folosind 
arme de foc. pentru a pune capăt 
acestei acțiuni. La Nablus, precizea
ză France Presse. cinci persoane au 
fost rănite cu gloanțe de soldații is
raelieni.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Apro
ximativ 200 de soldați israelieni de
mobilizați. care veneau din unităti 
de combatanți, au manifestat, dumi
nică, la Ierusalim. împotriva răz
boiului din Liban — transmite tele
viziunea din Israel, citată de agen
ția France Presse. Manifestanții. a-

r

NOUL GUVERN GREC, a cărui 
componență a fost anunțată simbă- 
tă, a depus luni jurămintul in pre
zența președintelui Greciei, Con
stantin Karamanlis. în atenția nou
lui cabinet, condus de premierul 
Andreas Papandreu, se vor afla 
problemele economice ale tării, 
precizează agenția A.N.A.

RATA ȘOMAJULUI ÎN ITALIA 
este de 8,6 Ia sută din totalul popu
lației active, iar cea a inflației de 
15,2 la sută, relevă un raport statis
tic oficial dat publicității la Roma 
și reluat de agenția United Press 
International.

ÎN COMUNICATUL privind con
vorbirile purtate de ministrul de 
externe al R. S. Cehoslovace și mi
nistrul de externe al Kuweitului 
se arată că părțile au discutat pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale in diferite domenii. Ele 
au condamnat agresiunea Israelului 
asupra Libanului și politica expan
sionistă israeliană și au cerut 
retragerea trupelor agresoare din 
Liban și respectarea suveranității 
teritoriale și a integrității acestuia. 

dunati în fata sediului Consiliului 
de Miniștri, au cerut demisia .minis
trului apărării. Ariel Sharon, pe 
care l-au acuzat de a fi ascuns sco
purile reale ale agresiunii din Li
ban. precizează aceeași sursă.

RIAD 5 (Agerpres). — Regele Fahd 
al Arabiei Saudite a avut, duminică 
și luni, convorbiri cu președintele Si
riei, Hafez Al Assad, care a efectuat 
o vizită în capitala saudită. Situația 
din Liban ca urmare a invaziei trupe
lor israeliene in această țară a con
stituit tema principală a convorbi
rilor dintre cei doi șefi de stat.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 5 
iulie. Andrei Gromiko. ministrul de 
externe al U.R.S.S.. s-a intilnit la 
Moscova cu membri ai Comitetului 
special al Ligii Arabe pentru Liban 
— aflați în capitala sovietică — in
formează agenția T.A.S.S. Membrii 
comitetului au informat despre po
ziția țărilor arabe față de agresiunea 
Israelului în Liban și și-au exprimat 
îngrijorarea profundă în legătură cu 
actuala situație din Orientul Mijlociu. 
A. A. Gromiko a arătat că U.R.S.S. 
acționează pentru încetarea vărsării 
de singe la Beirut și retragerea tru
pelor agresoare israeliene din Liban.

PHENIAN 5 (Agerpres). — Guver
nul R.P.D. Coreene declară în mod 
solemn că va acorda poporului pa
lestinian și altor popoare arabe spri
jin sub toate formele — se relevă in 
declarația Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene. Documentul subli
niază necesitatea retragerii neîntir- 
ziate a forțelor agresoare israeliene 
din Liban, care au extins războiul în 
această țară, precum și din toate 
teritoriile arabe ocupate. O soluțio
nare echitabilă a problemei conflic
tului din Orientul Mijlociu — se 
spune in declarație — o constituie 
retragerea Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate și încetarea a- 
gresiunii S.U.A. împotriva acestei re
giuni. Guvernul R.P.D. Coreene cere 
restabilirea drepturilor legitime na
ționale ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului la crearea unui 
stat independent.

DECESUL PREȘEDINTELUI DO
MINICAN. Președintele Republicii 
Dominicane, Antonio Guzman, a 
decedat in cursul nopții de sîmbă- 
tă spre duminică. Un purtător de 
cuvînt guvernamental . a declarat 
că președintele s-a rănit mortal 
cind pistolul1 propriu s-a declanșat 
accidental — relatează agenția As
sociated Press. Prerogativele de șef 
de stat au fost preluate — cu titlu 
interimar — de vicepreședintele 
Jacobo Majluta. La 16 august va 
începe mandatul noului președinte 
ales, Salvador Jorge Blanco, de
semnat in cursul alegerilor din 
luna mai.

PROGRAM ENERGETIC. Pre
ședintele Braziliei a semnat un am
plu program guvernamental tie va
lorificare a resurselor energetice ale 
țării pină în anul 2000. Un Ioc deo-

țANALUL TOSHKI. Unul din cele mai mari proiecte egiptene in 
domeniul hidroameliorațiilor este canalul Toshki, realizat pe cursul Nilului, 
la aproximativ 250 kilometri sud de marele baraj de la Assuan. Prima 
parte a canalului a fost dată recent în funcțiune. Obiectivul principal 
urmărit prin realizarea acestui proiect îl constituie prevenirea inundațiilor 
și irigarea unor noi suprafețe ce au intrat în circuitul agricol productiv.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII CAPULUI VERDE

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al Partidului African

al Independenței din Capul Verde 
Președintele Republicii Capului Verde

PRAIA
Cu ocazia aniversării Zilei naționale vă adresez dumneavoastră și po

porului prieten din Republica Capului Verde cele mai calde felicitări.
Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile de prie

tenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta in continuare in 
interesul celor două popoare, al cauzei păcii și independenței naționale, al 
instaurării unei noi ordini economice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
. Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Capului Verde sărbă
torește astăzi șapte 
ani de la proclamarea 
independentei națio
nale.

Arhipelag' de origi
ne vulcanică, situat 
in Oceanul Atlantic, 
la 500 km vest de țăr
mul Africii. Repu
blica Capului Verde 
este formată din 15 
insule. în cea mai 
mare parte muntoase, 
avind o suprafață de 
4 033 kmp și o popu
lație de aproximativ 
300 000 de locuitori. 
După înlăturarea pre
zenței străine in urma 
unei lupte grele și 
îndelungate desfășu
rate sub conducerea 
Partidului African al 
Independenței din 
Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Ver
de. poporul acestei 
mici țări s-a angajat 
într-o nouă bătălie, 
a lichidării înapoierii 
economice și a valori
ficării .resurselor na

ționale. reușind să 
realizeze o serie de 
importante transfor
mări sociale cu ca
racter progresist. în
noitor. Astfel, printre 
rezultatele obținute in 
această scurtă peri
oadă de timp se nu
mără înfăptuirea rc- 
formei agrare. înfiin
țarea de întreprinderi 
de stat și mixte, for
marea de cadre națio
nale ș.a. O atenție de
osebită este acordată 
dezvoltării agricultu
rii. sector care resim
te din greu consecin
țele nefaste ale sece
tei ce s-a abătut in 
ultimii ani asupra ta
rilor situate în zona 
subsahariană. progra
mele economice pre- 
văzind ca unul din 
principalele obiective 
executarea unor lu
crări hidrotehnice.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu efortu
rile tinerelor state 
pentru consolidarea

sebit este rezervat valorificării re- | 
surselor hidroenergetice. Pe marile 
fluvii se prevede construirea unui I 
număr de zece mari centrale elec
trice. Vor fi construite, de aseme
nea, centrale care vor folosi drept . 
combustibil reziduurile de trestie de 
zahăr și alte reziduuri.

VALOAREA EXPORTURILOR I 
JAPONEZE s-a redus, in luna iu
nie, cu 5,3 la sută in comparație 
cu aceeași perioadă a anului tre- , 
cut, se spune intr-un raport al Mi
nisterului Finanțelor. Aceasta este I 
a șasea lună consecutivă cînd ex
porturile japoneze au marcat des- I
creșteri. Specialiștii apreciază că |
aceste reduceri se datorează crizei 
economice prin care trece astăzi i 
economia țărilor capitaliste dezvol
tate. '

INTRODUCEREA SISTEMULUI |
METRIC IN BANGLADESH. In |
Republica Bangladesh a fost intro
dus sistemul metric de măsură, i
Pentru aplicarea lui în totalitate, 
autoritățile prevăd o perioadă de 1
aproape cinci ani, datorită diferite
lor forme și sisteme de măsură ce 
nu au o structură unică pe întreg | 
cuprinsul țării. 

J

independenței. Româ
nia socialistă urmă
rește cu simpatie 
eforturile poporului 
din arhipelagul Capu
lui Verde pentru fău
rirea unei vieți noi.
libere și prospere. în-
tre tani noastră si
ti nara Republică a
Capului- Verde se
dezvoltă relații de
strinsă prietenie $i
colaborare, o contri
buție de cea mai 
mare importantă a- 
vind-o în acest sens 
intîlnirile tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu 
conducătorii acestei 
tari. Documentele și 
intelegerile realizate 
cu aceste prilejuri au 
deschis ample per
spective conlucrării pe 
cele mai diverse pla
nuri. in interesul ce
lor două țări si po
poare. al instaurării 
unei noi ordini econo
mice internaționale, 
al făuririi unei lumi 
mai bune și mai 
drepte.

Ședința Comisiei permanente 
C. A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul traosporturilor

MOSCOVA 5 (Agerpres). — în 
orașul Odesa a avut loc ședința a 
66-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul trans
porturilor. La ședință au participat 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia. Dele
gația română a fost condusă de Va- 
sile Bulucea, ministrul transporturi
lor si telecomunicațiilor. Comisia a 
examinat sarcinile care decurg pen
tru ea din hotăririle ședinței a 
XXXVI-a a consiliului si ședințele 
102—104 ale comitetului executiv. 
Legat de aceasta, a fost stabilită, o 
listă de probleme din domeniul 
transporturilor ce vor fi examinate 
in cadrul lucrărilor de coordonare 
multilaterală a planurilor ne perioa
da 1986—1990. Totodată, s-au adoptat 
măsuri menite să reducă timpul de 
preluare a trenurilor internaționale 
în stațiile de frontieră si de stațio
nare a vagoanelor. De asemenea, au 
fost examinate probleme privind 
accelerarea lucrărilor de cercetare 
științifică efectuate in colaborare, 
măsuri de colaborare in domeniul 
prevenirii poluării mărilor si acva- 
toriilor marine, probleme privind fo
losirea in comun a conteinerelor în 
traficul internațional si alte proble
me. adoptindu-se hotăririle cores
punzătoare.

2) înghețarea și reducerea cheltuielilor militare - cale realistă și eficientă pentru înfăptuirea dezideratului dezarmării
Congresul al IX-lea al P.C.R., de

finind liniile directoare ale politicii 
internaționale de pace și colaborare 
a României, a pus pe prim plan sar
cina de a acționa pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării. în întreaga perioadă ce a 
trecut de atunci, secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a a- 
firmat ca un promotor înflăcărat ai 
acestei cauze vitale a omenirii, atît 
prin forța de argumentare a nece
sității dezarmării, cit și prin soluți
ile și propunerile concrete pe care 
le-a preconizat. în contextul progra
mului de dezarmare, elaborat din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în documentele congre
selor al X-lea, al XI-lea și al XII- 
lea, pe loc de frunte se află propu
nerea cu privire la reducerea buge
telor militare și afectarea mijloace
lor financiare economisite pe aceas
tă cale pentru progresul economiilor 
naționale și dezvoltarea țărilor ră
mase in urmă.

în această preocupare constantă își 
găsește expresie concepția profund 
umanistă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia uriașele 
fonduri care se cheltuiesc pe plan 
mondial în scopul producerii de ar
me tot mai distrugătoare reprezintă 
o grea povară pentru toate popoa
rele. o absurditate monstruoasă in 
condițiile in care cu aceste fonduri 
s-ar putea acoperi atîtea nevoi re
simțite pretutindeni și. mai eu sea
mă, în rîndnl popoarelor țărilor să
race. Așa cum a arătat în perma
nență secretarul general al partidu
lui nostru, cheltuielile militare pro
voacă mari distorsiuni în dezvoltarea 
economico-sociaiă a tuturor țărilor, 
agravează criza economică mondia

lă, reprezintă un obstacol major în 
calea lichidării subdezvoltării și in
staurării noii ordini economice inter
naționale, a obținerii unor progrese 
reale pe calea realizării stabilității 
economice și politice mondiale.

Poziția consecventă în favoarea 
reducerii bugetelor militare și-a gă
sit confirmare și dezvoltare, potri
vit condițiilor actuale, în propune
rile României în domeniul dezarmă
rii prezentate, din imputernicirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
în baza mandatului Marii Adunări 
Naționale, la actuala sesiune speci
ală a O.N.U. consacrată dezarmării, 
în mod concret, în acest document 
se preconizează înghețarea cheltuie
lilor militare la nivelul anului 1982 
și trecerea la reducerea lor. pină în 
1985, cu 10—15 la sută. Fondurile 
astfel eliberate urmează să fie folo
site în proporție de 30—50 la sută 
pentru sprijinirea eforturilor țărilor 
in curs de dezvoltare, iar restul pen
tru crearea de noi locuri de muncă 
și realizarea altor măsuri de ordin 
economic și social in țările care efec
tuează această reducere.

însemnătatea, oportunitatea și ac
tualitatea acestei propuneri decurg, 
în mod evident, din dimensiunile 
uriașe atinse de cursa înarmărilor.

într-adevăr, bugetele militare au 
sporit fără precedent după cel de-al 
doilea război mondial, pentru a în
suma astăzi 600—650 miliarde de do
lari pe an sau circa 1.5 milioane de 
dolari pe minut. O sumă fabuloasă, 
echivalentă cu peste o pătrime din 
valoarea comerțului mondial sau cu 
aceea a producției de cereale a pla
netei. Pentru întreaga perioadă post
belică, sumele irosite pentru înar
mări totalizează aproximativ 8 000 mi
liarde de dolari, ceea ce înseamnă 
aproape tot atît cit valoarea tuturor 

bunurilor pe care omenirea a ajuns 
să Ie producă intr-un an.

Cursa înarmărilor și expresia ei 
bănească — cheltuielile militare — 
au devenit o povară tot mai grea, 
de-a dreptul insuportabilă, pe ume
rii tuturor popoarelor. Căci, în fie
care tară, chiar și in cele mai dez
voltate, fiecare ban în plus în bu
getul militar este un ban in minus 
pentru progresul economic și social.

Mai mult, creșterea cheltuielilor 
militare a fost unul din factorii prin
cipali care au contribuit nu numai 

Ce s;ar putea realiza din sumele obținute prin aplicarea 
propunerii României de reducere a bugetelor militare

La nivelul actual al totalului cheltuielilor militare anuale (600—650 mi
liarde de dolari), reducerea lor cu numai 10 la sută ar crea disponibilități 
financiare de 60—65 miliarde, din care 18—30 miliarde ar putea fi folosite 
pentru sprijinirea, eforturilor țărilor in curs de dezvoltare, iar restul pen
tru realizarea unor măsuri economice și sociale în țările care efectuează 
această reducere.

© Doar cu doi la sută din cheltuielile militare, adică cu 
12—13 miliarde de dolari, s-ar putea asigura lichidarea anal
fabetismului în lume (1,5 miliarde), lansarea unor vaste pro
grame de hrană pentru copii (4 miliarde), asistența necesară 
pentru modernizarea și sporirea eficienței agriculturii în țările 
sărace (3,5 miliarde), imunizarea fiecărui nou-născut din țările 
în curs de dezvoltare împotriva a șase dintre cele mai răs- 
pîndite boli ale copilăriei (1 miliard), asigurarea cu apă 
potabilă a tuturor locuitorilor țărilor rămase în urmă (2 
miliarde).

® Alocarea în scopuri pașnice a numai unu la sută din 
cheltuielile militare ar fi suficientă pentru crearea a 600 000 
locuri de muncă în țările dezvoltate.

Ia declanșarea actualei crize econo
mice, ci și la agravarea și cronici- 
zarea ei. Astfel, potrivit unui studiu 
al administrației americane, în nu
mai zece ani (1966—1975). bugetele 
militare ale membrilor N.A.T.O. au 
sporit de 1,6 ori, într-un ritm me
diu anual de 5,7 la sută. Totodată 
însă, ritmul de creștere a investiți
ilor în sectorul civil a scăzut de la 
5.9 la sută. în perioada 1960—1970, 
la 0,7 la sută intre 1970—1976.

Cursa înarmărilor este puternic 
implicată atit în reducerea ritmului 

de creștere a producției și scăderea 
gradului de folosire a mîinii de lu
cru, cit și in accelerarea proceselor 
inflaționiste. într-adevăr, sporind 
cererea de consum, fără să măreas
că corespunzător volumul mărfurilor 
și serviciilor disponibile, înarmările 
favorizează creșterea prețurilor pe 
ansamblul economiilor naționale. 
Contrar celor susținute de adepții 
înarmărilor din Occident, evoluțiile 
din ultimii ani din economia mon
dială au dovedit cu prisosință că nu 
se poate acționa concomitent contra 
inflației si șomajului, menținîndu-se, 
totodată, un nivel ridicat al bugete
lor militare.

Deși spirala înarmărilor are grave 
consecințe asupra progresului eco
nomic și social al tuturor popoare
lor. cele mai afectate sînt țările în 
curs de dezvoltare, atrase tot mai 
mult în vîrtejul cheltuielilor milita
re, in pofida resurselor limitate de 
care dispun și a uriașelor lor nevoi 
de lichidare a rămînerii in urmă. Cu 
toate că bugetele militare ale țări
lor sărace sînt relativ modeste, ele 
cresc de patru ori mai repede decît 
venitul lor național și depășesc sim
țitor valoarea investițiilor in agri
cultură — principalul sector de ac
tivitate a țărilor lumii a treia. După 
calculele unor economiști americani, 
dacă in anii '70 țările in curs de dez
voltare ar fi adăugat volumului lor 
de investiții productive resursele 
cheltuite pentru înarmare, venitul 
național al acestor state s-ar fi ma
jorat, în medie pe an, cu doi la su
tă, ceea ce ar fi însemnat realizarea 
unuia din principalele obiective ale 
strategiei internaționale pentru cel 
de-al doilea deceniu al dezvoltării.

Aspectele evocate, la care s-ar pu
tea adăuga multe altele, demonstrea
ză pregnant că nu există nici o țară 

care să nu sufere efectele cursei 
înarmărilor și, ca atare, să nu fie 
vital interesată in reducerea arsena
lelor militare.

în condițiile in care trecerea ne- 
întirziată la măsuri de dezarmare 
constituie o necesitate imperioasă, 
România consideră că înghețarea și 
reducerea treptată a bugetelor mili
tare constituie. în ansamblul acestor 
măsuri, veriga centrală care poate 
declanșa procesul dezarmării.

Pentru încurajarea eforturilor în 
acest domeniu ar avea o însemnă
tate deosebită adoptarea unei decla
rații a Adunării Generale a O.N.U., 
cuprinzînd principiile care trebuie 
să guverneze activitățile statelor in 
domeniul înghețării și reducerii bu
getelor militare — așa cum preco
nizează țara noastră in documentul 
prezentat la O.N.U.

Ce efecte binefăcătoare ar avea 
aplicarea propunerii românești se 
poate judeca avindu-se în vedere că 
o reducere cu numai 5 la sulă a to
talului cheltuielilor militare ar fi 
suficientă pentru eradicarea unuia 
dintre cele mai cumplite flageluri 
care bîntuie în lume — foametea. 
Se estimează, de asemenea, că. în 
condițiile în care dezarmarea ar fi 
înfăptuită integral, fondurile cheltu
ite azi în scopuri militare ar permite 
dublarea, in următorii zece ani, a 
produsului mondial, ceea ce ar de
termina o puternică creștere a ni
velului de viață al tuturor popoare
lor.

Caracterul realist și constructiv al 
propunerii țării noastre explică eco
ul larg de care ea se bucură la ac
tuala sesiune SDecială a O.N.U.. unde 
a fost susținută de un șir de dele
gații. în timp ce altele, inclusiv de
legația S.U.A., au prezentat propu
neri pe aceeași linie. Se cuvine, de 
asemenea, menționat că propunerea 
in cauză vine din partea unei țări 
care a efectuat ea însăși. în anii 1979 
și 1980, reduceri ale cheltuielilor mi
litare în vederea sporirii alocațiilor 
pentru copii.

Desigur, realizarea unor acorduri 
privind înghețarea și reducerea bu
getelor militare nu este o sarcină u- 
șoară. Dar ea este pe deplin reali
zabilă dacă se va manifesta înțele
gerea caracterului ei stringent, dacă 
se va da dovadă de voința politică 
de a o duce la bun sfirșit, dacă opi
nia publică, popoarele își vor face 
mai puternic auzit glasul în favoa
rea trecerii la măsuri efective de 
dezarmare și înaintării spre obiecti
vul fundamental : făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie, a bună
stării și progresului.

Gh. CERCELESCU

Rezultatul alegerilor 
prezidențiale din Mexic 
Candidatul P.R.I., Miguel 

de la Madrid Hurtado, 
a obținut majoritatea 
absolută a voturilor

CIUDAD DE MEXICO 5 (Agerpres) 
— Candidatul la funcția supremă al 
Partidului Revoluționar Instituțional 
(P.R.I.) din Mexic, de guvernămint. 
in alegerile prezidențiale desfășurat 
duminică, Miguel de la Madrid Hur 
tado. a obținut majoritatea absolută 
a voturilor, s-a anunțat oficial Ia 
Ciudad de Mexico. Președintele ales 
urmează să preia oficial funcția su
premă la 1 decembrie a.c. Pentru o 
perioadă de șase ani. După cum re
latează agenția I.P.S., in cursul unui 
miting organizat la sediul P.R.I.. Mi
guel de la Madrid Hurtado a afir
mat hotărîrea de a asigura, înfăp
tuirea măsurilor preconizate in cursul 
campaniei sale electorale.

„Lupta popoarelor din 
Namibia și R.S.A. într-un 

stadiu hotărîtor"
Declarația președintelui 

Congresului Național African
DAKAR 5 (Agerpres). — Lupta 

popoarelor din Namibia si R.S.A. 
pentru libertate. independentă și 
drentate socială intră intr-un stadiu 
hotăritor. a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă organizate in 
capitala Senegalului președintele 
Congresului Național African (C.N.A.) 
din Africa de Sud. Oliver Tambo. 
Conducătorul patriotilor din R.S.A. 
a subliniat necesitatea intensificării 
solidarității internaționale cu lupta 
popoarelor din Africa australă. El a 
condamnat cu fermitate permanen
tele acțiuni agresive ale regimului 
rasist de la Pretoria împotriva An- 
golei. a altor state africane indepen
dente ..din prima linie". Evidențiind 
importanta deosebită a întăririi uni
tății țărilor africane în lupta pentru 
eradicarea definitivă a ultimelor 
vestigii ale colonialismului si rasis
mului de ne continentul african, 
Oliver Tambo a relevat semnificația 
deosebită ce o va avea în acest scop 
cea de-a XIX-a reuniune la nivel 
înalt a Organizației Unității Africa
ne. care va avea loc anul acesta la 
Tripoli.
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