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Grîul mai este de strîns de pe jumătate din suprafața cultivată, ceea ce

impune o amplă concentrare de forțe in această săptămână pentru

INTENSIFICAREA LA MAXIMUM A SECERIȘULUI!
Este posibil și necesar ca vitezele zilnice de lu
cru să fie mult sporite — folosindu-se din plin 
mijloacele mecanice pe tot parcursul zilei-lu- 
mină — pentru ca, în județele din sudul și sud- 
vestul țării, din zona colinară a Carpațiior și din 
sudul Moldovei, secerișul să se încheie în cîteva 
zile.
Formațiile de combine și de transport din unită
țile care au terminat recoltarea să fie dirijate 
operativ în unitățile rămase în urmă.
Nici o cantitate din grîul strîns în cursul zilei să 
nu fie lăsată peste noapte în cîmp I Totul trebuie 
transportat și depozitat în cele mai bune condi
ții, spre a se evita orice pierderi!
Fiecare cooperativă agricolă să livreze la fondul 
de stat întreaga cantitate de grîu prevăzută, be
neficiind astfel de stimulentele materiale acor
date producătorilor agricoli pe baza reglemen
tărilor legale în vigoare.

c

07 OS ANI

SUCEAVA

NEAMȚ

VASLUI

ARAD ALBA

HUNEDOARA

BUZĂU
BRAILA

T ULCEA

VILCEA (ARGEȘ
GORJ

CONSTANTA
fURGIU

TELEORMAN

IN SEARA DE 18 IULIE (județele no-ZILEI

BISTRIȚA' 
NĂSÂUD

SIBIU BRASOV

MURES HARGHITA
dACAU

SAI A3

CLUJ
/ BIHOR

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI
late cu o linie, pină la data menționată, nu au început recoltarea griului)

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
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Timpul este înaintat și, de aceea, nu precupețiți nici un efort, folosiți 
din plin combinele și celelalte utilaje agricole, munciți cu răspundere din zori 
și pină seara tîrziu, pentru a strînge și depozita cit mai repede întreaga 
recoltă de grîu—piinea poporului!
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Producem din ce în ce mai multă energie electrică

SĂ O GOSPODĂRIM CU CHIBZUINȚĂ - LA LOCUL DE MUNCĂ Șl ACASĂ!

încă din anul 1965, la Congresul al IX-lea al 
partidului, s-a conturat o orientare generală atot
cuprinzătoare a dezvoltării energeticii din țara 
noastră, ținîndu-se seama de necesitățile de 
perspectiva ale economiei naționale. Corespun
zător acestei orientări, care a dobîndit noi 
dimensiuni in răstimpul ce a trecut de atunci, 
s-au construit mari termocentrale care funcțio
nează pe bază de cărbuni inferiori, in vederea 
economisirii resurselor de hidrocarburi, au intrat 
in exploatare impunătoare centrale hidroenerge
tice.

Din dotele înscrise în graficul de mai sus 
reiese că, în anul 1981, producția de energie 
electrică a fost de peste 4 ORI mai mare decît 
în 1965 și de peste 33 OR! mai mare decît în 
anul 1950. In acest an, ca și în anii următori ai 
actualului cincinal, și,în continuare, pină la sfîr- 
șilul acestui deceniu, baza energetică a țării va 
cunoaște o dezvoltare puternică, potrivit progra
mului adoptat de Congresul al Xll-lea al parti
dului și prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 31 martie 1982.

Așadar, producem și vom produce din ce in

ce mai multă energie electrică. Cu toții sintem 
interesați ca România să avanseze cit mai ferm 
pe calea progresului economic și social, dar 
pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am 
propus este absolut necesar ca, o dată cu 
dezvoltarea resurselor energetice ale țării, să 
gospodărim și mai judicios, să reducem și mai 
substanțial consumurile de energie - la locurile 
de muncă și acasă. Aceasta este o cerință eco
nomică imperioasă, o datorie de mare răspun
dere a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetă
țean !

O perioada de puternica înflorire a științei
Despre rolul și locul științei în 

dezvoltarea societății contemporane 
s-a vorbit și se vorbește, pe bună 
dreptate, mult. într-adevăr, cine 
și-ar putea imagina astăzi marile 
mutații survenite în ultimele dece
nii in cadrul forțelor productive și 
al cunoașterii universului in afara 
revoluției științifice-tehnice con
temporane, a inriuririlor tot mai 
profunde pe care aceasta le-a exer
citat și le exercită asupra tuturor 
sferelor de activitate umană. Tot 
atit de evident este adevărul că, în 
opera de construcție a societății so
cialiste in țara noastră, rezultatele 
obținute in cercetarea științifică și 
tehnică au constituit și vor constitui 
una din liniile de forță pe care s-a 
sprijinit și se va sprijini dezvolta
rea multilaterală a tuturor domenii
lor muncii productive. Intrucit o 
economie națională modernă, așa 
cum este prefigurată in documente
le Partidului Comunist Român, nu 
poate fi concepută fără aportul ma

siv al celor mai noi cuceriri din 
matematică, fizică, chimie, biologie, 
din ramurile aplicative ale acestor 
științe de bază, din domeniile foar
te diverse ale tehnicii. Avansînd tot 
mai adine în zone neexplorate încă 
de procesul cunoașterii umane, ști

a unei vieți materiale și spirituale 
noi, tot mai înfloritoare in patria 
noastră. Ea și-a dovedit marile vir
tuți de forță de producție.

Statutul de factor cu rol primor
dial în progresul general al societă
ții știința și l-a dobindit insă în

de prof. dr. loan IOVIȚ POPESCU
membru corespondent al Academiei, rectorul Universității București

ința și tehnica aduc neîncetat solu
ții noi, uneori de-a dreptul specta
culoase, in revoluționarea procese
lor de producție, în ridicarea la 
cote superioare a productivității 
muncii, în ușurarea activității 
omului.

Atit conceptual, cit și practic — 
se poate afirma cu tot temeiul — 
știința este parte componentă de 
bază a vastei opere de edificare a 
unei economii socialiste moderne,

deosebi odată cu Congresul al IX- 
lea al partidului. După acest istoric 
congres, partidul.a creat toate con
dițiile pentru ca știința noastră, 
creația originală a cercetătorilor, 
inspirîndu-se din cerințele cele mai 
arzătoare ale economiei, să abor
deze cu îndrăzneală domenii noi, să 
pătrundă tot mai adine in zone ne
explorate, să propună soluții proprii 
cerințelor practice și să adîncească 
în același timp caracterul prospectiv

al acestor domenii și zone noi de 
investigație. Știința este, fără re
zerve, considerată ca o mare resursă 
intensivă a înaintării societății pe 
trepte tot mai înalte de progres și 
civilizație. In acest sens, secretarul, 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind faptul 
că „...nu putem merge înainte dacă 
ne mărginim să copiem, să reedităm 
ceea ce s-a făcut deja", cerea oa
menilor de știință să se afirme 
prin gîndire profund originală, cu
tezătoare, revoluționară și „...por
nind de la cele mai avansate reali
zări pe plan mondial să impulsio
neze progresul mai rapid al societă
ții, să îmbogățească cu noi desco
periri cunoașterea universală".

Aceste cuvinte sintetizează o vi
ziune nouă, o concepție care defi
nește un climat in care cercetăto
rii, toți oamenii de știință și teh-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, 19 iulie, in 
stațiunea Neptun, pe Javier Perez de 
Cuellar, secretarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite, care, la in
vitația guvernului român, face o vi
zită oficială in țara noastră.

La întrevedere au participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Teodor Marinescu, reprezentantul 
permanent al țării noastre la O.N.U.

A fost de față Alvaro de Soto, a- 
sistent special al secretarului gene
ral al O.N.U.

Secretarul general al O.N.U. a ex
primat sincere mulțumiri pentru in
vitația de a vizita România, precum 
și întreaga sa satisfacție de a se în- 
tilni cu șeful statului român, tn a- 
celași timp, el a dat o înaltă apre
ciere aportului activ și substanțial al 
țării noastre, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ta creșterea și întărirea 
prestigiului Organizației Națiunilor 
Unite, a rolului său în găsirea 
soluțiilor pentru numeroasele și com
plexele probleme care confruntă as
tăzi omenirea.

întîlnirea dintre președintele 
României și secretarul general al 
O.N.U. a prilejuit un larg și apro
fundat schimb de păreri în legătură 
cu misiunea importantă ce revine 
O.N.U. — cu deosebire în această pe
rioadă de maximă încordare in via
ța internațională — și organismelor 
sale în soluționarea echitabilă, demo
cratică, a marilor probleme ale vieții 
politice internaționale.

Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, au apreciat că interesele su
preme ale popoarelor cer să se ac
ționeze cu toată hotărirea și respon
sabilitatea pentru a se pune capăt 
încordării internaționale, pentru a se 
opri cursul spre confruntare și război, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, respect al inde
pendenței naționale, pace și colabo
rare internațională. încordarea deo
sebită la care s-a ajuns in relațiile 
dintre state impune, mai mult ca 
oricind, reglementarea pe cale poli
tică, prin tratative a tuturor diferen
delor existente in diferite zone ale 
globului, promovarea in viața inter

națională a principiilor independen
ței, suveranității naționale, egalității, 
neamestecului in treburile interne.

In cadrul convorbirilor s-a apre
ciat că, in momentul do față, pro
blema centrală a vieții internaționa
le o constituie lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, în primul rind la dezar
mare nucleară, pentru o pace traini
că în lume. S-a apreciat că le 
revine popoarelor marea răspun
dere de a acționa, în strînsă unita
te, pentru excluderea definitivă a ar
mamentelor, a războaielor din viața 
omenirii, pentru a face ca pe Pămint 
să nu mai cadă bombe aducătoare de 
moarte. în acest context, secretarul 
general al O.N.U. a exprimat deose
bita sa apreciere in legătură cu 
propunerile României cu privire 
la problemele dezarmării prezen
tate la recenta sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U., care o- 
glindesc voința poporului român 
de a acționa cu toată responsa
bilitatea și de a conlucra cu toate 
popoarele pentru realizarea unui 
acord intre statele lumii, pentru a se 
trece cu fermitate Ia măsuri de 
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară, pentru o pace trai
nică.

A fost reliefată, de asemenea, im
portanța deosebită a înfăptuirii secu
rității și dezvoltării colaborării pe 
continentul european, a impulsionă
rii traducerii in practică, ca un tot 
unitar, a angajamentelor asumate 
prin Actul final de la Helsinki.

Șeful statului român a considerat că 
se impune să se facă totul ca, la re
luare, reuniunea de la Madrid consa
crată cooperării șl securității euro
pene să se inclieie cu rezultațe cit mai 
bune, să ducă la convocarea unei 
conferințe speciale pentru dezarma
re și încredere in Europa, să asigu
re continuarea reuniunilor și confe
rințelor începute la Helsinki.

tn cadrul convorbirilor s-a apre
ciat necesitatea lichidării subdezvol
tării, a vestigiilor colonialismului, a 
politicii de discriminări rasiale și a- 
partheid, sprijinirii luptei pentru li
bertate și independența popoarelor 
din Namibia și Africa de Sud, e- 
vidențiindu-se rolul O.N.U. în opri
rea oricăror manifestări ale politi

cii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste.

Abordînd situația din Orientul Mij
lociu, președintele Nicolae Ceaușescu 
și secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, s-au pronunțat 
pentru continuarea eforturilor in ve
derea unei rezolvări globale, pe calea 
tratativelor, a conflictelor (lin regiu
ne, care să asigure retragerea Israe
lului din teritoriile ocupate in urma 
războiului din 1967, soluționarea pro
blemei poporului palestinian, recu
noașterea dreptului său la autodeter
minare, inclusiv crearea unUi stat 
palestinian independent. A fost relie
fată necesitatea de a se acționa cu 
fermitate pentru oprirea intrării 
trupelor israeliene in Beirutul de 
vest, pentru obținerea dezangajării 
militare, pentru trecerea la o solu
ționare politică deplină a situației 
din Beirut, din întregul Liban. S-a 
apreciat că instaurarea păcii in 
Orientul Mijlociu trebuie să asigure 
independența și integritatea tuturor 
statelor din zonă.

De asemenea, în cadrul convorbiri
lor s-a apreciat că este necesar să 
se facă totul pentru încetarea răz
boiului dintre Irak și Iran și solu
ționarea tuturor problemelor dintre 
cele două state pe calea negocieri
lor.

A fost exprimată 'convingerea co
mună că Organizația Națiunilor Uni
te, celelalte organisme internaționale 
iși vor spori rolul lor in întreaga 
viață politică internațională, în viața 
națiunilor.

Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite a mulțumit căldu
ros șefului statului român pentru 
întrevederea acordată, exprimîndu-și 
deplina satisfacție pentru convorbi
rea deschisă și rodnică avută.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
asigurat Organizația Națiunilor Uni
te, pe secretarul său general, că 
România socialistă va milita și in 
viitor pentru creșterea rolului O.N.U. 
în viața internațională, iși va aduce 
în continuare deplina contribuție Ia 
activitatea nobilă a organizației, pusă 
in slujba marilor idealuri de pace, 
bunăstare, progres și libertate ale 
popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă cordialitate.

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

După încheierea convorbirilor, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit 
un dineu în onoarea secretarului ge
neral al Organizației Națiunilor Uni

te, Javier Perez de Cuellar, și a so
ției sale, doamna Marcela Perez de 
Cuellar.

Au participat Ștefan Andrei, Nicu 
Ceaușescu, Teodor Marinescu cu 
soția.

Au luat parte, de asemenea, Alvaro 
de Soto, asistent special al secreta
rului general al O.N.U., și Frangois 
Giuliani, purtător de cuvint al secre
tarului general al O.N.U.

Dineul s-a desfășurat într-o am
bianță de caldă cordialitate.

TELEORMAN :

Producție fizică 
peste pian

Oamenii muncii din industria 
județului Teleorman depun e- 
forturi susținute pentru reali
zarea integrală a sarcinilor de 
plan. în perioada ce a trecut 
din acest an, ei au orodus su
plimentar aproape 12 000 tone 
țiței. 11 milioane mc gaze de 
sondă, mașini și utilaje agricole 
in valoare de 17 milioane lei, 
120 000 rulmenți. 150 tone utila
je chimice. 7,8 milioane lei — 
mijloace de automatizare elec
trotehnică. 1 526 mc prefabrica
te din beton armat. 1 100 tone 
țevi sudate din otel. 920 mc 
cherestea si alte produse. De
pășirile au fost obținute îndeo
sebi oe seama creșterii produc
tivității muncii, a perfecționării 
tehnologiilor de fabricație si 
prin valorificarea superioară a 
materiilor prime si materiale
lor. Cu cele mai bune rezultate 
se înscriu colectivele de la 
schela de extracție Videle. în
treprinderea de panouri si ta
blouri electrice si . întreprinde
rea de rulmenți din Alexandria, 
întreprinderea metalurgică Zim- 
nicea. întreprinderea de utilaj 
chimic Turnu Măgurele. între
prinderea mecanică pentru agri
cultură și industrie alimentară 
Roșiori de Vede. (Stan Ștefan).

HUNEDOARA:

10 000 tone cocs 
metalurgic în plus

Siderurgiștii din Hunedoara și 
Călan raportează realizarea, 
peste prevederile de plan, de la 
începutul anului și pină in pre
zent, a peste 10 000 tone cocs 
metalurgic de bună calitate. A- 
cest frumos succes se datorează 
bunei organizări a muncii, asi
gurării funcționării ireproșabile 
a tuturor instalațiilor, întăririi 
ordinii și disciplinei Ia locurile 
de muncă. (Sabin Ccrbu).

Democrație și cultură
Nici o construcție 

culturală amplă si du
rabilă nu se poate 
realiza decît în condi
țiile unui profund de
mocratism ; decit în 
condițiile existentei 
unei societăți care să 
permită dezvoltarea, 
in toată plenitudinea 
lor. a unor complexe 
relații între artist si 
creație artist si pu
blic. public si artă. 
Este vorba de o ati
tudine activă, de o o- 
rientare generoasă 
care, in toate dome
niile vieții noastre e- 
conomice. sociale, po
litice. ca si in dome
niul artistic include 
deopotrivă prezentul 
si revalorificarea a tot 
ceea ce ne-a lăsat mai 
de preț istoria. Acest 
vast efort de ordona
re. de aplicare a unor 
initiative îndrăznețe, 
care, pornind de la 
realitățile României 
socialiste de azi. sta
bilește perspectivele 
evoluției noastre vii
toare. este obiectivul 
cel mai de preț al în
tregii activități artis
tice. Căci asa cum pe 
bună dreptate afirma 
de curind secretarul 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia plenara 
lărgită a Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român ..nu 
imitația, nu uniformi
zarea. ei diversitatea, 
redarea specificului 
propriu fiecărui nooor 
înseamnă adevărata 
creație artistică si li
terară". Această di
versitate. această li
beră dezvoltare artis
tică — expresie a 
profundului democra
tism al societății noas-

— nu se poate de

sigur obține decît în 
condițiile unei nări 
durabile. în condițiile 
în care liniștea atit de 
necesară creației să se 
îmbine cu preocupa
rea de a dărui oame
nilor noi si importan
te obiective cultpral- 
artistice. arhitectonice, 
menite să le îmbogă
țească. să le înfrumu
sețeze viata.

Marile ansambluri 
statuare, frescele, mo
zaicurile. diversele ca

de Viorel
MĂRGINEAN

tegorii ale graficii de 
mane tiraj continuă 
să-si păstreze func
țiile simbolice formu
late în mesaje clare, 
in angajarea deschisă 
a artiștilor de a crea 
o artă cu largi ecouri 
sociale. Totodată insă, 
si încadrindu-se ace
leiași tendințe de de
mocratizare a culturii, 
aoare tot mai frecven
tă intervenția activi
tății artiștilor în me
diile de producție. 
Este un proces care 
tine de accelerarea 
industrializării, de do
rința artiștilor care se 
ocuoă de proiectarea 
industrială de a sta
bili raporturi armo
nioase. stimulative 
intre creația materia
lă si mediul în care 
ea se desfășoară. Sint 
desigur importante 
mărturii ale largului 
democratism ce ani
mă întreaga noastră 
viată cultural-artisti- 
că. la fel de impor
tante ca si expozițiile 
municipale. județene

și republicane. Aș 
menționa aici calita
tea deosebită a recen
tei Trienale de sceno
grafie. ca si expozițiile 
festive închinate ani
versării unor marii 
momente din istoria 
patriei noastre : 2 050 
de ani de la întemeie
rea statului dac. ecoul 
răscoalelor țărănești 
de la 1907 si 20 de ani 
de Ia încheierea coo
perativizării agricul
turii. 60 de ani de la 
crearea P.C.R.. „Pa
cea — bunul cel mai 
de preț al omenirii" 
— iată tot.atitea ma
nifestări care s-au 
bucurat nti numai de 
o largă participare ar
tistică. ci si de un pu
ternic ecou în rîndul 
publicului: Participa
rea acestui public la 
numeroase dezbateri 
in sălile de expoziții, 
în întreprinderi din 
Capitală și din tară 
cu ocazia organizării 
a numeroase expoziții 
itinerante, ca si posi
bilitățile foarte largi 
de pregătire ei afir
mare oferite unor oa
meni de cele mal va
riate profesiuni in ca
drul Festivalului na
tional „C i n t a r e a 
României" sint de a- 
semenea modalități de 
a înlesni accesul larg 
al acestui public sore 
va-iate forme de ma
nifestare artistică. Ele 
ar trebui, cred, să re
prezinte forme finale 
ale unul proces care 
să înceapă odată cu 
nrime’e treote ale in
struirii. De asemenea, 
in ceea ce privește 
creația profesionistă 
r"ed că nno-fX+l-na tre-
(Continuare 
în pag. a III-a)
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~1pFAPTUL I
Intensificarea la maximum a secerișului!

I
I DIVERS

I
I
I

Micii tractoriști
în aceste zile cînd pe ogoare e 

o maximă concentrare de forțe, ■ 
in unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Dobrotești, jude- I 
țul Teleorman, pot fi intilniți și 
15 elevi — cu virsta corespunzi- I 
toare și atestați — care lucrea
ză pe tractoare cot la cot cu oa
menii mari la efectuarea arătu- i 
rtlor. Toți sint feciori de meca
nizatori și conduc tractoarele pe I 
care părinții lor le-au lăsat pe 
mâinile lor in această perioadă 
pentru a putea lucra pe corn- | 
bine și a încheia mai repede se
cerișul griului. Inginerul-șef al i 
consiliului, Radu Alecu, care | 
ne-a furnizat știrea, ne-a dat și 
numele citorva dintre acești co- i 
pii inimoși și pricepuțl : Marin 
Ciucă, Gabriel Constantin, Con- I 
stanttn Sotlr.

Bravo, băieți ! . j
Du narea
In filatelie

Dunărea a fost cintată de poeți, 
muzicieni, imortalizată de pic- I 
tori. Iată insă că bătrinul fluviu 
a intrat și in sfera preocupărilor 
filateliștilor. La sediul Asociației | 
filateliștilor din Brăila s-a des
chis o expoziție filatelică pe i 
tema „Dunărea românească in 
filatelie". Pe 19 panouri filate- I 
lice sint prezentate timbre, 
plicuri din prima zi a emisiei, 
ilustrate cu aspecte din istorie, | 
economie, geografie, toate refe
ritoare la Dunăre. Peisaje de la , 
intrarea fluviului in țară și pină 
se varsă in Mare. Cele mai va
loroase piese filatelice sint cele . 
care prezintă monumente istorice 
din localitățile de pe malul ro
mânesc al Dunării. Expoziția, 
tare aparține pasionatului filate- , 
list brăilean Filip Țane, se bucu
ră de admirația multor vizitatori. I

Dunăre, Dunăre...

Inifiativa ■
lăudabilă |

Colective formate din activiști 
ai consiliilor populare, ai secto
rului silvic, ai sanepidului șl mi- | 
liftei din județul Brașov, consti
tuite din inițiativa consiliului , 
popular județean, și-au făcut 
apariția in zilele de repaus, pe I 
arterele de circulație și tn zonele 
cu caracter turistic. Prezența lor 
in aceste locuri e menită să pre- | 
întimpine producerea unor stri
căciuni ale pajiștilor și pășuni- i 
lor, ale culturilor agricole, să 
prevină aprinderea de focuri 1 
care pot genera" incendii,"'șă 

I, combată poluarea cursurilor de.
ape și lacurilor... în acest scop, J 

I membrii formațiilor respective 
desfășoară o susținută muncă I 

| educativă, iar in situațiile cind 
aceasta, se dovedește insuficien
tă aplică amenzi contravenienți- , 

r lor. Aviz excursioniștilor.

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I
I
I
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De 40 000 lei 
credulitate

La o locuință din Negrești-Oaș 
poposesc două femei. Purtau 
fuste largi și lungi. Le-a deschis 
ușa o femeie tinără și tare supă
rată. Cum a văzut-o, una din 
cele două necunoscute a „ataca
t-o" frontal. „Vai, coniță, ghicesc 
in ghioc că matale ai un mare 
necaz! Ia pune-mi in palmă 200 
lei și un ou să-ți facă baba far
mece. Că noi știm ce necaz ai — 
mai zice după un timp «vrăji
toarea». Te-au părăsit dragoste
le. Pune repede in cutia asta 
vrăjită toți banii care-i ai, toate 
bijuteriile, tot, tot și in trei zile 
iți vine acasă ăl de e rătăcit".

Au trecut trei zile, iar rătăcitul 
n-a venit. Miliția a depistat re
pede pe .
calculând și bunurile din cutia 
vrăjită ■: ------ —

cele două escroace,
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40 000 lei. Dar și mai 
mult s-a mirat aflind că persoa
na întristată era de profesie... 
profesoară.

Pe lingă plopii..
v w *părăsiri

Municipiul Botoșani este bine 
cunoscut și prin bogăția sa flori- 
colă. în cadrul acesteia impresio
nează mai cu seamă aleile și 
străzile cu arbori ornamentali, 
cum e și cea de pe strada Cuza 
Vodă. Această arteră de circula
ție a fost renumită pentru șiru
rile ei lungi și frumoase de plopi. 
Numai că, fiind neingrijiți și ne- 
curățați, multe crengi mari au 
început să se usuce. Aflate in 
bătaia viatului, acestea se rup și 
cad la pămint, punlnd in pericol 
circulația stradală. Cum situații 
de acest fel s-au mai intimplat 
și in alte zone ale orașului, un 
botoșănean ne roagă să le amin
tim edililor pentru a interveni cit, 
mai repede. „Nu de alta — con
chide cititorul nostru — dar ne- 
curățind pomii se expun

. dente pină și ei înșiși".

Cum a venit, 
a și plecat

Nlcolae Șerbănescu din Buzău, 
strada Paring nr. 34, absentase 
cam multă vreme de acasă. Toc
mai de aceea ii creștea inima cit 
dovleacul la gindul revederii ru
delor, vecinilor. Tocmai de a- 
ceea s-a gindil că ar fi frumos 
din partea lui să-l viziteze nein- 
tirziat. Ghinion, nu i-a găsit 
acasă. Și ce dacă 1 Șerbănescu 
tot l-a vizitat. Zis și făcut. La 
prima vedere ar părea ciudat : 
deși vecinii nu l-au văzut, au 
știut totuși de vizita lui. De 
unde ? Unuia ii lipsea bicicleta, 
altuia o geantă, celuilalt alimen
tele din cămară ș.a.m.d. Au de
dus, cu alte cuvinte, cd se întor
sese de unde fusese. Acum cind 
s-au văzut cu toții (la miliție), 
N.Ș. urmedză să se intoarcă de 
unde a venit,

la acei-
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Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil’'

I

Numeroase combine recoltează griul pe terenurile C.A.P. Olanu, județul Vilcea
Foto : Lică Popa

argeș: Recoltarea a intrat în faza finală
® Pină luni seara, 40 de cooperative agricole au încheiat 

recoltarea griului.
® 35 de cooperative agricole din județ au livrat integral 

cantitâțile de griu prevăzute la fondul de stat.
© De ce complicat cînd se poate simplu și eficient?

Străbătînd drumurile de hotar ce 
te poartă prin cîmpia de sud a ju
dețului Argeș, ochiul se desfată la 
privelișteă lanurilor de griu — pe 
întinsul cărora se află în plină des
fășurare un număr impresionant de 
combine, autocamioane, mașini și 
utilaje pentru adunatul paielor, trac
toare cu pluguri — ca și a culturilor 
de toamnă, curate, aflate in plină 
fază de formare a rodului. Acum, 
cind a mai rămas puțin pină la în
cheierea secerișului, se poate spune 
că pentru argeșeni anul 1982 a 
fost un an destul de bun la orz și 
griu. Și asta pentru că agricultorii 
de aici au lucrat pămintul mai mult 
și mai bine decit în anii precedenți. 
Rezultatele obținute in acest anotimp 
ai secerișului constituie încă o dova
dă în acest sens ; oamenii au muncit 
și muncesc cu dăruire pentru a 
stringe cit mai repede grînele ce au 
rodit pe aceste locuri, dovedind răs
pundere pentru piinea țării. Cine sint 
acești oameni ? De bună seamă, în 
primul rînd, cei peste 2 000 mecani
zatori care iși măsoară acum munca 
în buncăre de grîu și în numărul de 
hectare recoltate sau arate. Cu ei 
împreună, cot la cot, lucrează un nu
măr mare de cooperatori, specialiști, 
cadre de conducere din unități agri
cole, activiști de partid.

în condiții mai dificile, in zilele ce 
au urmat ultimului val de ploi, cu 
vreme destul de instabilă, pe ansam
blul județului ritmul de recoltare 
s-a menținut la 4 000—4 500 hectare 
pe zi. Urmărind nu pe zile, ci pe ore 
gradul de umiditate a boabelor de 
griu, mecanizatorii și specialiștii care 
lucrează la I.A.S.-urile din Leordeni, 
Costești, Pitești și Izvoru au folosit cu 
hîaximă 'răspundere la orz șl, acurii; lă 
griu toate combinele, reușind să în
cheie'-secerișul. De'Ta tovarășă Ade
lina Oprea Popescu, directorul trus
tului I.A.S., aflăm că, pe ansamblul 
sectorului de stat al agriculturii, au 
mai rămas de recoltat 500 hectare, 
ceea ce — raportat la forțele existen
te -- înseamnă cel mult două zile 
bune de lucru.

Se poate aprecia că, în general, se 
lucrează cu răspundere, că există 
multă ambiție ca în această vară 
secerișul să se desfășoare în cele 
mai bune condiții și cit mai repede 
posibil. Termenul stabilit pentru în
cheierea secerișului în județ este 22 
iulie. Pină luni seara, 40 de coopera
tive agricole din județ au raportat

încheierea secerișului. în mod deose
bit merită evidențiate, în acest sens, 
rezultatele obținute de mecanizatorii 
și cooperatorii din Ungheni, Recea, 
Miroși, Colțu, Mozăceni, Slobozia, 
Ștefan cel Mare, Humele, Teiu și Io- 
nești, care au reușit nu numai să 
facă cea mai scurtă campanie de se
ceriș, dar să înregistreze și cele mai 
mari recolte de orz și de grîu la 
hectar. Marea majoritate a combi
nelor și mijloacelor de transport, 
care au lucrat în aceste unități, au 
fost trimise în sprijinul cooperati
velor agricole rămase in urmă:

Dincolo de desfășurarea proprtu- 
zisă a secerișului, aducem din nou în 
discuție o problemă pe care am ri
dicat-o într-un articol publicat în 
„Scinteia" din 12 martie a.c., în care, 
ocupindu-ne de felul în care s-a tre
cut la aplicarea decretului Consiliu
lui de Stat ce reglementează raportu
rile dintre stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii și unitățile agrico
le, semnalam neajunsurile ce ar pu
tea apărea in folosirea mijloacelor 
mecanice închiriate întreprinderilor 
agricole de stat, neajunsuri determi
nate mai ales de refuzul stațiunilor 
de mecanizare a agriculturii de a 
preda întreprinderilor agricole de 
stat măcar o parte din atelierele de 
reparații pentru a putea executa în
treținerea și reviziile necesare la 
tractoare și alte mașini agricole.

. Factorii răspunzători din ministe
rul de resort iși argumentau această 
decizie prin promisiunea că stațiuni
le de mecanizare iși vor organiza 
astfel activitatea incit, prin forma
țiile lor de intervenție, să asigure 
asistență tehnică tuturor mijloace
lor mecanice, din dotare, inclusiv ce
lor închiriate I.A.S.-urilor. Intere- 
siridu-fie’’ despre felul in care s-a 
materializat în practică ’ această 
ultimă „gindire" in agricultura ju
dețului Argeș, mai precis la I.A.S. 
Leordeni. șeful fermei de la Ră- 
tești, tovarășul îoan Ieftimie. ne-a 
6pus că. în perioada care s-a scurs 
din acest an. stațiunea pentru me
canizarea agriculturii nu numai că 
nu a acordat nici un fel de asistentă 
tehnică tractoarelor și mașinilor 
agricole care au lucrat pe cîmp, dar 
nu s-a preocupat nici măcar de asi
gurarea pieselor de schimb. Pornind 
de la situația intilnită la ferma din 
Rătești, am extins investigația mai 
întii la' nivelul întreprinderii, apoi 
pe ansamblul județului.

Discuțiile purtate cu oamenii, con- 
i statările proprii din unitățile prin 

care am trecut ne-au prilejuit unele 
concluzii ce pun în evidentă grave 
anomalii în raporturile de conlu
crare, practică dintre S.M.A.-uri și 
I.A.S.-uri. Am văzut la fermele 
I.A.S. din Izvoru. Cîmpulung. Pi
tești și Costești mecanizatori chi- 
nuindu-se să intre sub tractoare sau 
sub combine pentru a stringe niște 
șuruburi ori pentru a Înlocui cite o 
piesă defectă, în timp ce in atelie-, 
rele aflate în curtea întreprinderii'' 
sau fermei, cum este cazul de la 
I.A.S. Izvoru, nu se face nimic.

Oamenii au fost prea cuprinși de 
febra secerișului pentru a avea timp 
sâ centralizeze orele pierdute cu 
staționarea combinelor și celorlalte 
mașini agricole. Ei ne-au oferit insă 
foarte multe cazuri de combine, care, 
uneori, trebuiau să străbată peste 10 
km din lan și pină in curtea S.M.A.- 
ului pentru remedierea unei defi
ciențe, care, in mod normal, trebuia 
înlăturată operativ in cîmp, la capă
tul solei. Este drept că secerișul este 
acum pe terminate, dar nu trebuie 
uitat că se apropie toamna, cînd vor 
intra in lanuri un număr incompara
bil mai mare de mașini, de mare 
complexitate, care vor cere nu nu
mai o asistență tehnică calificată, ci 
și mijloace de intervenție corespun
zătoare pentru înlăturarea operativă 
a deficiențelor. Mai ales la acest lu
cru ar trebui să se gîndească cei ce 
răspund de bunul mers al treburilor 
in agricultură. Pentru că, oricît de 
exacte sint calculele pe care le fac 
aceste cadre, acum în perioada pre
gătirii noii campanii, prin care în
cearcă să convingă cit de bine se va 
desfășura aceasta, ele vor rămîne 
doar simple calcule pe hîrtie. care 
vor îngroșa și mai mult „dosarul bi
rocrației". dacă nu se asigură și con
dițiile practice pentru buna folosire 
a mijloacelor mecanice.

Este de datoria conducerii Mi- 
j nisterului Agriculturii de a anali

za. cu toată răspunderea această pro- 
S blemă' și de a adopta măsurile ce-se 
'■ impun pentru a asigura pretutindeni 

buna folosire a mijloacelor mecanice. 
Măsuri care să ducă la îmbunătăți
rea radicală a activității de mecani
zare, a întregii activități din agri
cultură, așa cum cere conducerea 
partidului, așa cum cer interesele 
dezvoltării agriculturii noastre. Pen
tru înfăptuirea marilor obiective ale 
revoluției agrare este nevoie mai_ ales 
de muncă organizată și eficientă, de 
gindire foarte limpede. Tocmai de a- 
ceea trebuie eliminate cu desăvârși
re improvizațiile, jumătățile de mă
sură I

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

IAȘI

Titlul de județ fruntaș — stimulent 
pentru noi înfăptuiri edilitare

© In ultimul an, 6 2C0 familii s-au mutat în apartamente noi © Angajamente pentru 
scurtarea termenelor de investiții la obiectivele social-culturale © Există condiții ca in 1982 să 
fie realizate, peste plan, 12 săli de clasă, două grădinițe cu cite 120 de locuri fiecare, 3 kilometri 
rețea de alimentare cu apă și alte dotări edilitare ® Se preconizează efectuarea, prin contri
buția patriotică a cetățenilor, a unui amplu program de lucrări de înfrumusețare a localităților, 

în valoare de peste 1,5 milioane lei
Locul doi pe țară in întrecerea 

socialistă dintre consiliile populare și 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a acor
dat județului Iași pentru rezultate
le obținute în 1981 constituie un pri
lej de legitimă mindrie pentru toți 
locuitorii acestor străvechi plaiuri 
moldave și, totodată, de mobilizare 
pentru a continua la un nivel și mai 
înalt procesul înnoirilor socialiste.

Construcția de locuințe continuă 
în ritm intens : se vor realiza încă 
7 000 de. apartamente, constructo
rii ieșeni angajindu-se să scur
teze timpul de execuție cu 35—75 
zile la cel puțin 1 500 dintre acestea, 
în mod deosebit in acest an se im
pune atenției participarea activă a

cetățenilor Ia realizarea locuințelor. 
Este vorba de organizarea unor e- 
chipe din întreprinderi, care vor lu
cra în regie cite 500 apartamente 
anual. Așa s-a procedat și anul tre
cut, așa se va proceda și acum, spre 
a se da in folosință apartamentele 
prevăzute.

Totodată, unitățile din sectorul de 
gospodărie comunală au. realizat anul 
trecut o depășire la producția marfă 
de 14,7 milioane lei. iar la prestări 
de servicii pentru populație de 4,4 
milioane lei. Bilanțul anului s-a în
cheiat cu beneficii de aproape 10 mi
lioane lei. Lucrările efectuate au ur
mărit ridicarea calității vieții fie
cărui cetățean. S-a dat in exploatare

o nouă stație de pompare a apel pen
tru municipiul Iași, s-au captat noi 
izvoare și s-au realizat 3,5 km rețele 
de apă lă Țibănești. o stație de epu
rare și 2.5 km canalizare la Hirlău ; 
s-au pavat 93,6 mii mp străzi și tro
tuare ; s-au realizat trasee de legă
tură intre noile cartiere și zonele in
dustriale. O activitate intensă s-a de
pus și in domeniul construcției și în
treținerii de drumuri : aproape 80 ml 
de poduri din beton armat, 5 km 
drumuri modernizate, 7,6 km imbră- 
căminți asfaltice. La toate’ aceste lu
crări, ca și la acțiunile de înfrumu
sețare a localităților, cetățenii au 
participat din plin.

Pe baza experienței clștigate, o-

Apele județului — un mare potențial 
de energie electrică

a apelor, Direcției apelor Olt — 
Rimnicu Vilcea. Deci avem și spe
cialiști.. Forță de muncă ? Nu există 
acțiune patriotică, de interes ob
ștesc la care să nu pună umărul 
zeci de mii de oameni.

Personal, am impresia că acțiu
nea, in ansamblul ei, nu ar cere 
decit inițiativă și o bună organi
zare. Iată ce aș sugera : ca asemeni 
comisiilor permanente pentru co
merț, transporturi, sănătate ș.a.m.d.

Sint un pasionat cititor al ziare
lor și revistelor și un statornic te- 
lespettator. îmi plac cu deosebire 
materialele și emisiunile în care 
sint relevate idei noi puse în sluj
ba progresului tehnic. Fiind origi
nar din Rîmnicu Vilcea și cunoscin- 
du-mi bine județul am și eu o pro
punere : n-ar fi oare bine ca or
ganele noastre locale, din fiecare 
comună și cătun să pună în mod 
serios apa la treabă ? După calcu
lele mele, pentru care m-am consul
tat și cu specialiști, ar putea fi in
stalate pe riurile care trec prin ju
dețul nostru sute de microcentrale. 
Am ajuns la această concluzie stu
diind cu atenție și un atlas al cadas
trului editat de Consiliul Național al 
Apelor. In Vilcea sint peste 20 de 
cursuri de apă. Iată pe cele mai 
importante, care au debit constant 
in tot timpul anului : Cerna, Lun-

cavăț, Govora, Costești. Olănești, 
Lotrișor, Cheia, Călinești, Horezu.

Dacă pe fiecare dintre aceste 
cursuri de apă s-ar trece la ame
najări simple fără investiții costi
sitoare s-ar putea obține in județ 
o foarte importantă putere electri
că instalată, la un preț foarte redus 
față de cel existent in sistemul e- 
nergetic național, economisindu-se 
in același timp cărbune, gaze și 
păcură, combustibili scumpi folosiți 
acum in termocentrale. Mă intgeb : 
ce ne lipsește nouă, vilcenilor, pen
tru a instala o întreagă salbă de 
microcentrale pe cele 20 de riuri 
care ne străbat județul ? în munici
piul nostru funcționează un puter
nic grup de șantiere al Trustu
lui de construcții hidrotehnice. 
Anume, ale întreprinderii de elec- 
trocentrale, centrului de rețele 
electrice, oficiului de gospodărire

în spiritul recentului decret al Consiliului de Stat 

Recomandări practice, concrete: Cum se pot asigura reduceri 
simțitoare ale consumului de combustibil si energie 
prin folosirea rațională a aparatelor electrocasnice

Continuăm, în rubrica de față, prezentarea unor 
recomandări făcute de specialiști în sprijinul îndepli
nirii sarcinii trasate pentru gospodăriile populației de 
a realiza, față de anul trecut, o economie de cel puțin

20 la sută la consumurile de combustibil și energie, 
in numărul de față, specialiști din Ministerul Energiei 
Electrice și de la I.D.E B. se referă la modul de folosire 
rațională, economicoasă a aparatelor casnice.

CORPURILE DE ILUMINAT
- Este indicat ca sursele de lu

mină să fie aduse cit mai aproape 
de zona de lucru. In acest scop 
pot fi prelungite tijele unor lămpi, 
altele pot fi montate excentric (deci 
nu in mijlocul plafonului). Deosebit 
de eficiente sint lampadarele, veio- 
zele, lămpile de masă.

- De cite ori este posibil, să fie 
folosit un bec de putere mai mare 
in locul mai multor becuri de pu
tere mică ; de exemplu, un bec in
candescent de 100 W dă mai mul
tă lumină decit două becuri de cite 
60 W și consumă cu 20 W mai pu
țin. Un spor de lumină se poate 
obține și prin menținerea becurilor 
și a corpurilor de iluminat intr-o 
perfectă stare de curățenie.

- In băi, bucătării și spații de 
serviciu să fie utilizat iluminatul 
fluorescent, care realizează, la a- 
celași nivel de iluminat, un con
sum redus la jumătate.

FRIGIDERELE
- Să fie plasate, pe cit cu pu

tință, in locuri ferite de căldură.
- Să li se asigure etanșeitatea, 

adică închiderea perfectă o ușii cu 
o garnitură bună.
- Să nu fie lăsate să funcționeze 

eu gheața mai groasă de 5-6 mm, 
deoarece cu cît stratul de gheață 
este mai gros, cu atit consumă mai 
multă' energie și răcesc mai puțin.

- Să fie deschise și închise re
pede; un singur minut de menținere 
deschisă a ușii conduce ia o oră 
de funcționare a frigiderului pentru 
readucerea sa la temperatura 
dinainte. ■

- Important este, pentru o efi
ciență superioară, și modul cum sint 
așezate alimentele: în congelator 
nu trebuie lăsate spații libere in
tre acestea, în timp ce in restul fri
giderului asemenea spații sint obli
gatorii, pentru a se asigura o bună 
circulație a aerului.

— Exploatarea rațională a frigide
relor implică, pe cit posibil, și tre
cerea celor cu absorbție la funcțio
narea pe bază de compresor, trans
formarea efectuîndu-se lesne de 
către unitățile specializate ale coo
perației meșteșugărești (în Capitală 
- „Metalocasnica"): in aceste con
diții, consumul de energie se reduce 
de la 90 l<Wh pe lună la 30 kWh 
pe lună, deci la o treime.

PLITELE ELECTRICE Șl REȘOURILE
- Este indicat să nu se folo

sească niciodată vase cu diametrul

mai mic decit discul încălzitor - 
bunăoară, un ibric nu se va pune 
pe discul mare al plitei - și nici 
vase cu fundul concav sau convex 
(de pildă, ceaune), in ambele cazuri 
irosindu-se energie electrică.

- Alimentele sâ fie pregătite in 
vase acoperite sau, și mai bine, in 
oale de fiert sub presiune, in acest 
mod reducindu-se simțitor timpul de 
preparare, implicit consumul de e- 
lectricitate.
- Plitele să fie scoase din func

țiune cu un sfert sau chiar cu o ju
mătate de oră inainte ca mincarea 
să fie complet gata ; așa-numita 
inerție termică, datorită căreia plita 
mai rămîne un timp caldă, este 
absolut suficientă pentru terminarea 
gătitului. Se economisesc astfel, 
fără efort sau complicații, 0,5—1 
kWh energie electrică la fiecare în
trebuințare.

- Plitele electrice - ca și reșou- 
rife - nu trebuie folosite pentru în
călzirea unor cantități mari de apă, 
întrucît și in acest caz se pierde o 
mare cantitate de energie. Mai efi
cientă este pentru asemenea cerin
țe - cind nu există, desigur, alte 
posibilități - folosirea unui boiler; 
fiind izolat termic și avînd rezis
tența introdusă chiar in apă, acesta 
asigură o mai bună transmisie a 
căldurii, un consum de energie mai 
mic pentru aceeași cantitate de 
apă încălzită și evitarea pierderilor. 
Dealtfel, pentru încălzirea unor can
tități mici de apă, termoplonjoare- 
le - care se găsesc in magazine - 
sint cele mai economice și efi
ciente.
- Tot la capitolul „apă caldă*, 

încă o comparație : consumul de e- 
nergie pentru un duș este de trei 
ori mai mic decit pentru o baie in 
cadă.

MAȘINILE DE SPĂLAT RUFE, 
BOILERELE, RADIATOARELE

— La aceste aparate Interesează 
nu numai cum sint folosite, cît mai 
ales cind sint folosite, ținind seama 
de faptul că sint destul de mari 
consumatoare de energie. Se reco
mandă să fie evitată pe cit posibil 
conectarea lor la rețea în perioade
le de solicitare maximă a sistemu
lui energetic național, mai precis, să 
nu fie conectate intre orele 7,30- 
10,30 și 17-22.

- Cit privește boilerele și radia
toarele, reamintim că este strict 
interzisă conectarea lor la rețea in 
orele amintite, abaterile fiind sanc
ționate cu amenzi contravențio
nale.

- Un cuvînt și despre fiarele de 
călcat : să nu fie lăsate in priză 
inutil și, în măsura posibilităților, să 4 
se folosească cele cu regulator, 
care asigură temperaturi diferenția
te, corespunzătoare țesăturii obiec
telor ce se calcă.

AUTOMATELE DE SCARA 
Șl LUMINILE DIN CURȚI

- Montarea acestor automate se 
impune cu insistență. Cifrele sint 
convingătoare: dacă pe palierele 
unui bloc cu 5 niveluri arde în per
manență, pe timp de întuneric, 
cite un bec de 25 W, Intr-un an 
consumul de energie se ridică la 
600 kWh; prin montarea unui au
tomat de scară consumul se reduce 
la 200 kWh anual.

- Trebuie să se acorde o grijă 
deosebită întreținerii acestor auto
mate, evitîndu-se blocarea sau ma
nevrarea lor manuală (în asemenea 
situații, bobina se arde în 40—60 de 
minute), știut fiind că un automat 
bine întreținut poate funcționa 
chiar 10 ani fără nici o reparație.

- Cade, totodată, în seama în
treprinderilor de profil să asigure, 
odată cu revizuirea periodică a lif
turilor — acolo unde acest lucru nu 
s-a făcut încă - și modificarea 
instalațiilor de iluminat, în așa fel 
ca acestea să nu ardă neîntrerupt, 
ci doar in răstimpul folosirii liftu
rilor.

- Este util, de asemenea, a se 
renunța la practica iluminării curți
lor cu becuri permanente. Explicația 
e simplă ; un bec de 100 W, care 
arde neîntrerupt în perioada de în
tuneric, consumă aproape 500 kWh 
pe an, ceea ce echivalează cu mai 
mult de jumătate din consumul 
mediu total al unei gospodării. 
Tocmai pe aceste considerente, fo
losirea unor astfel de lumini se 
sancționează - în baza unui ordin 
ol M.E.E. — cu întreruperea întregii 
alimentări a consumatorului în 
cauză pe timp de 90 de zile.

CONTOARELE
- Ținind seama de cerința eco

nomisirii energiei electrice, este bine 
ca fiecare familife să aibă „cintarul* 
el - adică un contor propriu - pe 
care să-l consulte săptăminal. In 
acest fel pot fi sesizate, pe lingă 
consumuri, orice anomalii, care 
trebuie imediat aduse la cunoștința 
întreprinderii de electricitate.

Grupaj realizat de 
Maria BABOIAN

)

Cartierul „Alexandru cel Bun" în care s-au mutat in locuințe noi 100 000 de ieșeni

biectivele anului in curs sint mobili
zatoare și pe acest tărim: se prevede 
ca gospodăria comunală să-și depă
șească sarcinile cu peste 10 milioane 
lei. In același timp, cu fondurile alo
cate consiliului popular județean 
(circa 1,2 miliarde lei), se vor da in 
funcțiune înainte de termen : 3 stații 
de epurare cu 21 km rețele de cana
lizare, 40 km imbrăcăminți asfaltice 
ușoare pe drumuri județene. 60 săli 
de clasă, o grădiniță cu 120 locuri, 
teatrul de copii și tineret cu 500 
locuri din Iași, spitalul cu 430 paturi 
din Pașcani, o creșă cu 100 locuri la 
Răducăneni ; Se va extinde baza de

tratament balnear de la Nicolina.
Regeptivitatea față de nou se a- 

firmă și aici ca o condiție a progre
sului, a dobindirii unor rezultate su
perioare, Este de reținut, in acest 
cadru, activitatea de obținere a bio- 
gazului la stația ieșeană de epurare 
a apelor reziduale, ca și intr-o serie 
de instalații mici Ia sate ; realiza
rea de instalații solare pentru încăl
zirea a 400 de apartamente ; obține
rea energiei termice prin incinera
rea resturilor menajere, statia de 
ardere urmînd să producă 1 700 gi- 
gacalorii pe an pentru încălzirea a 
300 de apartamente etc.

Sint numai citeva din succesele 
dobindite, care au asigurat județului 
Iași un loc fruntaș in întrecerea so
cialistă. Ele constituie o dovadă a 
capacității creatoare a oamenilor 
muncii ieșeni care, folosind experi
ența anului trecut, îmbogățind-o 
continuu, sint hotăriți să facă totul 
pentru a îndeplini obiectivele anului 
acesta, pentru a se situa din nou pe 
un loc fruntaș în marea întrecere 
socialistă.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteil"

să se înființeze pe lingă fiecare 
consiliu popular Județean și o co
misie permanentă de deputați, care, 
sub președinția unui vicepreședinte 
al comitetului executiv, să răspun
dă nemijlocit de folosirea poten
țialului energetic al tuturor cursu
rilor de apă.

Gh. POPA
operator chimist.
Combinatul chimic Rimnicu Vilcea

Pe de altă parte, valorificîndu-se 
mai bine resursele de materii pri
me locale — răchita și papura — 
se vor dezvolta capacitățile actuale 
ale atelierelor de confecționat arti-

cole din aceste resurse, articole mult 
solicitate pe piața internă și la 
export.

Vaslle NEGESCU
Pitești

PE SCURT, DIN SCRISORI

Servicii diversificate pentru populație
Răspunzind cerințelor cetățeni

lor, unitățile care se ocupă de or
ganizarea prestărilor de servicii in 
județul Argeș au permanent in a- 
tenție extinderea și diversificarea 
acestora. Astfel, Uniunea județeană 
a cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor a pro
cedat la amenajarea in unele co
mune a încă 15 ateliere pentru re
parat aparate radio-TV ; se vor în
ființa încă 5 croitorii, 5 frizerii, 
peste 30 de unități de umplere a 
sifoanelor. De asemenea, avindu-se 
în vedere tradițiile locale, vor lua 
ființă 5 ateliere de cojocărie. în lo
calitățile de deal și munte. Cot- 
meana, Cuca, Ciomăgești, Richițe- 
le, Mușătești etc., s-a stabilit să 
funcționeze centre de închiriat mo-

to-cositoare, creîndu-se astfel con
diții pentru sporirea eficienței în 
activitatea de recoltare a fînețelor.

în cadrul acelorași preocupări, și 
U.J.C.M.-Argeș a început să trans
pună In practică programul de în
ființare de noi unități. Astfel, in 
orașele Pitești, Curtea de Argeș, 
Cîmpulung, Topoloveni și Costești 
se vor amenaja 52 de unități care 
vor avea ca profil recondiționarea 
și valorificarea obiectelor de folo
sință îndelungată procurate de la 
populație. Se vor extinde, totodată, 
capacitățile de producție la țesă- 
toria cooperativei „Muncitoarea" 
din Topoloveni, iar la unitatea 
„Arta meseriașilor" din Pitești se 
va amenaja un atelier de țesătorie.

• Terenul viran a devenit... productiv. întreprinderea de reparat va
goane Grivița a primit de la Consiliul popular al sectorului 1 un teren 
viran, in cartierul Dămăroaia. pe malul riului Colentina. Pnn munca 
harnică a oamenilor, acest teren a fost transformat in grădini de legume 
și zarzavaturi, produsele recoltate îmbunătățind aprovizionarea persona
lului muncitor din unitate. O parte din acest teren care era necultivabil 
a fost transformată în zonă de agrement, amenajindu-se aici un ștrand 
și locuri de "joacă pentru copii. (Atanasie Berceanu, pensionar. Calea 
Griviței, București) • Cine curăță după constructori 7 In municipiul nos
tru. Rîmnicu Vilcea, ca și în alte localități, se construiește mult, se înalță 
cu repeziciune noi cartiere de locuințe. Se obișnuiește insă ca, după termi
narea construcțiilor, în jurul blocurilor să rămină multă vreme grămezi 
de moloz, diverse materiale, gropi, străzi și alei deteriorate. Nu s-ar putea 
oare ca, la închiderea șantierelor, locurile să rămină curate, cu străzile și 
aleile asfaltate pentru ca asociațiile de locatari, cetățenii să poată amenaja 
spațiile verzi ? (Alexandru Rezea, Rm. Vilcea) O Crescători de animale 
pricepuți. Locuitorii satelor care aparțin de orașul Baia de Aramă se ocupă 
cu multă pricepere de creșterea animalelor. Pe lingă aprovizionarea cu 
produse animaliere a propriilor gospodării și a pieței, ei contractează și 
livrează la fondul de stat cantități mari de asemenea produse, obținind 
importante venituri. în acest an s-au predat la fondul centralizat, pe 
bază de contract, peste 7 000 kg lină și peste 600 kg brinză de oaie. Cele 
mai mari cantități de lină au fost predate de crescătorii de oi Gheorghe 
Ciorbă (401 kg). Ion D. Rocoțanu (301 kg), Aron Tănăsoiu (250 kg) ș. a. 
(Haralambie Cușma, orașul Baia de Aramă).

A
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Sosirea în tara noastră a■

secretarului general al O.N.U.
Javier Perez de Cuellar, secretarul 

general al Organizației Națiunilor U- 
nite, a sosit, luni, într-o vizită ofi
cială in țara noastră, impreună cu 
doâmna Marcela Perez de Cuellar, 
la invitația Guvernului Republicii 
Socialiste România.

La sosire, pe aeroportul Kogălni- 
ceanu, secretarul general al O.N.U. a 
fost întîmpinat de Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, precum 
și de Teodor Marinescu, reprezen

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Columbia, luni după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală, organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-columbiană, in cadrul că
reia ziaristul George Marinescu a 
Împărtășit impresii de călătorie din 
această țară.

Au participat membri ai conducerii

DEMOCRAȚIE ȘI CULTURĂ
(Urmare din pag. I)
buie să inceaoă odată 
cu accesul foarte li
ber. egal, al tuturor 
talentelor autentice 
din întreaga tară și 
mai ales a celor din 
mediul rural la acest 
Droces de instruire. 
Să nu uităm că in is
toria artei noastre 
tocmai cei veniti sore 
cultură din mediile 
sătesti. cei ce aveau o 
legătură profundă cu 
spiritualitatea artei 
noastre populare s-au 
af ,iat cu vigoare, 
advfnd artei româ
nești importante con
tribuții valorice. în 
anii orinduirii noastre 
socialiste, acest larg 
democratism a fost a- 
sigurat si avem cre
dința că. in viitor, 
continuitatea de ordin 
calitativ se va mani
festa în spiritul cali
tăților deja afirmate, 
a aprecierii de care 
arta românească se 
bucură atit in tară cit 
si dincolo de frunta
riile ei. în sprijinul 
acestei afirmații, nu
mărul premiilor obți
nute la manifestări 
internaționale de pres
tigiu (aproximativ 150 
în ultimul deceniu), 
cifrele expozițiilor or

ganizate în 1981 — 460 
in tară si 107 în 
străinătate — sînt fără 
îndoială la fel de 
elocvente, ca si parti
ciparea artiștilor noș
tri la mari manifes
tări internaționale de 
artă.

Angajată in noua 
ambiantă social-istori- 
că de transformare 
revoluționară a socie
tății noastre, dezvol- 
tîndu-se intr-un spirit 
larg democratic, arta 
plastică românească 
are . un rol important 
in procesul de făurire 
a unei noi conștiințe, 
în a acționa cu mij
loace specifice asupra 
modelării omului nou. 
constructor conștient 
al noii societăți.

Creația artiștilor 
contemporani oferă o 
imagine cuprinzătoare 
asupra felului în care 
actul de creație impli
că azi cunoașterea a- 
nrofundată si partici
parea activă la con
struirea noii societăți; 
a faptului că o lucra
re de pictură, sculptu
ră sau grafică mar- 
cind variate puncte de 
impact cu realitatea 
în autentica ei com
plexitate.- afirmind de 
fiecare dată indicele 
particular, original al

• SPORT ® SPORT •SPORT ©SPORT
Sportivi români în întreceri internaționale

La fotbal, România — Japonia 3—1. 
Pe stadionul „23 August" din Capi
tală s-a disputat, în nocturnă, a doua 
intilnire internațională amicală de 
fotbal dintre selecționatele României 
și Japoniei. Echipa noastră a repur
tat victoria cu scorul de 3—1 (1—1) 
prin punctele înscrise de Boliini și 
Dudu Georgescu (2). Pentru oaspeți 
a marcat Totsuka. în primul joc dis
putat joi la Suceava, fotbaliștii ro
mâni cîștigaseră cu scorul de 4—0 
(2—0).

Campionatele balcanice de natație. 
Competiția de polo pe apă, desfă
șurată în piscina de la Dinamo, a 
fost cîștigată de echipa României, 
care, in finală, a învins cu 11—8 
(2—2, 4—0, 3»—4, 2—2) redutabila for
mație a Iugoslaviei. Proba de plat
formă (masculin), din cadrul con
cursului de sărituri, a revenit bulga
rului Petar Gheorghiev, urmat de 
românii Cornel Pop și Alexandru 
Bagiu. în ultima zi a întrecerilor de 
inot, Carmen Bunaciu a ciștigat pro
ba de 90 m spate în 2T6”31/100. iar 
M. Aandache s-a clasat primul la 
200 a» spate masculin in 2’09”13/100.

Campionatele europene de lupte 
libere pentru juniori. Sportivii ro- 
mini au obținut o medalie de aur, 
una de argint și una de bronz. La 
categoria 48 kg, in meciul final; Nicu 
Hîncu l-a învins Ia puncte (3—1) pe 
sovieticul Piotr Kristoforov, cucerind 
titlul de campion al Europei. Meda
lia de argint a fost cîștigată de 
Laszlo Gherghely la categoria 68 kg, 
iar cea de bronz de Claudiu Tămă- 
duianu (Steaua) la categ. 74 kg.

„Cupa Mării Negre" Ia baschet în 
sala sporturilor din Constanța s-a 
încheiat competiția internațională 
feminină de baschet pentru „Cupa 
Mării Negre". Trofeul a fost cucerit 
de echipa S.U.A., campioană mondia
lă, care a ciștigat toate întîlnirile. 
Selecționata României a ocupat locul 
doi, învlngînd in ultima zi cu 75—63 
(32—33) formația Poloniei. Tot în' ul
tima zi : Cehoslovacia — R.D.G. 
59—32 (19—19) și S.U.A. — Bulgaria 
92—73 (52-37).

Campionatele mondiale de scrimă 
au continuat la Roma cu proba mas
culină de floretă pe echipe. După ce 
a Întrecut cu 9—5 formația Austriei 
șl cu 9—2 pe cea a Kuweitului, se
lecționata României a pierdut cu 
6—8 și 5—9 meciurile cu Polonia și, 
respectiv, Ungaria, ocupind locurile 
9—12 in clasamentul final.

Titlul de campion in proba de sa
bie a revenit sovieticului Viktor 
Krovopuskov, care in finală l-a în
vins cu 10—7 pe Andrei Alșan 
(U.R.S.S.). Medalia de bronz a fost 

tantul permanent al României la Or
ganizația Națiunilor Unite.

A fost prezent Abdel Salam Dajani, 
directorul centrului de informare al 
O.N.tl. la București.

Secretarul general al O.N.U. este 
însoțit în vizita pe care o întreprinde 
in România de Alvaro de Soto, asis
tent special al secretarului general al 
O.N.U., Francois Giuliani, purtător 
de cuvint al secretarului general al 
O.N.U., de alți funcționari ai O.N.U.

zilei
I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie 
româno-columbiană, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost de față Gilberto Cruz 
Villegas, ambasadorul Columbiei la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

creației, poate si tre
buie să răspundă im
plicit unor necesități 
majore, unei finalități 
sociale. Această cu
noaștere este asigura
tă si de numeroasele 
acțiuni de documen
tare de simpozioanele 
si taberele de creație, 
organizate anual de 
U.A.P. in colaborare 
cu C.C. al U.T.C. și 
comitetele județene de 
cultură și educație so
cialistă. Sute de ar
tiști se deplasează, 
astfel. în zeci de ju
dețe ale tării, cu pre
cădere in mediul ru
ral. desenează la fata 
locului, culeg impre
sii. stau de vorbă cu 
oamenii muncii. Cu o- 
cazia împlinirii a 20 
de ani de la încheie
rea cooperativizării a- 
griculturii au fost or
ganizate asemenea 
deplasări în peste 20 
de județe ale tării, pe 
mari șantiere ale con
strucției socialiste. 
Sint, desigur, si aces
tea forme ale unui 
dialog pe care, in spi
ritul aceleiași largi 
democratizări a tutu
ror sectoarelor vieții 
noastre, artiștii il sta
bilesc cu oamenii. Un 
dialog care obligă la 
participare.

cîștigată de Imre Gudoravi, învingă
tor cu 10—4 în meciul cu italianul 
Giovanni Scalzo. ,

Proba feminină de floretă a reve
nit sovieticei Naila Giliasova, urma
tă în clasamentul final de Dorina 
Vaccaroni (Italia), Mandy Niklaus 
(R.D.G.), Sabine Bischoff (R.F.G.), 
Brigitte Gaudin (Franța) și Cornelia 
Hanisch (R.F.G.).

„Cupa Prietenia" la box pentru 
juniori. în localitatea Usti nad La- 
bem (Cehoslovacia) s-a încheiat tra
diționala competiție internațională de 
box pentru juniori dotată cu „Cupa 
Prietenia". Un frumos succes a re
purtat la categoria pană boxerul ro
mân Rudei Obreja, care a cucerit 
primul loc, învingindu-1 in finală la 
puncte pe Hakimov (U.R.S.S.). Alți 
doi pugiliști. români — N; Rotaru (48 
kg) și Gh. Țentea (71 kg) — au cu
cerit medalii de argint'.

Clasamentul final pe echipe : 1.
U. R.S.S. 48 p ; 2. R. D. Germană 
20 p ; 3. România. 15 p ; 4. Bulgaria 
11 p ; 5. Cehoslovacia 9 p ; 6. R. P. D. 
Coreeană 9 p; 7. Ungaria 6 p ; 8. 
Mongolia 1 punct.

în turneul internațional feminin 
de tenis de la Monte Carlo, finala de 
dublu a revenit perechii Virginia Ru- 
zici (România) — Catherine Tanyier 
(Franța), care a învins cu 7—6, 6—2 
pe Patricia Medrado — Claudia 
Monteiro (Brazilia). După cum se 
știe, finala probei de simplu a reve
nit Virginiei Ruzici.

Șah. Marele premiu din cadrul ce
lui de-al 16-lea festival șahist inter
național de la Bagneux (Franța) a 
fost ciștigat de marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu cu 8.5 puncte 
din 13 posibile, urmat de A. Petro
sian (U.R.S.S.) și B. Kouatly (Liban) 
cu cite 7,5 puncte. Pe locurile 4—5 
s-au situat Plachetka (Cehoslovacia) 
și Haik (Franța) cu 7 puncte. Alți doi 
șahiști români, Th. Ghițescu și
V. Stoica, au totalizat cite 6,5 puncte 
șituîndu-se pe locurile 6—10, împreu
nă cu Schmidt (Polonia). Lengyel 
(Ungaria) și Andruet (Franța). în 
turneul secund, desfășurat sistem 
„Open" — elvețian, Em. Reicher 
(România) s-a situat pe locul doi, 
precedat de Kovaks (Ungaria).

Turneul internațional feminin de 
șah de la Nalenchowe (Polonia) a 
continuat cu runda a 6-a, in care 
maestra româncă Eugenia Ghindă a 
invins-o pe olandeza Fanny Heems- 
kerk, poloneza Wiese a remizat cu 
compatrioata sa Sikora, indianca 
R. Hadilkar a pierdut la poloneza 
Nagrodska. în clasament conduce 
Eugenia Ghindă cu 4.5 puncte, ur
mată de Sikora cu 4 puncte.

Rezultatele întrecerii socialiste 
pe primul semestru al anului

In întreaga țară continuă să se desfășoare în ritm susținut întrecerea 
socialistă, amplă angajare a colectivelor de oameni ai muncii din in
dustrie, construcții, transporturi, din agricultură, unități din dome
niul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii și din alte sectoare 
ale producției materiale pentru 'îndeplinirea ți depășirea sarcinilor de 
plan pe anul 1982.

Pe baza rezultatelor obținute pe primul semestru ți a punctajului 
general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in criteriile de organi
zare a întrecerii, la sfîrțitul lunii iunie *), pe primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARAREA CĂRBUNELUI

Locul I : Exploatarea minieră Fi- 
lipeștii de Pădure, județul Prahova, 
cu 852,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,9 la sută la pro
ducția netă, 5,5 Ia sută la produc
ția fizică și productivitatea muncii ;
4,5 la sută la volumul de pregătiri 
miniere ; cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 3,5 Ia sută, iar cele ma
teriale cu 7 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Comănești, județul Bacău.

Locul III : întreprinderea minieră 
Anina, județul Caraș-Severin.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București, cu 474,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,7 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și graficul de 
putere la dispoziția sistemului ener
getic național, 6,3 la sută la produc
tivitatea muncii ; consumul de com
bustibili convenționali pentru pro
ducerea energiei electrice și termi
ce a fost redus cu 0,8 la sută, chel
tuielile prevăzute în buget cu 0,5 la 
sută, iar consumul de energie elec
trică pentru nevoile tehnologice 
proprii cu 2,4 Ia sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Constanța

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Galați.
IN INDUSTRIA METALURGICĂ — 

SUBRAMURA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita, cu 349,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,9 la sută la pro
ducția fizică : 8,1 la sută la pro
ducția netă, 6.4 Ia sută la producția 
marfă vîndută și încasată ; 3,7 la 
sută la productivitatea muncii ; 
consumurile normate de materii 
prime au fost reduse cu 1,3 la sută, 
iar cel de energie electrică și com
bustibili cu 2,8 la sută.

Locul II : întreprinderea „Cio
canul" Nădrag, județul Timiș.

Locul III : Combinatul siderurgic 
Reșița, județul Caraș-Severin.
IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de meca
nică fină Sinaia, județul Prahova, 
cu 638,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 Ia sută la pro
ducția fizică, 2,2 la sută la produc
ția netă, 8,7 Ia sută la producția 
marfă vîndută și încasată și 16.9 la 
sută Ia beneficii ; au fost depășite 
sarcinile de plan la export ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție ți benefi
ciile sînt calculați pe cinci luni.

O perioadă de puternică 
întIorire'1a științei

(Urmare din pag. I) 
■nică sint chemați să-și spună cuvin- 
,tuî, cuvint al faptei, situîndu-se 
ferm pe terenul originalității, sin
gura . modalitate de a aduce con
tribuții atit la îmbogățirea patri
moniului național de valori, cit și 
la sporirea aportului științei ro
mânești Ia procesul general al 
cunoașterii umane. Este, in fapt, 
deschiderea de care, la fel ca toate 
compartimentele vieții economieo- 
sociale, beneficiază și știința astăzi. 
O realitate ce se impune de la sine, 
plenar : in contextul marilor prefa
ceri ale celor 17 ani ..care au trecut 
de la Congresul al iX-lea al P.C.R., 
sub directa îndrumare a secretaru
lui general al partidului, țara noas
tră și-a definit pentru prima dată 
politica sa programatică, atit în do
meniul cercetării științifice, cit și al 
dezvoltării tehnologice și introduce
rii progresului tehnic. Este perioada 
în care, lichidîndu-se o optică gre
șită, s-a conferit activității de cer
cetare și creație originală rolul de 
potențial național de mare valoare, 
de pîrghle de bază a progresului 
economico-social.

Strinsa legătură cu practica, cu ce
rințele vieții, a devenit criteriul fun
damental, rațiunea de căpătîi a cer
cetării. La efortul de rezolvare a pro
blemelor impuse de nevoile economi
ei s-a adăugat contribuția substanția
lă a lucrătorilor din învâțămînt în 
cadrul triadei învățămînt-cercetare- 
producție, formulă de activitate in
tegrată, benefică pentru toți cei trei 
factori, promovată de secretarul ge
neral al partidului. 

marfă au fost reduse cu 0,7 la sută, 
iar cele materiale cu 3,4 la sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că Oradea.

Locul III : întreprinderea „Auto- 
mecanica" București.

IN INDUSTRIA CHIMICA — . 
SUBRAMURA

CHIMIE ANORGANICA 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : Combinatul chimic Rîm- 

nicu Vilcea, cu 595,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7 la sută' la pro
ducția netă ; 31 la sută la export ;
7.7 la sută la producția marfă vin- 
dută și încasată ; 10,6 la producti
vitatea muncii ; 22,8 la sută la be
neficii ; cheltuielile totale planifica
te la 1 000 lei producție marfă au 
fost reduse cu 4,5 la sută, iar cele 
materiale cu 4,4 Ia sută.

' Locul II : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj.

Locul III : Combinatul chimic Fă
găraș, județul Brașov.

In industria
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Tirgu 
Secuiesc, județul Covasna, cu 702 
puncte.

Principalii indicatori de plan au » 
fost depășiți cu : 6,6 Ia sută la pro
ducția netă, 10,4 la sută la export,
4,5 la sută Ia producția marfă vîn
dută și încasată, 0,9 la sută la pro
ductivitatea muncii ; unitatea s-a 
încadrat in cheltuielile totale și ma
teriale la 1 000 lei producție marfă.

Locul II : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Vilcea.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Constanța.

ÎN INDUSTRIA TEXTÎLA 
(BUMBAC)

Locul I : Întreprinderea textilă 
„Aurora“-București, cu 732,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută la pro
ducția fizică, 10 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 0,5 la sută 
la producția netă, 0,4 la sută la 
productivitatea muncii, 13,7 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile normate de mate
rii prime și materiale au fost re
duse cu 0,4 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu
3.7 la sută.

Locul II : Întreprinderea de ață și 
filatură Odorhei, județul Harghita.

Locul III: întreprinderea „Fila
tura românească de bumbac" Bucu
rești.
IN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL 
ZOOTEHNIC — MIXT

Locul I : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov, cu 
641 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 52 la sută la pro
ducția fizică și la livrări de came 

.Ia fondul de stat ; 1,4 la sută la 
efectivul de taurine, la sfîrșitul pe
rioadei ; cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 18,4 la sută, iar benefici
ile au crescut cu 15 la sută.

Dar știința nu putea progresa ra
pid și nu putea face față exigențelor 
cantitative și calitative tot mai mari 
impuse de obiectivele planurilor cin
cinale decît intr-un cadru organiza
toric adecvat și beneficiind de con
diții materiale corespunzătoare. In 
acest sens a fost creat, ca organism 
cu dublă calitate — de partid și de stat 
— Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, al cărui președinte 
este eminentul om de știință, savant 
de renume mondial, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. S-a extins considerabil 
baza materială a cercetării, impor
tantele investiții făcute de stat con- 
cretizindu-se în noi centre și insti
tute științifice, în laboratoare dotate 
cu cele mai moderne utilaje. Un 
exemplu concludent in acest sens, 
care, mie ca om de știință, imi este 
mai apropiat, îl constituie Centrul 
național de fizică București, an
samblu de învățămînt, cercetare și 
producție in cele mai noi și diverse 
domenii ale fizicii, in cadrul căruia 
sînt grupate șase unități de cerce
tare, o fabrică de aparatură nuclea
ră, un liceu de specialitate, precum 
și Facultatea de fizică a Universi
tății bucureștene. De 'dotări similare 
au beneficiat chimia, ca și celelalte 
ramuri de investigație științifică.

A sporit considerabil numărul ca
drelor, care în 1982 se cifrează la 
226 000 lucrători științifici, față de 
numai 45 000 în 1965, aceasta în pa
ralel cu creșterea competenței cerce
tătorilor, cu extinderea ariei de cu
prindere a tematicii fiecărui institut, 
fiecărui colectiv de cercetare. Au

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Urziceni, județul Ialomița.

Locul III : întreprinderea agricolă 
de stat Tirgu Frumos, județul Iași.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CĂI FERATE

Locul I : Regionala dc căi ferate 
Iași, cu 239,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
au fost depășiți cu : 6,9 la sută la 
producția netă ; 1,8 la sută la volu
mul de transport și cu 9 la sută la 
productivitatea muncii ; greutatea 
medie planificată a trenului de 
marfă a fost depășită cu 0,4 la sută ; 
cheltuielile totale și consumul de 
combustibil și energie electrică au 
fost reduse cu 0,2 la sută.

Locul II : Regionala de căi ferate 
Gala fi.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Craiova.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR, 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de slat pentru mărfuri ali
mentare Baia Mare, județul Mara
mureș, cu 448 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.7 la sută Ia 
desfaceri de mărfuri cu amănuntul ;
1,6 la sută Ia volumul de desfaceri 
mărfuri pe lucrător ; unitatea a ob
ținut, de asemenea, importante be
neficii peste plan ; cheltuielile de 
circulație la 1 000 Iei desfacere au 
fost reduse cu 0,2 Ia sută, iar nive
lul fondului de retribuire Ia 1000 
lei desfacere cu 4,8 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri indus
triale Tulcea.

Locul III ; întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri metalo- 
chimice Pitești, județul Argeș.

IN DOMENIUL RECUPERĂRII 
SI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul Iîntreprinderea județea

nă pentru recuperarea si valorifi
carea materialelor refolosibile Că
lărași, cu 742 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 32 la sută la vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate ; 11 la sută la volu
mul de achiziții de materii prime de 
origine animală colectate ; 12 Ia 
sută la volumul fizic de oțel colec
tat : 15 la sută la hîrtie și cartoane ; 
au fost obținute’importante benefi
cii. iar cheltuielile de circulație au 
fost reduse cu 17 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea si valori
ficarea materialelor refolosibile 
Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea materiale
lor refolosibile Giurgiu.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA ” -

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co
vasna, cu 815,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12.1 la sută la 
producția marfă si prestările, de 
servicii în unități fizice, 5,3 la sută 
la producția netă, 10.8 la sută la 
prestări servicii pentru ponulație, 
13 la sută la beneficii, 13.8 la sută 
la export și 25.9 la sută la livrări 
de mărfuri către fondul pieței.

Locul TI ; Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Arad.

Locul UI : Uniunea județeană a 
cooperativelor ’meșteșugărești Sibiu.

(Agerpres)

beneficiat de largi deschideri nu 
numai studiile cu caracter aplicativ, 
ci și cercetările fundamentale din 
matematică, fizică, chimie, biologie, 
chemate, prin rezultatele ce le ob
țin, să constituie rezerva de miine a 
științei, baza de pornire către alte și 
alte căutări și rezultate.

Un impuls nou, stimulent puternic 
și mobilizator l-a constituit pentru 
iucrătorii din laboratoare Progra- 
mul-directivă de cercetare științifi
că, cel cu privire la energie, ca și 
celelalte documente ale Congresului 
al XII-lea al partidului privind ști
ința și implicațiile ei. Angajindu-se 
ferm în traducerea în viață a preve
derilor acestor programe, a indica
țiilor de inestimabilă valoare teore
tică și practică conținute în cuvîn- 
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
insplrîndu-se din fondul de idei des
chizătoare de noi orizonturi, tot mai 
largi și mai cuprinzătoare, al expu
nerii la recenta plenară lărgită a 
C.C. al P.C.R., toți lucrătorii din la
boratoare, din unitățile de cercetare și 
din învățămînt își concentrează efor
turile pentru a îmbogăți practica cu 
rezolvări tot mai valoroase, pentru a 
potența contribuția științei la înain
tarea societății românești pe trepte 
tot mai înalte de bunăstare și civili
zație socialistă.

Este și prin aceasta exprimat ata
șamentul ferm, probat prin fapte, al 
oamenilor de știință la politica parti
dului, politică de largă perspectivă 
pentru toate domeniile vieții sociale, 
elaborată la Congresul al IX-lea al 
partidului și promovată cu fermitate 
de partid.

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii“

„ ■ Minerii de la Exploatarea mi
nieră Mahmudia-Somova din jude
țul Tulcea au extras, de la începu
tul anului pină în prezent, peste 
pian, aproape 140 000 tone calcar 
siderurgic, • 3 200 tone cuarțită, 59 
tone zinc, 58 tone plumb în mine- 
reuri concentrate. Ei vor să demon
streze - și izbutesc - că, chiar 
dacă muncesc în subteran, sînt... la 
înălțime.

B Cadre didactice de la Insti
tutul politehnic din Cluj-Napoea, 
impreună cu specialiști ai întreprin
derii de utilaj chimic din Făgăraș, 
au elaborat un procedeu original 
de recuperare din resturi de me
tale a pulberilor de wolfram, co
balt, cupru și nichel. Pulberile, 
avînd proprietăți calitative ridicate, 
se obțin cu un consum de energie 
redus. De noua realizare tehnică, 
ce contribuie la reducerea impor
turilor, beneficiază îndeosebi între
prinderi ale industriilor chimică și 
constructoare de mașini.

BLa întreprinderea „Tehnoton" 
din lași a fost omologat aparatul 
de radio-recepție „Solo 300", pre
văzut cu trei lungimi de undă. Noul 
aparat este realizat cu circuite in
tegrate, care-i conferă caracteris
tici superioare în ce privește capa
citatea de selecție și redare a su
netului și are un aspect atrăgător.

B In cadrul Asociației economice 
intercooperatiste pomicole Florești, 
din județul Mehedinți, s-a trecut de 
cîțiva ani la plantarea zmeurei, 
murului și coacăzului. Suprafața 
cultivată cu acești arbuști fructiferi 
a ajuns la 30 hectare. Oamenii de 
aici se află în prezent în plină ac
tivitate pentru a strînge producțiile 
bune care se anunță. Primele zeci

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Matineu de vacanță.
11.30 Film artistic : „Partidul, inima ță

rii”. Producție .a Casei de Rime 
cinci și a Studioului de filme do
cumentare „Alexandru Sahia". 
Scenariul : Nicolae Dragoș, Dinu 
Săraru. Regia : Virgil Calotescu

12.30 Bijuterii muzicale
16,00 Telex
16,05 Reportaj pe glob.
16,25 Clubul tineretului
17,00 Universul iemellor.
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20 

iulie, ora 21 — 23 iulie, ora 21. în țară: 
Vreme în general caldă. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea averse izolate de 
ploaie însoțite ' și de descărcări elec
trice, mai ales în zonele de deal și de

Vaslui La 0383 de cu^tură
din orașul Huși a avut loc o seară 
de poezie patriotică pentru tineret 
intitulată : „Omagiu și recunoștință 
conducătorului partidului și statului 
nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". (Petru Nccula).

lași Biblioteca județeană 
„Gheorghe Asachi" din Iași editea
ză publicația 1.Bibliografii tematice 
de recomandare". Recent au apărut 
seria „Să cunoaștem documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R.", 
microbibliografiile „Știința afirmă 
adevărul", „Muncă și creativitate". 
(Manole Corcaci).

Mureș. La Tîrgu Mure? a 
avut loc faza pe țară a concursului 
profesional ..Olimpiada strungarilor 
și frezorilor". După susținerea 
probelor practice", desfășurate la 
întreprinderile „Electromureș" și 
„Metalotehnica", in sala mare a pa
latului culturii din localitate repre
zentanții județelor au participat, in 
fața unui numeros public. Ia un 
concurs pe teme profesionale șl 
despre realizările poporului nos
tru în cei 17 ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui. (Gheorghe Giurgiu).

Tulcea Muzeul „Delta Dună
rii" din Tulcea a organizat un coloc
viu cu tema „Protecția mediului 
ambiant, valorificarea resurselor 
naturale in slujba omului, păcii și 
prosperității". Au participat oameni 
de știință, cercetători și muzeografi 
din București. Iași, Tulcea si alte 
orașe ale tării. Comunicările au 
abordat aspecte privind cadrul na
tural al Deltei, probleme economice 
și de ocrotire a mediului. (Neculat 
Amihulesei).

Bihor MuniciPlul Oradea a 
găzduit cea de-a 11-a ediție a Festi

de tone de zmeură, mure și coacă
ze au și ajuns pe piețele din țară.

B Din anul 1965 și pină acum, 
în orașele și comunele județului 
Mureș au fost construite și date în 
folosință 42 669 de apartamente 
confortabile, numărul cetățenilor ce 
s-au mutat în locuințe noi depășind 
140 000. Cifră care reprezintă a- 
proape un sfert din populația ac
tuală a județului.

B In orașul Sebeș a fost deschi
să o expoziție permanentă de mo
bilă în care sînt prezentate produ
se realizate la Combinatul de pre
lucrare a lemnului din localitate. 
Tot aici funcționează și un magazin 
de desfacere. Cetățeanul vede, 
alege, cumpără.

B In localitățile județului Vaslui 
au fost deschise în această vară 
130 de tabere de muncă patrioti
că în care, în serii succesive, peste 
25 000 de pionieri și școlari partici
pă la lucrările ce se desfășoară pe 
ogoare și pe șantierele de con
strucții.

B In gara orașului Făurei a fost 
dată în exploatare o stație auto
mată de spălare a garniturilor de 
tren. O garnitură de zece vagoane 
este spălată automat prin interven
ția unui singur om, operație care, 
anterior, era realizată de șapte per
soane într-o zi.

B Consiliul județean al sindica
telor Teleorman a organizat, la 
Turnu Măgurele, o consfătuire- 
schimb de experiență la care au 
participat lucrători la cantinele- 
restaurant din județ și din unități 
de alimentație publică, activiști sin
dicali. Tema acestei consfătuiri : 
îmbunătățirea și diversificarea me
niurilor, asigurarea alimentației ra
ționale.

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,30 Deschizător de drumuri no! — 

Congresul al IX-lea al P.C.R. B 
Dialog permanent cu făuritorii 
României socialiste. Comentariul: 
Nicolae Dragoș

20,50 Teatru TV •: „Casa noastră" de 
George Genolu. Premieră TV.

22,05 Telejurnal
22.15 Din albumul celor mal frumoasa 

melodii populare
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,20 Salonul TV al artelor plastice.
21.05 Anunțuri și muzică
21.15 Mic dicționar de operă și balet. 

Litera D (IU)
22,05 Telejurnal

-•22,15 Cintă orchestrele conduse de Cor
nel Panțiru și Tudor Pană

munte. Vînt slab pină la moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
10 și 20 de grade, iar cele maxime în
tre 22 și 32 de grade, pe alocuri mai 
ridicate. In București : Vreme caldă, 
cu cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie. Vlnt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre 12 șl 
15 grade, iar cele maxime între 28 șl 
32 de grade. (Liana Cazacioc, meteoro
log de serviciu).

valului. dansului și portului popu
lar bihorean. Zeci de formații și 
suțe de interpret! reprezentind zo
nele etnofolclorice ale județului au 
străbătut centrul orașului, într-o pi
torească paradă a portului popular. 
Manifestarea a continuat la Băile 
Felix, în aplauzele oaspeților din 
tară și de peste hotare. (AI. Peti).

întreprinderea ciCălărași.
nematografică a județului Călărași 
a prezentat în comuna Minăstirea 
filmul „înghițitorul de săbii", după 
o nuvelă de Alexandru Sahia. După 
spectacol, la casa memorială a 
avut loc o evocare a operei si ac
tivității scriitorului, in prezența 
elevilor, pionierilor și locuitorilor 
din comună. (Rodica Simionescu).

Maramureș. Casa de cultură 
din Sighetu Marmației găzduiește 
cea de-a X-a ediție a Salonului 
anual de caricatură. Cele peste 150 
de caricaturi expuse sînt semnate 
de membri ai colectivelor gazetelor 
satirice din întreprinderi și institu
ții sighetene. (Gheorghe Susa).

Olt. La Muzeul județean de 
istorie din Slatina s-a deschis ex
poziția etnografică „Meșteșuguri 
populare în județul Olt". Sint expu
se piese privind evoluția de-a lun
gul a patru milenii a meșteșuguri
lor tradiționale pe aceste meleaguri. 
(Emillan Rouă).

Covasna. Sub genericul 
„Țară de glorii, țară de dor", for
mația artistică a Liceului indus
trial nr. 2 din Sf. Gheorghe a pre
zentat o suită de spectacole pe sce
nele căminelor culturale ale locali
tăților Coșeni. Arcuș. Chichiș. Do- 
bolii de Jos. Muzica populară și 
ușoară, dansurile populare româ
nești și maghiare au fost apreciate 
mult de locuitorii acestor așezări. 
(Maria Pâljănos).

9 TREI LITRI BENZI
NĂ LA SUTA DE KILO
METRI I Grupul Peugeot a 
anunțat recent că întreprinde 
importante eforturi de cercetare 
in scopul punerii la punct a 
unui autoturism caracterizat 
printr-un consum de combusti
bil foarte scăzut. Obiectivul spe
cialiștilor grupului este obține
rea unui consum de trei litri 
benzină la o sută de km. Un 
vehicul exDerimental. denumit 
„ECO 2 000“, a atins de pe acum 
un consum de circa 3.5 litri/ 
100 km.

® DISPOZITIV DE A- 
LERTĂ ÎMPOTRIVA IN
CENDIILOR. In condițiile

cînd in ultima vreme în S.U.A. 
s-a constatat o multiplicare a 
incendiilor produse în hoteluri, 
ca si în diverse alte instituții 
publice si particulare, o firmă 
americană a realizat dispozitivul 
din imagine, care se atașează 
de ușa camerei respective. în 
cazul declanșării unul incendiu, 
dispozitivul detectează din pri
mele momente fumul ori gazele

degajate și lansează imediat 
semnale vizuale si auditive de 
alertă.

© PETROL CU APLI
CAȚII TERAPEUTICE. i» 
lume există diferite soiuri de 
petrol, de pildă, petrol cu un 
conținut ridicat de compuși sul
furici, de parafină etc. Dar pe
trol ca acela care se extrage in 
Azerbaidjan are o particu
laritate specială. Acest pe
trol, numit „naftalan", se dis
tinge prin calități curative. El 
se folosește la tratarea bolilor 
vasculare și ginecologice, a ec
zemelor, a bolilor aparatului 
motor. în prezent, pe locul a- 
cestui zâcămînt funcționează 
stațiunea balneoclimaterică 
„Naftalan", unde își îngrijesc

Pretutindeni
sănătatea anual peste 40 000 de 
oameni. Aici s-a deschis și o 
secție specială pentru 'copii. Me
dicii din Azerbaidjan au acu
mulat un material bogat despre 
efectul biologic al naftalanului 
asupra organismului uman. A- 
ceasta o atestă și muzeul de... 
cirje special amenajat. Sînt cir- 
jele lăsate de bolnavii care după 
o cură au putut din nou să 
umble.

© ECRANE VEGETA
LE PENTRU PROTECȚIA 
ACUSTICĂ. Ecranele vege

tale naturale pot servi la pro
tecția din punct de vedere a- 
custic a locuitorilor situați în 
apropierea sau in perimetrul 
zonelor cu un grad ridicat de 
poluare fonică. Ele sînt mai a- 
vantajoase în comparație cu 
ecranele din beton sub raportul 
prețului de cost, al întreținerii, 
ca și din punct de vedere este
tic. Un studiu al Institutului 
francez de cercetări agronomice 
arată că este necesară o masă 
vegetală de 200 kg/m2 situată 
perpendicular pe axa de pro
pagare a zgomotului. Eficacita
tea acestor ecrane vegetale ră-

mîne totuși — după cum remar
că revista „Science et Vie" — 
inferioară celei a ecranelor din 
beton.

© SFINXUL ÎN PERI
COL. După ce a sfidat vicisi
tudinile vremii și ale omului 
timp de 4 500 de ani. Sfinxul, 
una din cele șapte minuni ale 
lumii antice, este in pericol din 
cauza descompunerii treptate, și 
pină acum de neoprit, a stratu
rilor sale de calcar. Remediile 
propuse de experți sînt diferite, 
dar egiptenii nu s-au hotărit 
încă să acționeze — restituind 
antica înfățișare a Sfinxului, 
sau „înghețindu-l“ în condițiile 
sale actuale. Agenți naturali, și

în special depuneri de apă si
tuate la 3—4 metri sub baza 
monumentului, s-ar afla la ori
ginea fărimițării colosului : in- 
filtrindu-se, apa dizolvă săruri
le de calcar ducindu-le la su
prafață sub forma unei soluții, 
care, încălzită de soarele deșer
tului, suferă un proces de re- 
cristalizare ; cristalele care re
zultă găuresc „pielea" Sfinxu
lui. distrugînd-o. Oamenii de 
știință de la „American Research 
Centre" au propus să aspire apa 
și aerul existente în interiorul 
Sfinxului, obturind apoi crăpă
turile și găurile cu un clei spe
cial din plastic.

• RADARUL Șl PO
LUAREA RÎURILOR. Gra

ție electronicii, de acum incolo 
nu vor mai fi sacrificați zadar
nic numeroși pești. Pină in pre
zent, pentru a supraveghea ca
litatea apei distribuite popu
lației, rîurile erau populate cu 
pești extrem de sensibili la po
luare. Dacă peștii mureau brusc, 
se dădea alarma. Un inginer 
vest-german, Wolfgang Berge, 
a ameliorat sistemul, echipînd 
peștii cu un soi de...mlc radar. 
Instalația bioelectrică. plasată 
la coada peștilor, trimite între 
400 și 800 de microvibrații pe 
minut în mediul înconjurător, 
în funcție de condițiile existente 
in apă. Vibrațiile sînt percepu
te de un receptor de mare sen
sibilitate. Dacă apa este poluată, 
frecvența vibrațiilor emise scade 
la 200.



PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI

SE EXTIND ACȚIUNILE PENTRU PACE
Șl DEZARMARE

„Afară cu armamentul atomic din Europa !"
BERLINUL OCCIDENTAL. 100 000 de persoane au ieșit pe străzile 

Berlinului occidental pentru a protesta împotriva escaladării cursei înar
mărilor nucleate, pentru pace și dezarmare. Pârtieipanții reprezentau peste 
190 de partide politice și organizații de cele mai diferite orientări din oraș. 
In aceleași rînduri pășeau comuniști, social-democrați, creștin-democrați, 
membri ai diferitelor organizații sindicale, a numeroase organizații de 
femei, de tineret etc. Manifestația s-a încheiat printr-un mare miting în 
centrul orașului. Voibitorii în cadrul mitingului au chemat populația să 
depună toate eforturile în lupta pentru pace, împotriva amplasării de 
nci arme nucleare în Europa occidentală, pentru a dejuca planurile 
cercurilor militariste.

„Marșul' păcii '82" pe sîrăziîe Leningradului
MOSCOVA. Partizanii păcii din 

Danemarca, Norvegia, Suedia, Fin
landa și U.R.S.S., care participă 
la „Marșul păcii ’82", au stră
bătut duminică străzile și pie
țele orașului Leningrad, anunță 
agenția T.A.S.S. Purtînd pancarte și 
lozinci care chemau la instaurarea 
păcii pe Pămînt, participanții la 
marș au parcurs distanța de aproa
pe 20 km ce desparte malurile Ne- 
vei de Memorialul Piskarev, unde 
se află înmormîntați peste un mi

„Să se treacă la măsuri 
concrete de dezarmare"
OTTAWA. „Mișcarea pentru pace 

in S.U.A. și Canada, precum și tn 
țările europene și de pe alte conti
nente, se intensifică, devine mai 
cuprinzătoare și mai puternică — 
apreciază ziarul «Canadian Tribu
ne», care apare la Toronto. Este 
deosebit de important ca această 
mișcare să continue set crească, iar 
armele de distrugere in masă să 
fie smulse din mâinile cercurilor 
militariste, ale acelora care acu
mulează averi pregătind nimicirea 
unor popoare întregi. Și este și mai 
important ca popoarele să se 
unească pentru a opri cursa înar
mărilor și a se întreprinde pași 
concreți de dezarmare" — arată 
ziarul.

dependența in materie de energie 
atomică.I ședințele Ciprului, Spyros Kypria- 

nou, l-a primit, duminică, pe Lazar 
Moisov, secretar federal pentru 

I afacerile externe al Iugoslaviei. Au 
fost abordate probleme ce privesc 
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și mișcarea de nealiniere.

PREȘEDINTELE TANZANIEI, 
Julius Nyerere, l-a primit pe 
Boutros Ghali, ministru de stat e- 
gipteân pentru afacerile externe, 

1 aflat in vizită oficială la Dar Es 
I Salaam, care i-a transmis un mesaj 

din partea președintelui Hosni Mu
barak. Totodată, Boutros Ghali l-a 
informat pe președintele tanzanian 

I despre poziția țării sale în legătură 
cu situația intervenită în Orientul 

1 Mijlociu ca urmare a agresiunii is- 
■ raeiiene în Liban. •
I GUVERNUL S.U.A. a hotărit să 
I autorizeze societatea „Foxboro Co.“, 

din Massachusetts, să vîndă un sis
tem de control informatic unei uzi
ne argentiniene de retratare. a aoei 

I grele — anunță ziarul „Washington
Post". Acest sistem ar urma să re
prezinte „creierul" Centralei de re- 

I tratare de Ia Arroyitos, construită
de Elveția, a cărei dare în funcțiu
ne este prevăzută pentru 1984. Ea 
va ajuta Argentina să-și asigure in

Drama imigranților: „VISURI Șl SPERANȚE NĂRUITE"
Semnificative relatări ale unei reviste americane

Cu cit se adincesc efectele crizei economice, cu atit se intensifică, 
in majoritatea țărilor occidentale, procesul adoptării și introducerii unor 
noi măsuri și reglementări drastice în ce privește statutul imigranților, mer- 
gindu-se pină ia interdicția totală a noilor imigrări și expulzarea străinilor 
statorniciți mai de mult în țările respective. Este un fenomen care pune, 
o dată mai mult, in evidență preocupările generate în aceste țări de 
creșterea fără precedent a șomajului, in corelație cu existența unei însem
nate mase de forță de muncă străină.

Acestor probleme le consacră o mare parte din spațiul său revista 
americană „TIME" intr-un recent număr. Citind opiniile unor cunoscuți 
economiști americani, revista prezintă „gravele dificultăți care confruntă 
economia americană", inclusiv faptul că „numărul șomerilor în Statele 
Unite este pe punctul de a depăși nivelul cel mai înalt" de peste 9,5 
milioane, și afirmă deschis : în acest context, problema imigranților apare 
într-o cu totul altă lumină, năruind „visurile și speranțele celor ce se 
îndreptau spre «țara făgăduinței»".

lată ce se relatează in articol :

ÎN LOC DE „BINE AȚI VENIT" — 
ARESTĂRI ȘI LAGĂRE

Arestările din ultima vreme, ima
ginea imigranților haitieni internați 
în lagărul Krome, înconjurat de 
sîrmă 'ghimpată, arată cit de mult 
s-a schimbat politica americană in 
problema imigrărilor din zilele cînd 
vasele cu aburi se îndreptau încăr
cate de oameni plini de speranțe spre 
„lumea nouă". Astăzi Washingtonul 
reexaminează întregul program de 
imigrări, pe care administrația Rea
gan s-a angajat să-l schimbe.

Adincirea recesiunii, ca și impactul 
social provocat de prezenta unul 
mare număr de străini au provocat 
nemulțumirea multor americani. 
Perspectiva ca șomajul să atingă 10 
la sută din totalul forței de muncă 
face să crească numărul criticilor față' 
de prezenta străinilor. Multi pledează 
pentru „închiderea porților" in fața

lion și jumătate de locuitori ai Le
ningradului, căzuți în anii celui 
de-al doilea război, mondial. La me
morial s-a desfășurat un miting, 
participanții păstrînd un moment de 
reculegere în memoria victimelor 
celui de-al doilea război mondial, 
în cursul mitingului au luat cuvin- 
tul partizani ai păcii din țările 
participante la marș, care s-au 
pronunțat pentru unjrea forțelor în 
lupta pentru menținerea și întări
rea păcii pe Pămînt.

COMUNICATUL COMUN dat 
publicității la încheierea vizitei 
in Portugalia a președintelui Parti
dului Comunist German, Herbert 
Mies, și a convorbirilor cu condu
cătorii P. C. Portughez, reafir
mă hotărîrea celor două partide 
de a lupta împotriva staționării de 
noi rachete nucleare americane în 
Europa occidentală. Cele două 
partide comuniste — relevă comu
nicatul — doresc să-Și aducă con
tribuția la crearea unei ample miș
cări populare pentru pace în Europa 
occidentală și în S.U.A.

REGLEMENTARE JURIDICA. în 
baza unei legi aprobate de parla
ment, în Grecia au devenit legale 
— pentru 'prima dată în istoria mo
dernă a acestei țări - căsătoriile 
civile. La originea acestei schim
bări se află o recomandare a unei 
comisii speciale constituite de 
fostul premier Constantin Kara
manlis, încă din 1974, anul restabi
lirii democrației în țară.

MIȘCARE REVENDICATIVA ÎN 
ANGLIA. Lucrătorii din rețeaua sa
nitară din Marea Britanie au de- 
.clanșat luni o grevă de trei zile.

imigranților. S-a creat chiar o „FE
DERAȚIE PENTRU SCHIMBAREA 
POLITICII IMIGRĂRILOR", care 
prevede limitarea severă a intrării 
străinilor. Tratamentul față de haiti
eni*) este doar un exemplu al ac
țiunilor draconice de restrângere a 
imigrărilor. Un nou și drastic proiect 
de lege, cuprinzînd propunerile ad
ministrației pentru reforma politicii 
imigrărilor, este așteptat să fie in
trodus în Senat de republicanul Alan 
Simpson din statul Wyoming.

AMARA DEZILUZIE A UNEI 
„REGINE A FRUMUSEȚII"

Viața grea a imigranților care au 
sosit mai de mult este descrisă de 
revista ..Time" prin citarea opiniei 
cîtorva dintre aceștia. Publicația 
arată : Un tînăr de 22 de ani. numit 
Alfonso, care a plecat din Salvador 
în urmă cu opt luni și care lucrează 
la o întreprindere din Houston, a

Apei adresa! opiniei 
publice dm Franîa

PARIS. Mișcarea franceză pentru 
pace a lansat opiniei publice din în
treaga țară apelul de a participa la 
pregătirea și desfășurarea „Săptă- 
minii de acțiune pentru dezarmare" 
— ce va avea loc între 24 și 31 oc
tombrie a.c. Această acțiune se în
scrie ca o etapă importantă în cam
pania lansată de Organizația Na
țiunilor Unite în apărarea păcii și 
în favoarea dezarmării.

„Zone libera de arme 
nucleare" în Olanda

HAGA. Consiliul orașului Haga a 
adoptat o rezoluție prin care se in
terzic amplasarea și transportarea 
armamentului nuclear în zona ca
pitalei olandeze. Mișcarea pentru 
transformarea în zone libere de 
arme nucleare a diferite regiuni din 
Olanda a luat o mare amploare. 
Hotărîri similare au fost adoptate 
de organele de conducere din 48 de 
localități, între care Amsterdam, 
Rotterdam și alte mari orașe. Drept 
zonă liberă de arme nucleare a fost 
declarată și provincia Olanda de 
Nord.

Hotărîrea a fost luată după ce gu
vernul a refuzat să satisfacă reven- i 
dicările acestora de îmbunătățire a 
condițiilor de viață. în această ac- ■ 
tiune sint angajați aproximativ un 
milion de membri ai celor 12 uniuni ! 
sindicale de ramură și ea va afecta | 
majorițatea din cele 2 300 de spi
tale ale țării.

UN PUTERNIC INCENDIU s-a • 
declanșat in portul de pescuit . 
Cuxhaven, din R.F. Germania. 
Peste 120 de pompieri au luptat cu I 
flăcările înalte de 50 de metri care 
au izbucnit intr-o unitate din port I 
pentru fabricarea făinii de pește. 
Cauza incendiului n-a fost incă 
elucidată. ,

SECETA ÎN ZIMBABWE. Regiu- I 
nile din sudul și vestul Republicii 
Zimbabwe sint afectate de o pu- | 
ternică secetă. Mai multe unități | 
militare au fost trimise în regiuni
le. afectate pentru a transporta de | 
urgență alimente și apă pentru lo
cuitori. Guvernul a pregătit, tot- ■ 
odată, rezerve pentru ajutorarea 
populației din zonele calamitate.

FESTIVALUL DE JAZ AL MA
RII NORDULUI, care a luat sfirșit I 
la Haga, ‘a consemnat un număr 
record de spectatori — peste 350 000. 
Ei au asistat la 128 de concerte, la . 
care și-au dat concursul 1250 de 
muzicieni. Printre celebritățile jaz- I 
ului care au participat la festival 
au figurat „numărul unu" al blues- I 
«lui american, B. B. King, Benny j 
Goodman și septetul său, cvartetul 
lui Dave Brubeck, cintăreața bra- I 
ziliană Astrud Gilberto și saxofo
nistul Gerry Mulligan.

declarat : „Acasă, in Salvador, fiecare 
eram bogați sau săraci. Aceasta era 
singura discriminare. Aici insă, 
stăpinii fac discriminări chiar intre 
muncitori, pe albi asmuțindu-i .împo
triva negrilor, pe cei sosiți legal îm
potriva celor veniți ilegal. Sint dis
criminări chiar și intre cei aparținind 
aceleiași rase".

O tînără din Salvador, Maria, fostă 
„regină a frumuseții", nu iese din 
casă decit o dată pe săptămînă. 
,.America te inspălmintă" — spune 
ea. „Niciodată nu știi cină poți fi 
arestat de serviciul imigrărilor". Ca 
să poată cîștiga banii necesari acope
ririi cheltuielilor de spital ale tatălui 
ei, lucrează cite 14 ore pe zi cosind 
bluze, contra sumei infime de 8 cenți 
de bucată. Unul din patroni i-a pro
pus un tîrg rușinos dacă vrea să-i 
plătească mai mult. Altul i-a scăzut 
abuziv 10 dolari din ceî 65 dolari cît 
urma să primească pe săptămînă.

Viața unui imigrant ar putea fi mai 
ușoară dacă dispune de un document 
de identitate fals — arată „Time". 
Maria ar putea primi un asemenea act 
plătindq-1 Ia bursa neagră cu 800 do
lari. Dar și așa familia Măriei are 
datorii de 18 000 dolari, cu o dobîndă 
de 5 la sută, sumă necesară pentru 
a-i plăti pe „coyoții" specializați în 
trecerea ilegală a străinilor peste 
frontiera mexicano-americană.

HIMERELE DESPRE... 
„DOLARII DE PE STRADA"...

„Cînd am plecat de acasă am 
crezut că lucrurile vor arăta altfel — 
se lamentează ea acum. La noi incă 
se mai vorbește de faptul că in Ame
rica se găsesc bani chiar și pe stradă. 
Există chiar și o glumă, despre un 
Salvadorian care sosind pe aeropor

SOFIA

Tovarășul Todor Jivkov a vizitat expoziția
economică

SOFIA 19 (Agerpres!). — Tova
rășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a vizitat 
luni Expoziția economică a Repu
blicii Socialiste România la Sofia.

La intrarea in incinta expoziției, 
tovarășul Todor Jivkov a fost întâm
pinat de Petre Duminică, ambasado
rul României la Sofia. Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, de membri ai Ambasa
dei române.

Vizitînd expoziția, înaltul oaspete 
s-a oprit în fața standurilor în care 
este prezentată o variată gamă de 
produse ale industriei noastre con
structoare de mașini, electronicii și 
electrotehnicii, industriei chimice și 
petrochimice, industriei ușoare și 
agroalimentare, precum și din alte 
ramuri ale economiei naționale. Pe 
platformele exterioare ale expozi
ției au fost vizitate cu interes mij
loacele de transport auto, tractoarele 
și mașinile agricole, autobasculanta 
de 55 tone, autoturismele de teren 
„ARO" și autoturismele de oraș 
„Dacia" și „Olt-Cit".

Primind explicații detaliate asu
pra performanțelor diferitelor ma
șini și utilaje, a potențialului pro
ductiv 1 al unor ramuri, tovarășul

ORIENTUL MIJLOCIU

Condamnare fermă a agresiunii 
israeliene împotriva Libanului 

la reuniunea extraordinară a Biroului de coordonare 
a țărilor nealiniate

NICOSIA (Agerpres). — La Ni
cosia s-au încheiat lucrările reuni
unii extraordinare la nivel ministe
rial a Biroului de coordonare a țări
lor nealiniate, convocat pentru a 
examina situația din Liban in urma 
agresiunii israeliene. Cele peste 70 
de delegații prezente, dintre care 36 
Ia nivel ministerial, au adoptat un 
document final în care se arată câ 
s-a hotărit, între altele, alcătuirea 
unui Comitet ministerial ■ al țărilor 
nealiniate care să fie trimis în Liban 
pentru a stabili măsuri corespunză
toare de asistență și a încerca să sta
bilească numărul victimelor libaneze 
și palestiniene ca urmare a agresi
unii israeliene, informează agenția 
Taniug. Comitetul va pregăti, de ase
menea, după cum relevă agenția ci
tată, o declarație cu privire la Pa
lestina, care să fie prezentată la vii
toarea reuniune la nivel inalt a ță
rilor . nealiniate, programată Ia Bag
dad, în septembrie a. c. Țările neali
niate — se spune în document — au 
hotărit, în același timp, să sporească 
ajutorul umanitar și material pentru 
poporul palestinian atit individual, 
cît și colectiv. Totodată, participan
ții au cerut secretarului general al 
O.N.U. să ia contact de urgență cu 
părțile direct implicate în conflictul 
arabo-israelian și să trimită de în
dată o forță internațională din țările 
nealiniate de menținere a păcii în 
Liban, șub auspiciile O.N.U. NiCos 
Rolandis, ministrul afacerilor exter
ne, al țăriUgazdă a reuniunii — Ci
pru — va trimite documentele 
adoptate membrilor Consiliului de 
Securitate pentru a se întreprinde 
acțiuni și unele decizii din partea 
Consiliului de Securitate în direcția 
afirmării drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian. Pe de altă par

Evoluția situației din Liban
© Trupele israeliene au reluat bombardamentele de artilerie 
asupra sectorului de vest al Beirutului • Val de arestări 

în orașul Saida
BEIRUT, 19 (Agerpres), — Agenția 

Associated Press, citind autoritățile 
libaneze, relatează că luni dimineața 
artileria israeliană a deschis din nou 
focul asupra pozițiilor forțelor co
mune palestiniano-libaneze progre
siste din sectorul de vest al Beiru
tului. Forțele comune palestiniano- 
libaneze progresiste au ripostat.

în ultimele trei zile — informează 
agenția palestiniană de presă WAFA 
— detașamente ale forțelor co
mune palestiniano-libaneze pro
gresiste au efectuat o serie de acți

tul Kennedy din New York și zărind 
pe jos o hirtie de 100 de dolari n-o 
ridică spunindu-și in sinea sa : «N-o 
să mă aplec acum să iau chiar primii 
bani zăriți. Miine insă o să am timp 
destul să ridic banii de pe jos». 
Nimeni nu mi-a spus înainte de a-mi 
părăsi țara cit de greu va trebui să 
muncesc aici ca să pot trăi" — afirmă 
Maria.

Nu numai că nu sint hirtii de cîte 
100 dolari semănate pe străzile Sta
telor Unite — scrie „Time" — dar 
imigranții își dau seama chiar de la 
început cît de mult îi costă noua 
viață.

în final „Time" se referă și la si
tuația imigranților din Canada și din 
țările vest-europene. In Canada — 
declară un funcționar de Ia serviciul 
social — „este o tragedie să vezi cum 
doctori capabili veniți din Asia sau 
din alte părți, care nu vorbesc bine 
englezește, lucrează in bucătării". In 
ceea ce privește Europa occidentală 
— continuă săptăminalul american — 
„imigranții sint cauza a multiple ne
mulțumiri. tn Germania occidentală 
și Olanda ei sint invinuiți printre 
altele și de creșterea criminalității. 
Cit privește Anglia ei sint acuzați de 
creșterea tensiunilor sociale și de 
sporirea șomajului".

’) Revista „Time" se referă, intre 
altele, la internarea în lagăr a haitie- 
nilor sosiți in S.U.A. în căutarea unui 
loc de muncă, precum și la raidurile 
efectuate în ultimul timp de poliție 
printre muncitorii imigranți. După 
cum s-a anunțat, in urma acestor 
„raiduri de rutină" au fost arestați 
citeva mii de imigranți cu scopul de 
a „elibera" slujbele ocupate de aceștia 
pentru muncitorii americani șomeri.

a României
Todor Jivkov a apreciat nivelul teh
nic ridicat al exponatelor și progre
sul evident realizat de industria din 
țara noastră.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, a adresat cal
de felicitări poporului român pentru 
succesele remarcabile pe care le-a 
obținut și le obține în construcția 
socialistă.

La încheierea vizitei, semnînd în 
cartea de onoare a expoziției, tova
rășul Todor Jivkov a scris urmă
toarele :

„Cu un mare interes și atenție am 
vizitat expoziția economică a Româ
niei socialiste la Sofia. Aceasta re
flectă succesele prietenilor noștri 
români, pentru care ne bucurăm din 
inimă.

Realizările tot mai mari ale Repu- ■ 
blicii Socialiste România și ale Re
publicii Populare Bulgaria în toate 
domeniile economiei constituie pre
misa unei colaborări tot niai strinse 
și .a întăririi prieteniei dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Sint convins că sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a Co
mitetului său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, oame
nii muncii români vor munci pe 
mai departe cu abnegație pentru a- 
vîntul României socialiste vecine".

te, se cere ca înainte de 1 august a.c. 
să se hotărască convocarea pentru 
anul viitor a celei de-a Vil-a sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. privind problema palesti
niană, care era programată pentru 
anul 1984. Documentul final — a-- 
daugă agenția France Presse — a 
cerut Consiliului de Securitate să 
impună „sancțiuni globale și obliga
torii" împotriva Israelului atit timp 
cît această țară nu va aplica rezolu
țiile O.N.U. cu privire la Palestina.

Documentul final condamnă cu 
fermitate Israelul pentru bombarda
mentele efectuate asupra populației 
civile și îi cere să plătească daune 
pentru pagubele provocate în Liban. 
De asemenea, este exprimată „pro
funda îngrijorare a nealiniaților față 
de colaborarea crescindă dintre Is
rael și regimul rasist din Africa de 
Sud". Documentul condamnă S.U.A. 
pentru „folosirea nepotrivită a drep
tului de veto" în Consiliul de Secu
ritate, ceea ce a împiedicat adoptarea 
în unanimitate de către acesta a 
Upei*-rezoluții cerînd încetarea focu
lui în Liban.-

în afara documentului final, parti
cipanții la reuniune au mai adoptat 
alte patru documente, dintre care trei 
sint mesaje adresate președintelui 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, președintelui Libanului, Elias 
Sarkis, și președintelui Siriei, Hafez 
Al-Assad, în care se exprimă solida
ritatea țărilor nealiniate cu lupta lor 
împotriva agresiunii israeliene.

într-o rezoluție speciâlă, Biroul de 
coordonare își exprimă sprijinul 
pentru integritatea teritorială, suve
ranitatea, unitatea și independența 
Ciprului nealiniat, gazdă a acestei 
reuniuni.

uni în spatele liniilor forțelor israe
liene invadatoare. Mai multe unități 
au. atacat un post de comandă israe- 
liah din satul Mdoukha, din sectorul 
central al Libanului. Acțiuni simi
lare au avut loc în cimpia Bekaa, 
de-a lungul șoselei Barouq-Kefraya, 
la est de barajul de pe rîul Karoun, 
și între Kamed Al Loz și Al Rafid. 
în urma acestor operațiuni, forțele 
israeliene au suferit pierderi în oa
meni și material de luptă — preci
zează agenția WAFA.

în ultimele zile, forțele israeliene 
din Liban au accentuat blocada îm
potriva sectorului de vest al Beiru
tului, impiedicind aprovizionarea cu 
produse alimentare și de primă ne
cesitate, periclitind funcționarea spi
talelor — și așa supraaglomerate — 
relevă agenția France Presse, care 
citează declarația unui reprezentant 
al Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii.

Forțele israeliene de ocupație con
tinuă așa-zisele acțiuni de curățire 
în orașul -Saida, oraș a cărui popu
lație este lipsită de adăpost în pro
porție de 30 la sută — relatează 
agenția WAFA. După primul val 
de arestări, în cursul căruia au fost 
duși in lagărele de concentrare ' is
raeliene tineri palestinieni din orașul 
Saida și din taberele de refugiați 
din împrejurimi, trupele israeliene 
au trecut la arestarea bărbaților și 
a tinerilor libanezi, continuă WAFA. 
Numărul libanezilor din orașul 
Saida luați prizonieri de către 
Israel, de la începutul invaziei, este 
estimat la aproximativ 4 000, adaugă 
agenția.

Operațiune antigherilă 
în Uganda

KAMPALA 19 (Agerpres). — Tru
pele guvernamentale ugandeze au 
capturat trei baze importante ale 
gherilei, aflate în apropiere de Kam
pala, in cadrul unei serii de acțiuni 
vizind distrugerea centrelor rezisten
ței antiguvernamentale din această 
țară, a anunțat ziarul guvernamental 
„Sunday Times", citat de agenția 
United Press International. Aceeași 
sursă precizează că in cursul atacu
lui au fost capturați doi membri ai 
forțelor de gherilă, precum și o mare 
cantitate de arme, alimente și echi
pament de comunicații.

Pe de altă parte, Ministerul Apă
rării a informat că taberele aveau 
capacitatea de a adăposti pină Ia 
2 000 de soldați și erau înființate de 
„Mișcarea ugandeză a libertății", 
condusă de Andrew Lutakome Kay- 
ira, aflat în exil.

sărbătoarea națională a columbiei

Excelenței Sale
Domnului JULIO CESAR TURBAY AYALA

Președintele Republicii Columbia

BOGOTA

în numele poporului român și al meu personal, vă adresez 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului columbian prieten calde 
felicitări și cele mai bune urări cu prilejul Zilei naționale a țării 
dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul columbian sărbătorește 
astăzi împlinirea a 172 de ani de la 
proclamarea independentei na
ționale.

Columbia, singura țară care își 
trage numele de la descoperitorul 
Americii (deși Columb nu a ajuns 
să pună piciorul pe pămîntul ei), 
a rămas cunoscută în lume mai ales 
ca „țară a cafelei" sau. mai exact, 
a cafelei de foarte bună calitate. 
Cele peste 500 000 de tone de boabe 
produse anual continuă să situeze 
Columbia pe locul al doilea in 
lume, după Brazilia, în ierarhia 
producătorilor de cafea. Dar pon
derea acestui produs s-a redus sim
țitor in comparație cu trecutul 
destul de apropiat. Tendința spre 
diversificarea agriculturii s-a mate
rializat în ultimii ani în extinderea 
plantațiilor de bumbac, banane și 
arbori de cauciuc, în sporirea su
prafețelor cultivate cu cereale și 
legume, in lansarea unui plan de 
dezvoltare a șeptelului — toate 
acestea exprimînd orientarea spr.e 
utilizarea potențialului agricol ca 
sursă de finanțare a altor ramuri 
economice. în primul rind a indus
triei. Căci accelerarea industriali
zării a devenit acum o opțiune fun
damentală pentru Columbia. Dacă 
la început industria columbiană era 
concentrată în jurul principalelor 
centre urbane. Bogota. Medellin, 
Caii și Barranquilla. fiind dominată

Sărbătoarea P.C. din Spania 
și a organului său de presă 

„Mundo Obrero“
MADRID 19. Timp de trei zile, la 

complexul expozițional „Casa del 
Campo" din Madrid au avut loc ma
nifestările prilejuite de festivalul 
P.C. din Spania și al organului său 
central de presă „Mundo Obrero", 
manifestări la care au participat sute 
de mii de vizitatori — membri de 
partid, locuitori ai Madridului și din 
alte regiuni ale țării, evidențiind 
larga popularitate de care se bucu
ră partidul comuniștilor spanioli, lo
cul său important in viața politică a 
țării, La sărbătoare au fost repre
zentate partide, .comuniste și munci
torești din Europa și de pe alte con
tinente, organele lor de presă, pre
cum și mișcări de eliberare națio
nală.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Ion Circei, 
membru al C.C. al P.C.R. tn perime
trul internațional a fost organizat un 
stand al ziarului „Scînteia", în cadrul 
căruia a fost prezentată o expoziție 
infățîșînd succesele înregistrate de 
poporul nostru pe calea construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate, contribuția sa la lupta pen
tru pace, dezarmare și securitate in
ternațională. Standul a fost vizitat 
de tovarășul Santiago Carrillo, secre
tar general al P.C. din Spania, de 
alți membri ai conducerii P.C.S.

Festivalul s-a încheiat cu o gran
dioasă adunare populară, in cadrul 
căreia au luat cuvintul tovarășul 
Santiago Carrillo și tovarășa Dolo
res Ibarurri, președinte de onoare al 
partidului. (V. Păunescu).

„Cursa înarmărilor—cel mai grav perO 
Ia adresa vieții pe Terra“ 

Concluziile unui document elaborat sub egida O.N.U.
în timp ce, de la tribuna recent 

îneheatei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, reprezentanții statelor 
membre exprimau îngrijorarea pro
fundă a popoarelor lor față de pe- 
ricolul grav pe care-1 reprezintă 
pentru soarta întregii omeniri con
tinuarea nestăvilită a cursei înar
mărilor, un studiu întocmit de Pro
gramul Națiunilor Unite pentru 
mediul înconjurător a venit să com
pleteze prin date și fapte noi argu
mentele expuse în intervențiile 
participanților la dezbaterile din 
cadrul forumului mondial. Studiul 
relevă că in prezent „cheltuielile 
militare globale au crescut la mai 
mult de 20 000 dolari pe secundă, 
adică peste un milion dolari pe 
minut sau 650 miliarde dolari pe 
an. Aceasta reprezintă de peste 20 
de ori valoarea tuturor ajutoarelor 
acordate lumii a treia. In ultimul 
deceniu, cheltuielile militare au re
prezentat 5 pină la 6 la sută din 
produsul social al tuturor țărilor, de 
pe glob".

în același timp, pentru înarmări 
se irosesc uriașe resurse intr-un 
ritm mai intens decit o arată chiar 
și cifrele menționate mai sus. De 
exemplu, încă de la începutul ani
lor 1970 Statele Unite consumau in 
scopuri militare 40 la sută din pro
ducția națională de taliu și titan, 
14 la sută din cea de bauxită și 
cupru, 11 la sută din aceea de 
plumb și zinc și 10 la sută din cea 
de nichel și molibden. Consumul 
militar anual de petrol este esti
mat, în prezent, ca fiind de două 
ori mai mare decit consumul în
tregii Africi. Cursa înarmărilor 
riscă astfel să secătuiască resurse
le Terrei, afectînd in consecință 
grav echilibrul ecologic.

Există și altfel de consecințe 
prin faptul că sumele irosite pen
tru înarmări blochează posibilita
tea soluționării gravelor probleme 

de producția bunurilor de consum, 
in cadrul căreia două sectoare — 
alimentar și textil — dețineau pon
derea cea mai însemnată, în anii 
din urmă investițiile au început să 
fie orientate într-o măsură tot mai 
mare spre asemenea ramuri ca si
derurgia, industria chimică, a auto
mobilelor, cimentului și petrolului, 
bazate pe valorificarea superioară 
a resurselor naționale.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile poporu
lui columbian pentru înaintarea mai 
accelerată pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare. Spre satisfacția re
ciprocă. relațiile de prietenie și co
laborare româno-columblene. înte
meiate pe principiile independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, egalită
ții în drepturi și avantajului reci
proc cunosc o evoluție ascendentă. 
Raporturile de conlucrare rodnică 
dintre România și Columbia au fost 
puternic impulsionate de înțelege
rile convenite cu prilejul vizitei 
oficiale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Columbia și al dialo
gului la nivel înalt romăno-colum- 
bian de la București, care au des
chis noi și ample perspective ra
porturilor bilaterale. Răspunzînd 
intereselor ambelor țări, dezvoltarea 
colaborării prietenești dintre Româ
nia și Columbia slujește, in același 
timp, cauzei păcii și progresului ,n 
lume. -

Ședința comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 

colaborare în domeniul 
agriculturii

BERLIN 19 (Agerpres). — La 
Leipzig a avut loc ședința a 56-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniul agriculturii, 
la care au participat delegații din 
țările membre ale consiliului, pre
cum și din R.S.F. Iugoslavia.

în centrul lucrărilor comisiei s-a 
situat proiectul acțiunilor complexe 
privind dezvoltarea in continuare a 
colaborării in vederea îmbunătățirii 
aprovizionării populației țărilor mem
bre ale C.A.E.R. cu mărfuri agro
alimentare.

Au fost analizate rezultatele cola
borării multilaterale în domeniul pro
ducției vegetale, desfășurată în peri
oada de la adoptarea Programului 
complex. Comisia a adoptat direcții
le principale ale adîncirii acestei co
laborări în următorii ani, accentul 
urmînd a fi pus pe intensificarea con
lucrării în ameliorarea soiurilor 
existente, crearea de noi soiuri și 
hibrizi de plante agricole de înaltă 
productivitate și încercare interna
țională a acestora, sporirea producției 
și livrărilor reciproce de semințe și 
material săditor.

S-a efectuat un schimb de expe
riență privind folosirea metodelor 
perfecționate în zootehnie și au fost 
convenite noi acțiuni de colaborare 
în domeniul asistenței veterinare, in
clusiv in scopul apărării teritoriului 
țărilor membre ale C.A.E.R. de boli
le deosebit de' periculoase.

Comisia a stabilit măsuri pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din 
documentele Sesiunii a XXXVI-a a 
C.A.E.R. și ale Comitetului Executiv 
al consiliului.

care confruntă omenirea. Studiul 
relevă astfel că:
• în jur de 40 la sută din popu

lația lumii nu are acces la asisten
ta medicală ;

O circa 570 milioane de oameni 
suferă de foamete ;

0 aproape 3 miliarde de oameni 
nu dispun de surse adecvate de apă 
potabilă ;
• 800 milioane de oameni sint 

încă analfabeți, iar 250 milioane de 
copii sub 14 ani nu pot merge Ia 
școală.

Cursa înarmărilor agravează ast
fel sărăcia, bolile și mizeria, feno
mene care modifică grav echilibrul 
mediului inconjurător.

Pe de altă parte, ca urmare a 
marelui număr de arme, cu uriașă 
capacitate de distrugere, aflate in 
arsenalele statelor, există riscul 
permanent al unor accidente grave, 
cu consecințe dezastruoase asupra 
mediului ambiant. Numai in pe
rioada 1950—1977 au avut loc nu 
niai puțin de 32 de accidente grave 
în care au fost implicate arme nu
cleare ; de asemenea, au existat 70 
de accidente mai puțin grave, între 
care „pierderea" de către avioane 
a unor arme nucleare fără focoase, 
dezintegrarea unor sateliți militari 
etc..

Armele nucleare reprezintă prin
cipalul pericol pentru mediul în
conjurător — se arată în continua
rea studiului — ele puțind să aibă 
efecte ireversibile. O armă nuclea
ră de o megatonă produce între 
1 000 și 10 000 tone de praf, plus 
cam 10 000 tone de oxid de azot. 
Acesta din urmă poate, odată 
ajuns în stratosferă, să provoace 
„spărturi" in stratul de ozon, per- 
mițind radiațiilor ultraviolete, de
osebit de periculoase, să ajungă 
nestingherite pe Pămînt.

N. PLOPEANU 
_____________________________y
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