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IN INTIMPINAREA

ZILEI DE 23 AUGUST - 

MAREA NOASTRĂ

SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ

Vești bune din agriculturăTOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESC Județele Olt și Buzău au încheiat secerișul griului
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.t tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, coman
dantul suprem al forțelor ar
mate, a vizitat joi, 22 iulie, o 
unitate mecanizată aparținînd 
Diviziei „Mărășești” — mare u- 
nitate centenară, al cărei 
drum de luptă se înscrie cu li
tere de aur în cartea eroismu
lui ostășesc, în numele idealu
rilor de libertate și indepen
dență ale patriei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii losif Banc, Emil 
Bobu, Ion Stoian, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.
La coborîrea din elicopter, tova

rășul Nicolae Ceaușescu *a fost 
întimpinat de generalul-locotenent 
Constantin Olteanu, ministrul apă
rării naționale.

O gardă militară prezintă onorul. 
Fanfara intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Comandantul suprem al forțelor 
armate trece în revistă garda de 
onoare.

Exprimând cele mai alese senti
mente de profundă stimă și recu
noștință pentru grija pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu o poartă in
struirii, educării și înzestrării arma
tei. ministrul apărării naționale a in
vitat pe comandantul suprem și pe 
ceilalți, oaspeți să vizjteze muzeul 
unității. Documente, fotografii și alte 
exponate sugestive dau expresie tra
dițiilor eroice făurite de înaintași 
in bătăliile purtate in vara anului 
1917 la porțile Mărăș'eștilor, în zilele 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim- 
perialistă din august 1944 .și ale 
războiului antifascist. Sînt înfățișate, 
totodată, momente de seamă din ac
tivitatea unității în perioada con
strucției socialiste, mutațiile calitati
ve pe care aceasta — asemenea în
tregii noastre armate — le-a cunos
cut, sub raportul dotării și al ridi
cării capacității de luptă, în anii 
după Congresul al IX-lea, de cind 
în fruntea partidului, poporului și 
armatei se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — anii cei mai fertili din 
întreaga istorie a României.

Rezultatele obținute de unitate în 
pregătirea de luptă și politică ates
tă hotărîrea comandanților, organe
lor și organizațiilor de partid și ale 
U.T.C., a tuturor militarilor de a în
făptui neabătut sarcinile și obiecti
vele stabilite in Directiva comandan
tului suprem, de a îmbogăți cu noi 
fapte cronica eroică a tradițiilor 
moștenite. Privit prin prisma sarci
nilor de însemnătate excepțională 
stabilite de Plenara1 lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c. pentru 
munca educativă, muzeul unității se 
constituie intr-un eficient mijloc de 
educare patriotică și revoluționară a 
tinerilor ce se instruiesc sub drape
lul de luptă al acestei unități, de
corat cu Ordinul „Apărarea patriei".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat s-au oprit apoi în 
fața subunităților care executau pro
gramul de instrucție pe platformele

din incinta unității. în sălile de spe
cialitate destinate instrucției tragerii 
cu armamentul de infanterie, pregă
tirii cadrelor la conducerea focului 
de artilerie, cunoașterii și folosirii 
tehnicii blindate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține eu coman
danți și militari, se interesează ele 
rezultatele obținute, de eficiența fo
losirii simulatoarelor în formarea di
feritelor categorii de specialiști, de 
modul în care se comportă tancul 
produs de industria noastră, și alte 
mijloace tehnice.

La baza sportivă a unității, dotată 
cu aparate și instalații complexe 
destinate dezvoltării calităților fizice 
și morale ale luptătorilor, au fost 
prezentate exerciții aplicativ-milita- 
re. executate cu vigoare și măiestrie.

Sînt vizitate apoi obiective desti
nate activității ' politico-educative, 
cazării și hrănirii militarilor. Toate 
ilustrează condițiile bune de muncă, 
și de trai, care asigură formarea unor 
luptători temeinic instruiți, cu o înal
tă conștiință patriotică, politică și 
revoluționară, gata în orice moment, 
Ia ordinele patriei și poporului, ale 
comandantului nostru suprem, să 
apere cu devotament și abnegație 
cuceririle revoluționare, libertatea, 
independența și integritatea Româ
niei socialiste.

Vizita comandantului suprem în 
această unitate a Diviziei „Mără- 
șești" se încheie intr-o atmosferă de 
vibrant patriotism. Din piepturile 
cadrelor și ostașilor adunați pe pla
toul din apropierea comandamentu
lui unității răsună puternice urale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre- 
sindu-se celor prezenți, a spus : „Vă 
felicit pentru activitatea ce o des
fășurări în pregătirea de luptă și 
politică pentru a fi gata să apărați 
cuceririle revoluționare, libertatea și 
independența patriei. Vă doresc să 
obțineți rezultate tot mai bune, 
multă sănătate și fericire". Militarii 
răspund cu vigoare : „Servim pa
tria !“. Se dă astfel expresie voin
ței nestrămutate a comandanților, 
organelor și organizațiilor de partid 
și de tineret de a aplica în practică 
sarcinile ce le-au fost date, de a 
înfăptui cu abnegație comunistă ho- 
tăririle de partid, de a respecta cu 

strictețe legile țării, de a realiza o 
nouă calitate in toate domeniile 
vieții și activității ostășești, pe baza 
exigențelor formulate in Directiva 
privind pregătirea de luptă și poli
tică a armatei.

în aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat o expoziție de 
tehnică militară de concepție și pro
ducție românească și a participat la 
o aplicație tactică cu trageri de luptă, 
îritr-o zonă din județul Ttilcea.

Lâ sosire, comandantul suprem a 
fost întimpinat cu onoruri militare.

Erau prezenți generalul-locotenent 
Constantin Olteanu, ministrul apără
rii naționale, Ion Petre, prim-secretar 
al Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R., Tudor Postelnicu, ministru 
secretar de stat la Ministerul de In
terne, primul adjunct și adjuncții mi
nistrului apărării naționale, coman
danți de armate și de arme.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat de ministrul apărării națio
nale și comandanții de arme despre 
stadiul înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, a 
orientărilor și sarcinilor date la in- 
tilnirea cu activul de bază de co
mandă și de partid din armată, din 
octombrie 1980, și cu alte prilejuri, 
privind înzestrarea armatei cu teh
nică de luptă modernă, de producție 
românească.

Expoziția oglindește continuarea e~ 
forturilor pentru înzestrarea unități
lor și marilor unități din toate ca
tegoriile de arme cu mijloace teh
nice cu caracteristici superioare, po
trivit cerințelor doctrinei militare na
ționale și caracteristicilor teritoriului 
țării noastre.. Ea pune in evidență 
atenția acordată înfăptuirii îndrumă
rilor date de comandantul suprem 
pentru sporirea puterii de foc, a 
performanțelor tehnico-tactice ale 
mjjloacelor de luptă, creării de noi 
tipuri de tehnică și armament.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au asistat la oi â- 
plicație tactică cu trageri de luptă, 
care a oferit o imagine elocventă a 
acțiunilor complexe de apărare, în 

spiritul cerințelor doctrinei militare 
naționale, desfășurate de subunități 
de infanterie, împreună cu subuni
tăți din trupele Ministerului de In
terne, subunități de gărzi patriotice 
și de pregătire militară a tineretu
lui. Desfășurarea aplicației a scos in 
evidență buna instruire a militari
lor și a celorlalți luptători, iscusința 
și priceperea lor in folosirea, mijloa
celor de luptă moderne din înzestra
re în cimpul tactic.

Aplicația tactică a 'constituit un 
concludent raport ostășesc ai milita
rilor forțelor noastre armate și al 
luptătorilor din gărzile patriotice și 
detașamentele de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, a dat 
expresie hotăririi acestora de a ac
ționa în continuare, pe baza preve- 
.derilor Directivei comandantului su
prem, pentru perfecționarea pregă
tirii lor în vederea rezolvării cu suc
ces a oricăror situații de luptă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat comandanților, ostașilor, lup
tătorilor din formațiunile populare 
de apărare, tuturor participanților la 
aplicație calde felicitări pentru 
măiestria și pregătirea de care au dat 
dovadă și le-a ural noi și importante 
succese in munca de instruire și edu
care, în îndeplinirea misiunii sacre 
de apărare a înfăptuirilor socialiste, a 
libertății, independenței, suveranită
ții și integrității scumpei noastre pa
trii — România socialistă.

După cum știți — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — noi acționăm 
cu toată fermitatea pentru exclude
rea războiului din viața societății. 
Dar, în același timp, sîntem obligați 
să luăm toate măsurile pentru a asi
gura apărarea a tot ceea ce poporul 
nostru realizează sub conducerea 
partidului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se înscrie ca un moment 
cu profunde' semnificații in cronica 
armatei noastre socialiste. Ea atestă 
încă o dată grija permanentă pe care 
conducerea partidului și statului, co
mandantul suprem al forțelor noas
tre armate o poartă pregătirii și edu
cării armatei, întăririi necontenite a 
capacității de apărare a Republicii 
Socialiste România.

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Olt și Buzău au încheiat, 
în ziuă de 22 iulie, recoltarea griu
lui de pe întreaga suprafață culti
vată.

Raportînd acest succes, in tele
grama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
de Comitetul județean Olt al P.C.R., 
se spune : Preluînd pe un plan 
superior experiența anului trecut în 
organizarea muncii, aplicînd indica
țiile date de dumneavoastră și in 
aceasta vară, am scurtat mult pe
rioada secerișului și livrării pro
ducției la fondul de stat. In toate 
unitățile agricole campania s-a în
cheiat in termenul stabilit în pro
gram, reușind să obținem cea mai 
mare recoltă de păioase din istoria 
acestor meleaguri.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din agricultura județului înscriu 
acest succes ca o înaltă cinstire a 
măreței aniversări a celor 17 ani 
de izbînzi remarcabile, repurtate pe 
drumul deschis de istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al IX-Iea al 
P.C.R., de cînd in fruntea partidu
lui și a statului nostru ați fost ales 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, 
patriot și revoluționar înflăcărat.

Toate forțele sînt îndreptate

Fapte de muncă din 'industrie
brăila, o importantă realizare a oamenilor muncii 

de la întreprinderea „Progresul"
Pe marile șantiere ale țării, ca și 

peste hotare, produsele întreprin
derii de utilaj greu „Progresul" din 
Brăila sînt bine cunoscute și apre
ciate. în întîmpinarea zilei de 23 
August, harnicul colectiv al între
prinderii a obținut un succes re
marcabil : realizarea morii cu bile 
de mare capacitate, destinată fabri
cilor de ciment. Noul utilaj, proiec
tat de Institutul de cercetări știin
țifice și inginerie tehnologică „Faur" 
București, are aproape 1000 de 
repere, 10 000 organe de asamblare, 
cîntărește 374 de tone și funcțio
nează cu un reductor de I 600 kW. 
în ansamblul utilajului atrage aten
ția coroana dințată cu dantura în
clinată, o piesă în greutate de 26 de 
tone și cu diametrul de 6,2 metri. 
Este cea mai mare piesă de acest 
fel construită pînă acum Ia „Pro
gresul". în cele două camere ale 
morii, materia primă este măcinată 
de șapte bile de mari dimensiuni, 
realizindu-se o producție de ciment 
de 45 tone pe oră. O contribuție 
deosebită la realizarea noului utilaj 
au adus-o formațiile de lucru con
duse de maistrul Gheorghe Dovle- 
țiu și de șeful de echipă Ion Costică.

Probele tehnologice au fost tre
cute cu succes, noul utilaj urmind

Oameni, petrol, 'înnoiri pe valea Amaradiei
Dealurile gorjene își 

topesc ondulațiile în ză
voaiele de pe valea Ama
radiei. Satele risipite prin
tre ele au nume frumoa
se : Stejari, Ulmet, Cor- 
netu, Aluniș, Frunza... Iar 
etimologia lor ne poartă 
tu gândul la vegetația care 
Împodobea cindva aceste 
locuri unde s-au stator
nicit din vremuri înde
părtate crescători de ani
male, care mai foloseau 
insă și plugurile, plantau 
pomi fructiferi sau viță 
de vie pe clinurile argi- 
loase bătute de soare.

Cînd în anii din urmă 
au fost ridicate primele 
instalații de foraj pe aici, 
oamenii nu s-au arătat 

acum spre încheierea însămînțării 
culturilor duble, efectuarea arătu
rilor de vară, recoltarea legumelor, 
asigurarea furajelor pentru anima
le, modernizarea adăposturilor zoo
tehnice, pregătirea recoltării florii- 
soarelui.

Cu acest prilej, reînnoim anga
jamentul nostru de a acționa cu 
însuflețire pentru a asigura pro
ducții bune și la celelalte culturi, 
punînd un accent deosebit pe efec
tuarea tuturor lucrărilor la timp și 
de calitate.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul jude
țean Buzău al P.C.R., se arată :

Această amplă lucrare, pe care 
am considerat-o ca o acțiune de 
înaltă răspundere patriotică, a con
centrat importante forțe umane și 
mijloace mecanice. Permanent mo
bilizați de comitetul județean de 
partid, de organele și organizațiile 
de partid, oamenii muncii din a- 
gricultura județului nostru au ac
ționat cu dăruire și spirit de răs
pundere, asigurând desfășurării se
cerișului un ritm susținut. în pre
zent, toate forțele sînt concentrate 
la eliberarea de paie a terenului și 
însămînțarea culturilor duble, lu

Foto: loan Marin

a fi exportat în India. Pe cartea de 
vizită a întreprinderii „Progresul" 
rămîn înscrise hărnicia, competența 

mirați. Le mai văzuseră 
nu departe, tot în Gorj, la 
Țicleni. Parcă, le și aș
teptau. Și aflînd că in 
adîncurile aceluiași pă- 
mint, în care ei plantau 
prunii, s-a găsit petrol, 
și-au dat seama că totul 
se va schimba aici. Pe
trolul din adîncuri a adus 
oriunde mari schimbări la 
suprafață, in munca și 
viața oamenilor. Tocmai 
de aceea nu au stat pe 
gînduri cînd au fost che
mați să lucreze la sonde. 
Nu-i mai puțin adevărat 
că și Schela de foraj Cra
iova a adus in această 
zonă petroliști cu expe
riență, din alte schele. Și 
astfel, la Virteju s-a or

ganizat un adevărat stat 
major de unde se diri
jează bătăliile de pe fron
turile țițeiului, fronturi 
marcate, de suplețea son
delor ce se înalță deasu
pra pădurilor de goruni 
sau pitite la poalele văilor.

„Schimbarea, la față" a 
acestor meleaguri nu se 
produce însă la o ridicare 
de baghetă magică. Tot ce 
se naște presupune o 
muncă tenace, cu neclin
tită încredere în ce va fi. 
Ziua de miine se .întru
pează -din efortul de azi. 
și acest adevăr il știu 
foarte bine oamenii1 care, 
pe. unde trec, lasă in 
urma lor o industrie, ,o-

crări ce se vor încheia în 1—2 zile 
pe întreaga suprafață planificată, 
la efectuarea arăturilor de vară 
pentru pregătirea in bune condiții 
a producției anului viitor. De ase
menea, sînt în curs de finalizare 
livrările de griu la fondul de stat.

Vă raportăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că și 
în celelalte sectoare agricole se ac
ționează cu aceeași responsabilita
te comunistă, la plantarea culturi
lor succesive de legume, la recol
tarea și livrarea către populație și 
la export â produselor din legumi
cultura și pomicultură, la efectua
rea ritmică a lucrărilor din viti-1 
cultură și zootehnie.

Puternic mobilizați de minunatul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață, de înflăcărat patriot și 
strălucit militant revoluționar, co
muniștii. toți locuitorii satelor ju
dețului Buzău se angajează să-și 
sporească necontenit contribuția la 
înfăptuirea vastului program de e- 
dificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, pentru a 
întîmpina Conferința Națională a 
partidului cu noi și importante re
alizări in toate domeniile de acti
vitate.

profesională, tenacitatea muncito-l 
rească. (Corneliu Ifrim, corespon-J 
dentul „Scînteii").

rașe, destine reînnoite. 
Astfel, piuă cînd se von 
contura clădiri durabile 
(primele au și început să 
se construiască), sondorii 
și-au improvizat dormi-; 
toare, cantine, magazii; 
cîteya birouri simple. în- 
tr-unul dintre ele l-am 
întilnit^pe inginerul Cor-| 
ne! lordache dialogind 
pri ît.'-o stație de emisie-! 
reeeotie cu oamenii de -Id 
sondele mai îndepărtatn; 
Fiecare insta'ație de fo
raj poartă cite un număr.!

Lucian ZATTI
(Continuare 
in pag. a V-a)
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Intre flori
Pe balcone — brazi și iar brazi, 

mindrl de parcă ar crește pe 
munte; pe prichiciurile ferestre
lor secțiilor de lucru — flori 
care iți incintă privirile; in 
curte — straturi de tomate 
parcă desprinse din cărțile de 
botanică. In altă parte — o di
versă și veritabilă fermă legu
micolă.

Unde se găsesc toate acestea 7 
La secția drumuri și poduri din 
Tg. Mureș. Și cine se ocupă în 
timpul lui liber de toate aceste 
frumuseți 7 Halț Petre, maistru 
la această unitate, secretarul or
ganizației de partid.

Toate bune și frumoase, 
cine ii urmează exemplul 7 

Faptă

aar

pioniereasca

I
I
I
I
I
I
I
I
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Buni prieteni, Cornel Hurzea- 
nu și Cristi Popescu din comu
na Perișor, județul Dolj (așa 
cum citim in ziarul județean 
„Înainte"), niște ținti, unul in 
clasa a lV-a, iar celălalt in a 
II-a, și-au pus in gind să-și 
cumpere cite o înghețată. Cind 
să scoată micile lor economii 
și-au dat insă seama că n-au 
prin buzunarele lor decit doi 
lei, bani pentru o singură 
înghețată. S-au întors abă
tuți din drum. La o răscruce 
ce le văd ochii ? Sute și 
sute de lei imprăștiați de vînt 
prin toate părțile. I-au adunat 
jrumos, iar la numărătoare au 
ieșit bani nu pentru două, ci 
aproape pentru 2 000 de înghe
țate. Au uitat de înghețată. S-au 
îndreptat glonț la primărie, unde 
au predat întreaga sumă secreta
rului biroului consiliului popu
lar comunal. O faptă exemplară, 
pionierească. Dar pe cit a fost 
de frumoasă această faptă, pe 
atit de urită a fost cea a păgu
bașului, un oarecare Leontin 
Marin, care nu le-a spus co
piilor măcar... mulțumesc.

Pasiune 
rentabilă

Ziaristul Bencze Csaba Attila, 
c respondent al ziarului „Elore", 
c domiciliul in Satu Mare, Și-a 
amenajat la locuința sa din bd. 
1 ’publicii 31, in citeva lăzi am- 
7. isate intr-o debara... o nuni- 
c ipercărie. E organizată după 
t: ate regulile științei agrotehni
ce. Nu de mult a cules și pri- 
n. 1 recoltă de ciuperci din care, 
n ■ mărturisește el, soția sa a 
gătit cele mai gustoase prepa
rate. Numeroși prieteni și cu- 
noscuți ai săi, după ce i-au vi- 

| zi at ciupercăria, și-au dat sea
ma că pentru a produce, ciuperci 
in propria gospodărie nu e ne
voie decit de puțin efort și nea
părat de pasiune. Se poate spune 
așadar că, după mlniciupercăria 
amenajată după „brevetul" con- 
f. .ztelui nostru, pasiunea s-a ex
il ;s la Satu Mare ca ciupercile 
d.ipă ploaie.
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O dezbatere din care au avut 
de învățat toți participanții

Reflecțiile comuniștilor 
asupra subiectului care 
urma a fi luat in dezbate
rea adunării generale a or
ganizației de bază începu
seră odată cu convocarea 
acesteia. Mai cu seamă în 
jurul cîtorva întrebări, prin
tre care : a întrunit Teofil 
Cojocaru calitățile, trăsătu
rile de caracter ce i se cer 
unui activist de partid ? Iar 
dacă le-a întrunit, ce l-a 
determinat să refuze o sar
cină pe care a intenționat 
să i-o încredințeze comite
tul județean de partid ? 
Complexitatea muncii ce 
urma să o desfășoare ? 
Unele dificultăți colaterale 
ce ar fi derivat din aceas
ta 7 întrebările de mai sus. 
ca și numeroase altele își 
impuneau acuitatea cu atit 
mai mult cu cît cel ce urma 
a fi pus în discuție lăsase, 
o bună perioadă de timp, o 
cu totul altă impresie. Și în 
perioada cît fusese activist 
al Comitetului județean 
Botoșani al U.T.C.. și pe 
durata efectuării cursurilor 
de pregătire politico-ideo- 
logică, și chiar în prima 
parte după ce fusese numit 
director adjunct al cabi
netului județean nentnu ac
tivitatea ideologică și po- 
litico-educativă. De ce 
„în prima parte" 7 Pentru 
că. între timp, în viziunea 
lui Teofil Cojocaru noțiu
nea de activist al partidu
lui a început să-i apară 
altfel. Adică, ceva ce ține 
de o specializare pentru un 
anume post, pentru o func
ție încredințată la un mo
ment dat. Acesta era, cum 
s-a constatat ulterior, sin
gurul motiv ce l-a determi
nat să refuze primirea

unei alte munci care I s-a 
propus. Fără să-și dea 
seama că unilateralizarea 
„perfecționării" ar fi dus 
după un timp, și ia rutini- 
zarea să. învestirea într-o 
muncă de răspundere ori 
alta nu înseamnă un con
tract de o viață cu un post; 
locul activistului de partid 
este întotdeauna acolo unde 
i-o cere partidul.

Faptul că n-a înțeles a- 
ceastă necesitate, nici după 
sfaturile date de tovarășii 
de muncă, a făcut ca între
bările pe care și le punea 
fiecare membru al organi
zației de bază a aparatului 
Comitetului județean ’ de 
partid Botoșani să-și gă
sească răspunsul încă îna
inte ca adunarea generală 
să fi avut loc. Acest răs-, 
puns era unul singur : Te
ofil Cojocaru nu se mai 
putea bucura de încrederea 
de a mai fi activist al par
tidului. Tocmai pornin- 
du-se de la această con
vingere. adunarea generală 
a organizației de bază — 
sancționând abaterea și re- 
comandînd organelor ierar
hic superioare retragerea 
calității de activist de par
tid a celui în cauză — a 
folosit cazul pentru dezba
terea lui mai aprofundată. 
Dezbatere din eare fiecare 
participant a înțeles mai 
bine că locul activistului 
politic este acolo unde par
tidul i-o cere, unde viața o 
impune. A fost concluzia 
cu care — așa cum o măr
turisea — a plecat din a- 
dunarea generală inclusiv 
cel ce determinase include
rea pe ordinea de zi a 
acestui subiect. (Silvestri 
Aiienei).

de conducerea partidului și 
nici la nivelul posibilități
lor de care dispune indus
tria județului. Pe baza ana
lizelor efectuate în între
prinderi s-a ajuns la con
cluzia că există reale posi
bilități ca importurile să 
fie reduse mai accentuat, 
astfel încît să fie diminua
te pină la 40 la sută în

acest an și pînă la 70 la 
sută in actualul cincinal. A 
fost întocmit în acest scop 
un program de măsuri care 
jalonează direcțiile și căile 
concrete în care urmează 
să se acționeze și din care 
unele măsuri au început 
deja să prindă viață. (Ni- 
colac Mocanul.

în evidențe - bine, 
în realitate - altfel...

„Cum se desfășoară dis
cuțiile individuale cu mem
brii de partid în organiza
țiile de bază din întreprin
derea dv. ?“ „Noi apre
ciem că bine" — ne răs
punde prompt secretarul 
comitetului de partid din 
întreprinderea ..6 Martie"- 
Timișoara, Mihai Vizitiu.
- Spre a-și susține afirma
ția, apelează apoi la cîteva 
argumente statistice. Care 

zsint acestea ? Că în toate 
cele șase organizații de 
bază discuțiile au început 
încă din luna ianuarie. Că 
s-a avut în vedere ca pri
mele convorbiri să aibă loc 
cu acei membri de partid 
care la discuțiile anterioa
re au fost avertizați asupra 
unor abateri. Că s-au pur
tat asemenea discuții cu 
127 de comuniști, ceea ce 
reprezintă peste 30 la sută 
din efectivul membrilor de 
partid de aici.

Informațiile primite de la 
tovarășul secretar, și care 
se regăsesc și in sistemul 
de evidentă transmis co
mitetului municipal, anun
țau- o preocupare pozitivă 
în această privință. Dar, 
apelînd la documentele or
ganizației de partid nr.

Ne scriu

șase, constatăm că din 11 
membri de partid raportați 
că s-au purtat discuții in
dividuale cu ei nu apar în 
registrul de procese verba
le decît... 4. Să fi fost un 
simplu accident situația de 
la organizația amintită 7 
Așa am presupus. Dar ea 
s-a repetat aidoma și cind 
am examinat documentele 
de evidență ale organiza
ției de bază din secția vi
bratoare — una din cele 
mai mari din întreprindere. 
Deși secretarul comitetului 
de partid ne-a informat că 
aici s-au purtat discuții in
dividuale cu 24 de membri 
de partid. în registrul de 
procese verbale nu apare 
consemnată... nici una. Cum 
poate fi apreciată o ase
menea situație ? In primul 
rînd. ca o dezinformare — 
cum dealtfel a și aprecia
t-o tovarășul Laurențiu 
Rujoi, secretar al comite
tului municipal de partid, 
prezent la investigația fă
cută aici. în al doilea rînd, 
ca o slabă preocupare pen
tru desfășurarea discuțiilor 

'individuale în condițiile de 
responsabilitate și exigență 
politică cerute. (Constantin 
Priescu).

cititorii

Program concret 
pentru reducerea importurilor Cunoașterea legilor țării

I „Mulțumesc,
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oameni buni"
Mă aflam zilele trecute in Te

cuci — ne scrie Mișu Grigoriu, 
str. 7 Noiembrie. Am fost brusc 
cuprins de crizele unei vechi 
colite renale. Dureri atroce. 
Trecătorii mi-au întins mina Și 
m-au ajutat ca pe o rudă a lor 
apropiată să mă internez la spi
talul . municipal. Acolo mi s-au 
intih's alte miini frățești : ale 
doctorului Constantin Diaco- 
nescu și asistentelor Anișoara 
Heisller și Anișoara Gherasim. 

săptămini au 
dobora. 
salvat, 
familia 

Dar nu 
vrut să
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Timp de două 
luptat cu boala care mă 

la urmă m-au 
mulțumesc, eu și 

mea, din tot sufletul ! 
despre acest caz aș fi 
vorbesc mai întii. Ci despre spi
talul din Tecuci. Acest spital re
prezintă pentru cei care-l cunosc 
o citadelă a sănătății de mina 
intii. V-o spun din experiență !

I

Cu puțin timp în urmă, 
biroul Comitetului județean 
de partid Brașov a anali
zat modul in care organele, 
organizațiile de partid și 
consiliile oamenilor muncii 
din întreprinderile jude
țului se preocupă de redu
cerea 'mporturilor de ma
terii prime, materiale, uti
laje și piese de schimb și 
de sporirea pe această cale 
a contribuției pe care uni
tățile respective sint datoa
re s-o aducă la diminuarea 
efortului valutar al țării. 
Din analiză a reieșit faptul 
că datorită răspunderii cu 
care s-a acționat în această 
privință valoarea importu
rilor s-a redus de la an la 
an, ea fiind în 1981 cu a-

proape o jumătate de mi
liard lei inferioară celei 
stabilite inițial, pentru ca 
la finele actualului cincinal 
valoarea lor reprezinte 
2,4 la sută — raportat la 
valoarea producției marfă 
— comparativ cu 6 la sută 
în cincinalul trecut.

Biroul a apreciat însă că 
deși in acest domeniu s-au 
înregistrat în ultima pe
rioadă rezultate notabile — 
și aici se cuvine să amin
tim activitatea desfășura
tă de organizațiile de par
tid de la Întreprinderile de 
tractoare. autocamioane,’ 
rulmenți, „Electropr'ecizia" 
Săcele ș.a. — realizările 
obținute nu se situează la 
nivelul exigentelor puse

Preocupat să preîn.tîmpi- 
ne apariția in cadrul co
lectivelor noastre de mun
că a unor abateri ce con
travin prevederilor cuprin
se în codul principiilor eti
cii și echității socialiste, a 
legilor tării noastre, biroul 
organizației de partid a or
ganizat, cu sprijinul ofi
ciului juridic al Centralei 
de construcții montaj — 
București, mai multe în- 
tîlniri cu membri de par
tid, cu ceilalți oameni ai 
.muncii din compartimente
le noastr-e de activitate; 
Expunerile vizează, pe -lin
gă cunoașterea enunțului 
unor texte de lege, crește
rea conștiinței juridice a

fiecărui om al muncii. Dez
baterea unor cazuri con
crete ce s-au petrecut în 
unele unități ale centralei 
are menirea de a pune în 
evidentă și carențe din ac
tivitatea noastră. Astfel, 
urmărind elementele con
stitutive ale unor abateri 
și infracțiuni, am putut să 
orientăm mai eficient for
mele muncii politico-edu
cative spre prevenirea si 
combaterea acestora.

Aurel ILIESCU 
secretar
al biroului organizației 
de bază nr. 2 
din cadrul Centralei 
de construcții montaj — 
București

4 zmei, 
8000 de lei

Noaptea, pe la ora două, cu 
vocile „date" pină la refuz și 
cu un radiocasetofon, turmentat 
parcă și el, așa și-au anunțat 
prezența pe uliți patru „zmei" 
din comuna Coșbuc, județul Bis- 
trița-Năsăud, pe numele lor Va- 
sile și Viorel Tiron, Leon Pa- 
velea și Vasile Bugnar. Dar 
in mințile lor încețoșate li s-a 
părut că n-ar fi suficient atit. 
Și-au anunțat deci prezența ?i 
altfel'. Nu prin aruncarea buz
duganelor, ca in poveste, ci 
prin zvirlirea cu pietre pe aco
perișurile caselor. Deznodămin- 
tul : „distracția" i-a costat cite 
2 000 de lei de căuciulă. Cam 
scumpe — căciulile !
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Mixerul electric 
ARGIMIX

Mixerul ARGIMIX este un apa
rat ideal și de neînlocuit in orice 
gospodărie. Dotat cu accesorii (te
luri, mixator cu cuțit) specializate 
pentru diverse operații culinare, 
ARGIMIX este un mixer util, ra
pid, economicos. Aparatul scutește 
de efort în prepararea cremelor, 
aluatelor moi pentru prăjituri, piu- 
rcurilor din cartofi sau legume, 
băuturilor tip „Cockteil", sucurilor 
din fructe. \

ARGIMIX se poate procura din 
magazinele și raioanele specializate 
in desfacerea articolelor electrocas- 
nice, la prețul de 550 lei.

Valea Jiului; imagine din orașul minier Vulcan Foto : S. Cristian

Pe marginea proiectului Programului de alimentație 
științifică a populației

Sănătatea și echilibrul alimentației
Viața, cu toate formele ei de ma

nifestare, presupune un consum per
manent de energie. Se obișnuiește ca 
această energie cheltuită de om, pre
cum și valoarea energetică a alimen
telor să se măsoare în calorii.

Chiar și în condițiile repausului 
absolut, organismul consumă energie 
pentru că reacțiile metabolice vitale 
continuă să se desfășoare. Această 
cheltuială minimă de energie repre
zintă metabolismul bazai. La adultul 
normal, metabolismul bazai este în 
medie de 1 calorie pe oră pentru un 
kilogram de greutate corporală nor
mală. Deci o persoană de 70 kg, dacă 
stă culcată în pat, în relaxare mus
culară completă și într-o ambianță 
termică agreabilă, consumă aproxi
mativ 1 700 calorii în 24 ore. Copiii 
și adolescenții au metabolismul bazai 
mai accentuat decît adulții ajungind 
pînă la 2—2,5 cal/kg/oră în primii 
ani de viață. în schimb, la bătrîni 
scade sub 1 cai/kg/oră.

în condiții obișnuite, omul păstrea
ză repaus- (asemănător metabolismu
lui bazai) numai cîteva ore pe zi, în 
timpul cît doarme. In rest, el lucrea
ză în cadrul programului profesiunii 
sale, execută diverse treburi gospo
dărești, citește, se plimbă, face sport 
etc. Fiecare din aceste forme variata 
de manifestare solicită cheltuială su
plimentară de energie.

Prin activitatea musculară se con
sumă cea mai multă energie. Simpla 
trecere din poziția culcat în poziția 

■ șezind ridică metabolismul energetic 
cu 30—50 la sută : el se dublează în 
deplasările lente, se cuadruplează in 
mersul cu pasul vioi și poate fi de 
8—10 ori mai mare decît metabolis
mul bazai în munci și sporturi grele, 
cu efort fizic mare. Aceasta explică 
de ce o persoană adultă, de corpo
lență medie, căreia ii erau suficien
te 1 600—1 800. calorii în 24 ore dacă 
stătea imobilizată în pat, ajunge să 
cheltuiască 4 000—6 000 calorii în 24 
ore dacă execută o muncă fizică 
foarte grea în cele 8 ore de activi
tate profesională sau în timpul liber.

Proiectul Programului de alimenta
ție științifică a populației, publicat 
recent, a stabilit necesarul de ener
gie pentru diferite grupe de popu
lație. S-a ținut seama de condițiile 
concrete, din țara noastră, de structu
ra populației, de zona geografică în 
care ne aflăm. Iată, spre exemplifi
care, nivelurile medii recomandate 
pentru adulți :
Bărbați de 20—45 anî

Femei de 20—45 anî

• efort mic
• efort mediu
• efort mare
Femei de 46—60 anî

2 500 calorii
2 700 calorii
2 900 calorii

• efort mic 2 300 calorii
<® efort mediu 2 500 calorii
• efort mare 2 700 calorii
femei peste 60 ani 2 100 calorii

Pentru a se înțelege mai ușor ce 
reprezintă, în alimente, aceste calo
rii vom exemplifica. De pildă, un 
bărbat în vîrstă de 20—45 ani, avînd 
o activitate cu efort fizic mediu,

Conf. dr. Sebastian 
DUMITRACHE 

catedra de igiena alimentației,
Institutul de medicină și farmacia

București

• efort mic
• efort mediu
9 efort mare
• efort foarte mare

2 700 calorii
3 200 calorii
3 700 calorii
4 100 calorii

Bărbați de 46—62 ani

• efort mic 2 600 Calorii
• efort mediu 3 000 calorii
• efort mare 3 400 calorii
• efort foarte mare 3 800 calorii
bărbați peste 62 ani Z 300 calorii

(muncitor In construcții de mașini) 
are nevoie de circa 3 200 calorii zil
nic. în alimente, aceasta înseamnă 
un consum de 250 ml lapte, 50 gr. 
telemea, 200 gr. carne, un ou, 300 gr. 
de legume, 240 gr. cartofi, 200 gr. 
fructe, 500 gr. pîine și 65 gr. alte 
produse cerealiere (paste făinoase, 
biscuiți etc.), 70 gr. zahăr, 50 gr. 
grăsimi (ulei, untură).

Dacă se consumă peste limitele 
normale, surplusul energetic se de
pozitează sub formă de grăsime, in- 
stalindu-se obezitatea, care, de multe 
ori, însoțește sau agravează alte boli, 
cum sint creșterea grăsimilor din 
singe, ateromatoza, hipertensiunea 
arterială, diabetul, litiaza biliară, ar
trozele, insuficiența cardiacă, infarc
tul de miocard și altele. Se înțelege 
că o alimentație corectă previne 
toate aceste tulburări.

Din tabelele de mai sus se obser
vă că, pentru aceeași categorie de 
activitate, persoanele vîrstnice con
sumă mal puțină energie decit cele 
tinere.

Furnizoare de energie sînt substan
țele nutritive zise calorigene : zaha- 
rurile sau glucidele (hidrocarbona- 
tele), lipidele (grăsimile) și protei
nele. Prin arderea în organism, un 
gram de zaharuri sau de proteine 
furnizează in medie 4 calorii, iar un 
gram de grăsimi 9 calorii. O situație 
deosebită o prezintă energia elibe-

Lapte și produse lactate
Carne și preparate din carne 
Ouă
Legume și fructe 
Piinc și alte derivate cerealiere 
Leguminoase uscate
Zahăr și produse zaharoase 
Grăsimi comerciale

rată de alcoolul etilic (7 calorii pen
tru un gram de alcool), dar acesta nu 
este un aliment ci mai mult un toxic.

Intre cheltuiala de energie a or
ganismului și valoarea calorică a 
alimentelor consumate trebuie să 
existe un permanent echilibru. De 
îndată ce acest echilibru este rupt, 
pot ațîărea efecte nefavorabile. Ast
fel, cind hrana zilnică nu asigură 
numărul suficient de calorii, orga
nismul este obligat să elibereze ener
gie din propriile sale țesuturi. Rit
mul de creștere al copiilor și ado
lescenților se încetinește, adulții 
scad în greutate, mușchii își reduc 
volumul și în formele mai grave de 
înfometare se ajunge la slăbiri ac
centuate (cașexie).

£ubalimentaț.ii au capacitate de 
muncă redusă, obosesc repede, pv e 
lungesc perioadele de pauză, ren,, ț 
ță la unele activități extraprofesio- 
nale, sint mai apatici și mai puțin 
rezistenți la frig, intemperii, noxe 
chimice, boli microbiene.

Astăzi, în țările cu situație econo
mică prosperă subalimentația calori
că este un fenomen rar întîlnit și de 
obicei nu se datorește insuficientei 
alimentelor sau a posibilităților de 
procurare, ci unor cauze medicale : 
boli digestjve — gastrite, ulcere, en- 
terocolite — hepatite și pancreatite 
cronice, boli febrile, neoplasme, de
reglări metabolice etc. în schimb 
apare din ce în ce mai frecvent ris
cul unui consum crescut de calorii 
față de nevoile reale ale organismu
lui. Aceasta este consecința pe de o 
parte a reducerii cheltuielii de ener
gie (prin sedentarism, mecanizare, 
comodități de locuit și transport 
etc.), iar pe de altă parte a abuzu
rilor alimentare mai ales pe seama 
produselor concentrate, hipercalorice 
cum '.sînt : plinea și alte derivate 
cerealiere (paste făinoase, biscuiți, 
gogoși, cozonaci, checuri), cărnuri și 
mezeluri grase, produse de patiserie, 
produse zaharoase, mîncăruri gătite 
cu multă grăsime etc.

Dar alimentele trebuie să aducă 
organismului nu numai energie, ci 
și o serie de substanțe nutritive in
dispensabile (proteine, grăsimi, za- 
haruri, elemente minerale, vitamine) 
în anumite proporții și limite. Pen
tru a se păstra un echilibru. între 
diferitele categorii de produse in 
condițiile specifice țării noastre, par
ticiparea procentuală a grupelor de 
alimente la acoperirea necesarului de 
energie al unui adult poate l’i ur
mătoarea :

6-12%
6—10%
1— 3% 

14—17% 
34—42%
2- 4%
S—10% 

14—17%

din totalul de calorii

Printr-o alimentație corectă, cu 
păstrarea echilibrului dintre cantita
tea de alim'ente consumate și efor
tul fizic depus, ca și prin asigurarea

unei structuri calitative armonioase, 
putem preveni îmbolnăvirile și asi
gura o stare bună de sănătate.

Este normai ca rețeaua comercială locală să desfacă 
lot mai multe produse realizate de mica industrie

Contoare 
telefonice 
cu bucluc

Atit Ioana Glăvan, cit și soțul 
ei sint oameni ai muncii, cu- 
noscuți in comuna însurăței, 
județul Brăila, ca oameni gos
podari, serioși și harnici. Ca 
mulți alți consăteni, și-au insta
lat și ei in locuință un aparat 
telefonic. Lunar, drept taxă, 
plăteau o sumă mică de bani. 
Atit cit se plătește și la oraș. 
In ultima lună insă deodată 
taxa s-a ridicat la... 2 500 lei ! 
Gospodarii au făcut ochii mari. 
Ce să fie 1 Au aflat că și altor 
abonați li se pretind asemenea 
sume astronomice. Se aude prin 
comună că ar fi defecte contoa
rele telefonice de la centrală. Să 
riscăm un telefon cu taxa in
versă la direcția județeană a 
poștei și telecomunicațiilor ? 
Poate-și revin contoarele 
fonice cu bucluc !

tele-
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Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

I

Sînt cunoscute sarcinile și răspun
derile mari ce revin industriei mici 
în valorificarea resurselor locale de 
materii prime și — pe această 
bază — în satisfacerea mai bună a 
cerințelor locale de aprovizionare cu 
diferite bunuri de consum. Cum se 
acționează pe această linie în jude
țul Teleorman 7

...Comuna Suhaia, din județul Te
leorman, are aproape 7 000 de locui
tori. Pină mai ieri, doar pescari. As
tăzi — și pescari, și agricultori, și 
meșteșugari.

— Numai la cooperațiva agricolă 
de producție din localitatea de reșe
dință a comunei — ne spune tova
rășul Petre Iancu, vicepreședinte al 
biroului executiv al consiliului popu
lar — avem 15 secții anexe de mică 
industrie și prestări de servicii. No
menclatorul de produse este mare. 
Ponderea principală o dețin plăcile 
termoizolante, împletiturile de răchi
tă, artizanatul, materialele de con
strucție. Materia primă 7 Paiele, ră
chita, lutul, „resturile textile", alte 
materiale recuperabile și refolosibile 
de la întreprinderile din județ. Inves
tiții 7 îndemînarea și talentul „mese
riașilor" — în ghilimele pentru că 
cei mai mulți dintre ei n-au renun
țat la agricultură, chiar dacă iama 
sau în timpul liber lucrează pentru 
industria mică. Beneficiari 7 în pri
mul rînd noi înșine, comuna, unită
țile economice, cetățenii I Dar și ju
dețul, ca și celelalte județe. Anual 
„exportăm", dacă se poate spune așa, 
produse industriale in valoare de cir
ca 4 milioane lei.

— S-ar putea și mai mult 7
— S-ar putea. Dar nu ni se co

mandă. Direcția comercială, de 
exemplu, nu ne-a solicitat niciodată 
nici cărămidă, nici împletituri din 
răchită sau mobilă, nici țesături sau 
cusături populare, nici cergi, nici co
voare. Nici măcar gheață pentru uni
tățile de alimentație publică. Nimic 
din ceea ce producem sad am putea 
produce. Din cite știu, singura co

mandă pe care, de cițiva ani încoa
ce, ne-a făcut-o comerțul a fost... 
niște costume populare pentru perso
nalul de la un han din județ. Spun 
acestea pentru că, în consecință, pro
ducția este limitată de... cerere, nu 
de posibilități.

...O excepție 7 Nu. Argumentul 7 
Ponderea mărfurilor produse în ju
deț, în valoarea totală a fondului de 
marfă : 0,8: la sută înainte de con
tractările suplimentare din luna mai, 
cu puțin peste 1 procent după aceste 
contractări. La care am putea adău
ga, spre exemplificare, o realitate 
constatată la cel mai mare magazin 
din Alexandria — „Crinul" : la ra
ionul de artizanat, nici unul din pro
dusele expuse nu este un produs lo
cal. Am notat la intîmplare. de pe 
cîteva etichete, I. C. Focșani, coope
rativa „Confecția" Ploiești, I.P.P. 
Tg. Ocna, F.C.T. București, coo
perativa „Munca manuală" Roman 
ș.a.m.d. O situație anormală, despre 
care tovarășul Petre Șerban. șeful 
magazinului, ne sțiune

— Prin planul de stat, avem con
tracte anuale cu I.C.R.T.I. București, 
pe baza repartițiilor ministerului. A- 
ceste contracte și repartiții sint la ni
velul maxim de desfacere. Deci, ce 
luăm din județ este peste sarcinile 
noastre de pian.

...Tar Direcția comercială s-a mul
țumit să rămînă un simplu organ de 
evidență a eventualelor oferte și de 
simplu solicitant, care întocmește 
„liste de necesar", în loc să acțione
ze ca un stimulator al producției 
locale de bunuri de consum, ne- 
renunțînd, desigur, și la aducerea 
lor din alte 'județe. O soluție, dealt
fel, foarte rentabilă. Chiar pentru 
comerț, care, la aprovizionarea direc
tă, cîștigă 5 pină la 7 la sută, cît re
prezintă rabatul comercial pe care 
altfel îl plătește intermediarilor prin 
care se. fac livrările. Cităm dintr-o 
lungă, foarte lungă listă de articole 
deficitare : truse pentru ace de cu
sut, teci pentru gresie de coasă, co-

șuri de rufe, bătătoare de covoare, 
cutii de scrisori, sfoară de tapițerie, 
jucării textile, articole de ceramică 
populară, araci pentru vie, oiști pen
tru căruțe, cărămizi subțiri pentru 
sobe, funduri de tocat, făcălețe, cuie 
pentru cizmărie. Peste 170 de grupe 
de produse. Dintre care, multe, foar
te multe, posibil de realizat in județ, 

îndreptățește aceșstă soluție bi
lanțul concret cu care s-a încheiat 
prima zi a „contractărilor", organiza
te recent de comisia județeană pen-

însemnări din județul 
Teleorman

tru coordonarea producției bunurilor 
de larg consum. Nu la Neptun, nici 
la Poiana Brașov, nici măcar . la 
București. Ci la Alexandria, in sala 
clubului lucrătorilor din comerț. Con
cret : comenzi ferme, acceptate de 
întreprinderi din județ, în valoare de 
4 815 000 lei. Și nu numai de acest 
prim bilanț...

— Pentru dezvoltarea industriei 
mici corespunzător posibilităților re
ale de care dispunem și a cerințelor 
de bunuri de consum — ne spune 
tovarășul loan Cotoară, secretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședinte al comisiei județene pentru 
coordonarea producției bunurilor de 
larg consum — s-a luat măsura in
ventarierii tuturor secțiilor și atelie
relor de producție existente, a resur
selor locale de forță de muncă, a ma
teriilor prime locale și a materialelor 
rezultate din procesele de producție 
și de consuni. După care, pe această 
bază, pentru acest an s-a stabilit un 
plan de producție cu 57,2 la sută 
mai mare decît realizările anului 
1980 : se prevăd creșteri simțitoare 
la tricotaje, încălțăminte, țesături-

covoare, Împletituri din răchită, pro
duse de balastieră, cărămidă, conser
ve și semiconserve de legume etc. 
S-a acordat, de asemenea, o atenție 
deosebită unor produse noi, cum ar 
fi plăcile termoizolante din paie — 
care înlocuiesc vata minerală și alte 
materiale costisitoare in construcțiile 
agrozootehnice și alte investiții. în- 
cepînd din acest an ne-am propus să 
asigurăm întregul necesar de cărămi
dă pentru construcțiile locale și pen
tru populație din producție proprie.

— Cu toate acestea, în magazinele 
comerțului de stat nu se găsesc mul
te din mărfurile care se produc, sau 
e-ar putea produce, foarte bine, și în 
Teleorman 7

— Reprezentanții Direcției comer
ciale fac parte din comisia județeană 
de coordonare a activității de indus
trie mică și din comisia de producție 
a bunurilor de larg consum. Deci 
cunosc, încă din faza de proiect, pro
filul de producție și cantitățile 
de produse ce se vor realiza în 
fiecare an de plan. Mai mult decît 
atit, comitetul executiv a transmis 
comerțului nomenclatorul de produse 
întocmit de Ministerul Comerțului 
Interior și o listă a produselor — din 
acest nomenclator — realizate de in
dustria mică a județului, pe care sînt 
obligate să le aibă in permanență in 
magazine. Dar nu le au. pentru că 
organizatorii comerțului s-au socotit 
probabil „scutiți" de această sarcină 
devreme ce producătorii din județ 
au magazine proprii de prezentare 
și desfacere. O optică, o mentalitate 
total greșite.

— Dincolo de această optică și de 
consecințele ei puse față în față îp- 
tre nomenclatorul la care vă referiți 
și lista produselor de industrie mică 
ale județului, diferența este încă 
mare. Cum apreciat! această diferen
ță prin prisma rezultatelor inventa
rierii disponibilităților*locale de ma
terii prime, forță de muncă și capa
citate de producție 7

— Prin inventarierea capacităților 
de producție și a resurselor efectuate 
la nivelul fiecărei localități a reieșit 
că județul dispune încă de rezerve 
insuficient exploatate care pot și tre
buie introduse în circuitul economic. 
Printre acestea se înscriu in pri
mul rînd produsele principale și se
cundare din agricultură, care repre
zintă o ramură economică de bază 
hi județ. Astfel, avem cantități im
portante de paie de griu, orz. orez, 
secară, pănuși de porumb, legume și 
fructe, puzderii de in și cînepă etc., 
care, folosindu-se amenajări tehnice 
simple, pot fi valorificate superior. 
Dispunem, de asemenea, de impor
tante cantități de papură și stuf, care 
să asigure necesarul județului de ro
gojini pentru legumicultura, ca și re
alizarea unei game variate de împle
tituri — de la sacoșe și huse de spă
tar pentru autoturisme pină la șter- 
gătoare de picioare și papuci. Avem 
tradiție pe linia prelucrării răchitei, 
importante cantități de împletituri 
fiind azi exportate în multe țări ale 
lumii. Posibilitățile sînt însă mult 
mai mari. în silvicultură s-au inven
tariat și urmează a fi introduse în 
procesul de producție masa lem
noasă rezultată din doborîturile de 
vînt, materialul din tăierile de igie
nizare și întreținere a pădurilor, lem
nul provenit din tăierile care se fac 
în pădurile comunale. La fel cum 
resurse mari de materii prime pentru 
industria mică există în producție — 
In special „căderile" tehnologice. Și 
este in atenția organelor de sinteză 
ale județului, a conducerilor între
prinderilor, trecerea de urgentă la 
valorificarea acestora. Pe această li
nie se înscrie dealtfel și expoziția 
organizată Ia nivel de județ cu bunu
rile «solicitate de comerț, care urmea
ză a se realiza prin industria mică 
locală.

— Deci, se poate.
— Trebuie să se poată.

Florin CIOBĂNESCU

Pentru membrii A.C.R.
In această perioadă a vacanțelor 

și concediilor, amatorii de turism 
automobilistic au posibilitatea de a 
folosi rețeaua unităților proprii ale 
A.C.R., reținînd locuri de odihnă și 
agrement in diferite zone ale țării, 
în Delta Dunării, „flotila A.C.R." 
stă la dispoziția solicitanților, pen
tru excursii pe lacurile și canalele 
de la vărsare ale bătrinului fluviu. 
Găzduirea se poate face fie la ca
bana de la „Mila 35“, fie direct pe 
bacurile-dormitor. Pe litoral, mem
brii A.C.R. au la dispoziție hotelul 
„Dana" din stațiunea Venus, unde, 
intre altele, funcționează și un club 
al automobiliștilor.

Filialele A.C.R. organizează 
cursuri de învățare șl perfecționare 
a conducerii auto nu numai pentru 
ăutomobiliști, ci și — de cUrind — 
pentru posesorii de motociclete sau 
motorete.

Membri ai comisiei obștești de 
tehnică auto a filialei A.C.R. Boto
șani (ing. L. Drăgan și ing. N. Con
stantin, de la întreprinderea „Elec
trocontact" Botoșani) au conceput și 
realizat cîteva dispozitive de mare 
utilitate pentru ăutomobiliști, ast
fel : pentru semnalizarea la bord a 
scăderii nivelului lichidului de 
frină, pentru semnalizarea scăderii 
voltajului bateriei de acumulatoare, 
precum și un temporizator pentru 
ștergătorul de parbriz. Execuția 
acestor dispozitive o asigură — la 
comandă — Întreprinderea produ
cătoare, „Electrocontact" Botoșani.

Toate atelierele de asistență teh
nică ale A.C.R. asigură permanent 
poansonarea jenților, precum și 
procurarea și montarea centurilor 
de siguranță omologate. De la ing. 
Năstase Cîmpean, șeful secției de 
întreținere, exploatare și reparații a 
autoturismelor a A.C.R., aflăm că, 
în afara verificărilor și operațiuni
lor executate gratuit, pe baza cu
poanelor din carnetul de asistență 
tehnică, unitățile și specialiștii 
A.C.R. efectuează, cu plată, orice 
reparații de mecanică și electricita
te auto, controale și reglări diferi
te cu aparate și dispozitive de mare 
precizie. înaintea plecării la drum 
mai lung, astfel de controale devin 
cu atit mai necesare. (I. Dumitriu).
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La zi în agricultură Muncă stăruitoare, bine organizată pentru

ȘȚRÎNGEREA IN CEL MM SCURT TIMP 
A RECOLTEI DE GRÎU!
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă,, in procente, suprafețele de pe care s-a 
strins recolta de griu pină in seara zilei de 21 iulie. Ieri, unitățile agricole 
din județele Olt și Buzău au încheiat secerișul griului. In județele notate 
cu o linie, pină la data menționată nu a început recoltarea griului. Pre
cizăm că pe harta publicată în ziarul de ieri, 22 iulie, cifra exactă privind 
stadiul recoltării griului în județul Bihor, în seara zilei de 20 iulie, a fost 
de 34 la sută, și nu de 85 la sută, cum a apărut dintr-o regretabilă 

greșeală

Pînă în seara zilei de 21 
iulie, griul a fost recol
tat de pe 1 367 544 
hectare, ceea ce repre
zintă 64 |a sută din su
prafața cultivată.

Ritmul secerișului tre
buie mult intensificat în 
județele din zona coli- 
nară a Carpaților, din 
vestul și nordul țării, 
precum și din nordul 
Moldovei.

Din zori și pînă seara — 
așa trebuie să se lucre
ze acum pentru ca re
colta să ajungă neîntir- 
ziat din lanuri în mă
gării; '

timiș : Folosirea cu înalt randament 
a combinelor este acum hotărîtoare 

pentru încheierea grabnică a secerișului
în seara zilei de 21 iulie, în uni

tățile agricole de stat și cooperatiste 
din județul Timiș mai era de re
coltat griul de pe 38 000 de hec
tare, din cele 127 004 hectare culti
vate. Dacă ținem seama de faptul 
că viteza zilnică stabilită pentru ju
dețul Timiș este de 20 000 ha pe 
zi, că prin întreaga organizare a 
campaniei s-a urmărit ea aceasta 
să nu dureze mai mult de 8—10 zile, 
dar mai ales de faptul că secerișul 
griului a început la 4 iulie, adică cu

18 zile in urmă, reiese că rezultate
le înregistrate pînâ in prezent sint 
departe de a fi satisfăcătoare.

De bună seamă, au existat și li
nele cauze obiective care au frînat 
realizarea unor ritmuri de lucru 
superioare la seceriș : frontul de 
ploi care a întrerupt recoltarea, in 
medie, 4—5 zile in tot județul ; pe 
întinse suprafețe griul a fost culcat 
de furtună și, de aceea, combinele 
nu pot recolta decit într-un singur 
sens. Există și alte cauze însă, de

ordin subiectiv. Bunăoară, gradul 
ridicat de imburuienare a nume
roase sole, care a fost generat de 
modul necorespunzător in care a 
fost amplasat griul in unele unități 
agricole, de neajunsurile la pregă
tirea terenului și erbicidarea lanu
rilor în primăvară. Fapt este că 
datorită acestor cauze, la care se 
adaugă și deficiențe de ordin orga
nizatoric și tehnic, cele 2 250 de 
combine din dotarea stațiunilor de 
mecanizare a agriculturii nu au

putut fi utilizate peste tot la capa
citatea maximă.

Dealtfel, în ultima analiză, tocmai 
nerealizarea vitezei zilnice prevă
zute explică răminerea în urmă la 
recoltarea griului în multe unități 
agricole. Așa cum reiese dintr-un 
calcul, pentru a se atinge viteza 
zilnică planificată de 20 000 hec
tare trebuie să se realizeze pe fie
care combină un ritm mediu de 8,9 
hectare pe zi. Dar nu s-a ajuns 
decit la 4—4.5 hectare. Indiscutabil, 
rezultatele puteau fi mult mai 
bune dacă ținem seama de cele 
obținute de unitățile agricole din 
raza stațiunilor de mecanizare Re- 
caș, Sacoșu Turcesc, Sînnicolau 
Mare, Deta. Buziaș, Gottlob și 
Bethansen, care au realizat cu fie
care combină între 5,1—6,5 hectare 
pe zi. Cu atit mai nesatisfăcătoare 
apar vitezele de 2,4—3,8 hectare pe 
combină, cu mult sub media pe 
județ — și așa foarte scăzută —, în
registrate multe zile la rînd în sta
țiunile de mecanizare Biled, Făget, 
î’ibiș, Gătaia, Jebel, Timișoara, 
Topolovățu Mare, Chizătău și altele.

L-am însoțit pe tovarășul Ștefan 
Sălăgean, director cu problemele de 
producție vegetală la direcția agri
colă județeană, prin mai multe 
unități agricole din consiliile agro
industriale Variaș și Periam, care 
au condiții să încheie secerișul griu
lui pînă vineri, respectiv, sîmbătă. 
„Cu cele 85 de combine pe care le 
avem Ia dispoziție puteam termina 
mai repede recoltar ea celor 4 600 
hectare cultivate cu grîu — ne spu
ne Mircea Petrașcu, inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial Variaș. 
Datorită înșă defecțiunilor apărute, 
nu am putut utiliza zilnic cite 14—15 
combine. Au fost mobilizați mecani
cii și unii lucrători de la centrul de 
reparații al stațiunii de mecaniza
re pentru a remedia în cît mai 
scurt timp defecțiunile survenite 
la. combine". în lanurile C.A.P. 
Variaș se depun eforturi serioase 
pentru menținerea întregului parc 
de combine in stare de funcționare. 
Aici, fiind concentrate 24 de com
bine, au fost aduse trei ateliere 
mobile, dotate cu tot ce trebuie 
pentru a se înlătura operativ orice 
defecțiune.

La C.A.P. Periam, in schimb, 
lucrurile stau cu totul altfel. Un 
singur mecanic de întreținere, 
Gheorghe Coman. de la S.M.A. Pe
riam. nu prididea să înlăture de- 
fecțiuhile ce se țin lanț la cele 11 
combine cite există aici. în aceste 
condiții, trei combine cu defec
țiuni mărunte au așteptat pînă la 
ora 14 ca să poată intra din nou în

brazdă, iar altele două — nici pînă 
în ziua următoare nu au putut fi 
reparate de un singur om. Direc
torul direcției agricole a cerut pri
marului comunei. Livia Oprițescu, 
să detașeze, pînă la terminarea 
campaniei, de la fabrica de pălă
rii din comună cîțiva mecanici care 
să ajute la înlăturarea defecțiuni
lor apărute la combine.

Este cît se poate de evident că 
pentru grăbirea secerișului se im
pune menținerea' în stare de func
țiune a întregului parc de combi
ne. Din datele comunicate la di
recția agricolă județeană rezultă 
că, zilnic, din cauza defecțiunilor 
nu sint folosite 130—150 de combi
ne. în realitate, numărul lor este 
mult mai mare. Și aceasta deoarece 
conducerile unor stațiuni de me
canizare nu au pus capăt practicii 
de a denatura adevărata stare de 
lucruri. La controlul efectuat de 
organele jpdețene de specialitate 
în unitățile agricole din raza S.M.A. 
Gătaia, a rezultat că nu funcțio
nau 30 de combine, in timp ce 
conducerea stațiunii de mecanizare 
raportase că numai cinci sint defec
te. Este ’ explicabil atunci de ce, în 
această stațiune. \în ziua de 20 iu
lie viteza de recoltare pe o com
bină a fost de numai trei hectare. 
Defecțiunile survenite în funcțio
narea combinelor au determinat 
comitetul județean de partid să ia 
măsuri hotărîte pentru a exista ga
ranția că în campania de recoltare 
a culturilor de toamnă acestea vor 
funcționa în cele mai bune condiții. 
S-a stabilit ca pe fiecare combină 
să fie trecute numele celor ce au 
reparat-o și recepționat-o, pentru 
a se cunoaște cine se face vinovat 
de apariția defecțiunilor.

în seara zilei de miercuri, 21 
iulie. comandamentul județean 
pentru agricultură a analizat sta
diul secerișului și a stabilit măsuri 
ca această lucrare să se încheie cel 
tirziu duminică. în acest scop, pe 
lingă punerea in funcțiune a tutu
ror combinelor, s-a organizat o 
largă acțiune de 'întrajutorare cu 
forțe mecanice a unităților răma
se în urmă. In cursul nopții de joi, 
din consiliile agroindustriale unde 
s-a încheiat secerișul au fost de
plasate. 317 combine în consiliile cu 
suprafețe mai mari de recoltat. 
Este o acțiune bună, care trebuie 
însă să fie cit mai bine organizată, 
întrucît timpul este înaintat și, a- 
cum, orice oră pierdută la recoltare 
poate determina pierderi irecupe
rabile de producție.

Aurel PAPADIUC

t

O activitate de comerț exterior
:l '■

eficientă în
Localitatea cea mai estică a țârii 

— orașul Sulina marchează ..mila 0". 
adică punctul de referință de la care 
încep măsurătorile distantelor de na
vigație pe Dunăre. în anii dinaintea 
celui de al doilea război mondial 
orașul Sulina, investit cu atributul; 
de „porto franco", devenise un im
portant centru internațional de afa
ceri, in care se manevrau mărfuri și 
sume uriașe, se țeseau complicate 
combinații de bursă, se pierdeau și 
se ciștigau averi.

Un timp orașul a rămas în anoni
mat. numărul locuitorilor a scăzut 
considerabil, pentru ca. odată cu dez
voltarea economică a tării, cu parti
ciparea noastră tot mai intensă la 
circuitul mondial al valorilor mate
riale. vechiul „vad" comercial să re
intre in atenție. Inițiativa revenirii 
orașului Sulina la statutul de „port 
liber" aparține secretarului general 
al partidului. Hotărind această mă
sură cu prilejui unei vizite de lucju 
in zonă, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a trasat, totodată, sar
cini concrete privind reconstruirea și 
dotarea cu mijloace tehnice moderne 
a portului, dezvoltarea social-edili
tară a orașului, ridicarea unor pu
ternice unități industriale specifice 
activității de aici.

Cuvintelor le-au urmat faptele. în 
numai cîtiva ani. fata economică a 
Sulinei ș-a .schimbat și continuă să 
se modifice structural. Ne oferă ex
plicațiile de rigoare directorul Toma 
Năstase, șeful Administrației portu
lui liber Sulina.

— Care sint, tovarășe director, fa
cilitățile pe care le oferă un port 
liber ?

— în general, prin ..port liber" se 
înțelege un perimetru delimitat pe 
teritoriul unei țări, care se aliniază 
unor reglementări internaționale 
speciale, diferite de cele referitoare 
la porturile obișnuite. Bunăoară, in
tr-un port liber nu se plătesc impo
zite sau taxe vamale și fiscale. Ast
fel. un comerciant iși poate păstra 
oriciț marfa in portul liber fără a 
achita decit taxa de depozitare și 
cheltuielile de manipulare si o poate 
vinde atunci cînd consideră necesar, 
cînd prețul pieței este mai avanta
jos. în practică se întîmplă ca o 
marfă din portul liber să-și schimbe 
de citeva ori proprietarul, fără a se 
mișca din loc. >

— Ce activități se pot efectua -in 
portul liber Sulina ?

— Potrivit prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat nr. 294/1978. por
tul Sulina oferă teren pentru desfă
șurarea unei game largi de activități 
cum sint manipularea, depozitarea, 
sortarea, condiționarea, ambalarea, 
fabricarea, prelucrarea, marcarea, 
expunerea, testarea, vinzarea-cum- 
părărea, expertizarea și repararea de 
nave, operațiuni financiar-bancare. 
precum și alte operațiuni specifice 
porturilor și zonelor libere. Aceste 
activități se pot efectua de către fir
me și organizații economice străine 
prin cooperarea cu organizații econo
mice românești de specialitate, in- 

■ clusiv prin constituirea de societăți 
mixte comerciale sau de producție 
șt desfacere. în portul nostru sint 
admis»; mijloace de transport si bu
nuri din toate’ țările cu care avem 
relații comerciale, fără deosebire de 
tara de origine și de destinația bu
nurilor. Fac, desigur, excepție, bu
nurile al căror import pe teritoriul 
țării noastre este prohibit potrivit 
legii sau convențiilor internaționale 
la care România este parte.

„portul liber" Sulina
— Care este eficiența economică a 

funcționării portului liber Sulina ?
— Deși sintem incă la început, ac

tivitatea noastră este rentabilă. Ad
ministrația portului liber Sulina 
funcționează pe principiul autoges- 
tiunii economico-financiare. efec- 
tuind prestații portuare și expediții 
internaționale de mărfuri, agentura- 
rea și aprovizionarea navelor străine, 
precum și alte activități. Astfel, 
ne-am depășit planul de încasări în 
valută, reușind să asigurăm un curs 
de revenire mai 
planificat.

avantajos decit cel

lucrări pentru 
bazei tehnice

Importante 
dezvoltarea

a amenajărilor portuare
Cum arată astăzi portul Sulina și 

cum se va dezvolta în viitor ? în 
prezent, portul dispune de patru 
dane de operare cu patru macarale 
plutitoare, două de 16 tone și două 
de 32 tăne. patru remorchere (două 
fluviale și două maritime). Practic, 
in port pot fi operate toate 'tipurile 
de nave care intră pe canalul Sulina. 
avind un pescaj de pină la 23 pi
cioare. în incinta principală a Admi
nistrației portului liber s-a construit 
o magazie de mărfuri generale cu o 
suprafață de 3 700 mp. Activitatea se 
desfășoară ‘ intens la toate danele. 
Manipularea și depozitarea mărfuri
lor se efectuează mecanizat, cu aju
torul unor utilaje moderne. Trecem 
prin depozite : stive bine aranjate de 
cherestea, laminate, alte mărfuri, 
dar și minereuri. îngrășăminte s.a. 
într-o clădire veche modernizată s-a 
deschis un magazin cu mărfuri ali
mentare, de industrie ușoară și elec
trotehnice românești, precum și cu 
mărfuri străine care nu se produc 
încă in țara noastră.

S-au stabilit relații curente de 
lucru cu firmele Mahart din R.P. Un
gară, Schell din Anglia. Quelle din 
R.F.G. Dar, afaceri ocazionale s-au

făcut și cu alte firme din aceste țări, 
precum și din Austria. Elveția. Egipt. 
Grecia. Turcia. Arabia Saudită, Irak, 
Finlanda, Iran.

în apropiere se construiește un • 
bazin maritim. Potrivit proiectelor 
elaborate de Institutul de proiectări 
transporturi navale, pină în anul 
1985 aici vor fi realizate încă 3 dane, 
platforme de depozitare a mărfuri
lor insumind 40 000 mp și o magazie 
de mărfuri de 3 600 mp. La ultima sa 
vizită, din luna august a anului tre
cut. secretarul general ai partidului 
a indicat mărirea bazinului maritim 
și sporirea capacității de operare a 
navelor prin crearea de maluri 
cheiuri verticale. Constructorul 
șantierul 97 Sulina al Grupului de 
șantiere lucrări hidrotehnice — a 
lucrat cu spor Ia platformă, dar a 
lăsat mai în urmă danele și draga
rea portului. în ziua în care ne-afn 
aflat pe șantier nu lucra mai nimeni. 
Șeful șantierului, inginerul Emil Du- 
descu, promite că va concentra aici 
constructorii si montorii ce lucrează - 
în prezent la terminarea șantierului 
de reparații a navelor și va aduce o 
macara pentru eliberarea fronturi
lor de lucru.

Ridicarea noii magazii nu a în- 
’ ceput. Abia se face compactarea te

renului. dar sint condiții materiale 
pentru ca montarea magaziei să se 
efectueze in ritm rapid.

Un alt obiectiv, de. această dată pe 
malul sting al canalului Sulina : 
șantierul de reparații nave. Se lu
crează la cuplarea șinelor de rulare 
a cărucioarelor pe care se va așeza 
nava si se efectuează ultimele ope
rații de montaj la ecartamente. Șan
tierul cuprinde o dală de lansare si 
patru estacade, care vor permite 
efectuarea pe uscat a reparațiilor la 
nave de pînă la 15 000 tdw. „Ne an
gajăm să creăm toate condițiile pen
tru ca prima navă să poată intra la 
reparații în luna septembrie a.c.“ — 
ne spune inginerul Dudescu. Ceea ce. 
și după părerea noastră, este perfect 
posibil dacă se va lucra în continua

și

re în același ritm. în rest, șantierul 
de reparații navale are tot ce-i tre
buie : ateliere mecanice, instalații 
electrice, iar recent s-a dat în func
țiune un cămin de nefamiliști. în 
curînd deci aici pot sosi muncitorii 
și specialiștii în reparații navale.

în amonte, tot pe malul sting, se 
construiește primul șantier speciali
zat de dezmembrare a navelor din 
tară. S-a calculat că aici vor, fi re
cuperate anual 48 000 tone fier vechi, 
dar și materiale, piese, subansamble, 
șuruburi. Lucrările de amenajare a 
bazinului sint mult întîrziate (s-a 
dragat abia 60 la sută din volumul 
prevăzut), dar s-a ajuns într-un sta
diu care permite începerea în curînd 
a montajului utilajelor. Primele două 
magazii în care se vor păstra ma
terialele metalice de mai mare va
loare sint gata. O altă magazie de 
materiale reutilizabile se va termi
na în această lună. După cum ne 
spunea inginerul Abduraman Ser- 
gean, dirigintele șantierului, forțe de 
constructori și montori sint sufici
ente. mai rămîne să si lucreze în 
ritmul stabilit.1

pună foarte serios problema modu
lui în care vor asigura condiții de 
locuit noilor cetățeni ai Sulinci.

Mai mult ar trebui să ee facă și 
pentru aprovizionarea locuitorilor 
orașului. Prin inițiativa demnă de 
laudă a Administrației portului liber 
s-au cultivat cu forțe proprii 10 hec
tare de teren cu porumb și 5 hectare 
cu sfeclă, precum și curtea din ju
rul sediului cu diferite furaje și le
gume. s-a organizat b crescătorie de 
porci. Sigur, se poate face mai mult 
în scopul autoaprovizionării. iar in
tențiile de viitor sînt ambițioase. To
tuși. organele județene nu trebuie să 
uite că posibilitățile Sulinei de a 
se autoaprovizionă sînt inerent li
mitate și este necesar să-i acorde 
un mai mare sprijin în această pro
blemă.

Cîteva concluzii

O originală instalație de utilizare 
a energiei solare

Un colectiv de mun
citori și specialiști de 
la Depoul C.’F.R. 
București-triaj a rea
lizat. din materiale 
refolosibile. o instala
ție originală de con
versie a energiei sola
re în energie termică. 
Dispozitivul este alcă
tuit din două oglinzi 
sferice cu diametrul 
de șase metri care fo
calizează razele solare 
pe suprafața unui re
cipient de încălzire a 
apei. Recipientul este 
amplasat deasupra 
unei a treia oglinzi, 
eu diametrul de opt 
metri. întregul sistem 
deplasindu-se pe o 
cale de rulare in func
ție de poziția soare
lui. Instalația încăl
zește, în zilele însori

te. o cantitate de peste 
6 mc de apă. la tem
peratura de 60—70”C. 
La realizarea instala
ției o contribuție deo
sebită au adus-o ingi
nerii Eliodor Stănes- 
cu, Octavian Stoia. 
Gheorghe Codăuș și 
studentul Stelian Stă- 
nescu.

în imediata ’ apro
piere a acestei insta
lații se construiește 
altă instalație, de 
proporții mult mai 
mari — de fapt o con
tinuare a celei intrate 
în funcțiune — care va 
prelua apa încălzită și 
o va transforma în 
aburi. Oglinda para
bolică. eu suprafața 
de 300 mp, este con
cepută să capteze ma
ximum de energie so

lară. modificindu-șl 
poziția după princi
piul rotirii florii-soa- 
relui. Sistemul este 
astfel conceput incit 
să'recupereze și căl
dura de la condensa
rea vaporilor, ajun- 
gind să acopere atit 
necesarul zilnic de 
apă distilată pentru 
instalațiile de răcire a 
motoarelor locomoti
velor diesel, adică 1,5 
mc. cit și consumul de 
apă caldă al depoului. 
Prin noul sistem he- 
liotermic de prepara
re a apei calde și apei 
distilate se preconi
zează obținerea unei 
economii anuale de 
circa 500 tone combus
tibil convențional.

Ion MARIN

ECONOMIA DE ENERGIE - 
tema unui dialog permanent 
între cercetare și producție

Amplu program 
înnoire social-edilitară 

a orașului
Si acum cîteva cuvinte despre 

orașul Sulina, a cărui înnoire este 
direct influențată de dezvoltarea 
economică a zonei. în cîtiva ani 

. populația s-a dublat, urmînd ca la 
sfirșitul actualului deceniu să ajungă 
Ia 15 000 de locuitori. Dintre noile 
dotări social-edilitare rețin atenția : 
350 de apartamente date in funcțiu
ne. un liceu de mecanică navală, o 
creșă. un cămin de copii, o fabrică 
de conserve de pește; s-a amenajat 
faleza pe 5 km. Proiectele prevăd 
extinderea uzinei de apă, începerea 
construcției rețelei de canalizare, 
construirea altor blocuri de locuințe, 
a unui hotel ș.a. Din păcate, lucră
rile de construcții se desfășoară în
tr-un ritm mult prea lent : un 
bloc de 51 de. apartamente, așe
zat neinspirat chiar pe drumul de 
faleză, se construiește de doi ani și 
abia. s-a ajuns la etajul 1. La’fel 
hotelul. Practic. în Sulina un bloc de 
40 de apartamente se ridică abia in... 
patru ani. Dacă lucrurile vor merge 
tot așa, organele locale trebuie să-și

de

• Portul liber Sulina dispune 
ora actuală de o dotare modernă, 
continuă dezvoltare, care permite 
intensificarea activităților ce fac 
obiectul profilului său. satisfacerea 
in bune condiții a solicitărilor par
tenerilor externi.

• în scopul creșterii eficientei 
operațiilor ce se desfășoară in portul 
liber Sulina se impune o mai bună 
coordonare a activității forurilor, 
instituțiilor și întreprinderilor loca
le ; plasarea lor sub o autoritate uni
că, în spiritul prevederilor Decretu
lui Consiliului de Stat nr. 294/1978. 
Totodată, specialiștii de aici aprecia
ză ca fiind necesară înființarea unei 
filiale a Băncii Naționale în orașul 
Sulina pentru a facilita atît opera
țiile in valută, cît și decontările si 
alte operațiuni bancare necesare ac
tivității unităților economice de aici.

• Organele județene de partid și 
ale administrației de stat au datoria 
să vegheze mai îndeaproape la mer
sul investițiilor economice și social- 
edilitare în orașul Sulina, asigurind 
forța de muncă și mijloacele mate
riale potrivit nevoilor reale.

Portul liber Sulina*— un port de 
mare viitor, a cărui activitate, bine 
organizată, condusă cu spirit comer
cial si inițiativă, poate contribui la 
sporirea încasărilor valutare .ale 
tării.

la 
în

Comelhi CÂRLAN 
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în ce mod 
acum — rapid i 
tru a consuma i 
pentru realizarea 
materiale ? Cum am putea produce 
mai multă energie, dar făț'ă.și apela 
,1a sursele ' clasice de combustibili 
devenite, tot mai scumpe și ’măi 
rare ? Care sint căile de a folosi mâi 
bine, mai eficient energia pe care o 
producem ? Acestea ar fi, exprimate 
succint, ideile de bază, problematica - . 
pe care și-a propus-o spre dezba
tere un recent simpozion organizat 
la Pitești, cu tema „Mărirea efi
cientei energetice a proceselor teh
nologice — necesitate imediată", ea 
insăși sugestivă și. mai cu seamă, 
de mare actualitate. Prezenta rela
tare nu are in intepție semnalarea 
a încă unui simpozion științific, ci 
doar de a consemna cum și ce tre
buie să fie un simpozion, modul in 
care ajunge el să depășească acel 
caracter formal, de bifare a încă 
unei acțiuni și 
să aibă valoare și <

Or, din acest i 
simpozionul de la 
pul, nu numai 
propus, dar și 
atins, ar putea fi 
apreciat drept un 
model.

Dialogul direct 
și, mai cu seamă 
la obiect, desfășu
rat timp de două 
zile intre cerce
tători și cadre di
dactice din Pitești, 
șov și din alte localități cu oameni ai 
producției, inclusiv cadre de con
ducere din majoritatea întreprinderi
lor argeșene, a scos în evidentă re
zerve de incontestabilă valoare pri
vind creșterea eficientei energetice 
a proceselor industriale la Combi
natul petrochimic, întreprinderea 
de autoturisme. întreprinderea ju
dețeană de transporturi. întreprin
derea regională de electricitate. 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui, întreprinderea electrobentrale 
și „Electroargeș" din Curtea de Ar
geș. Combinatul de lianți Cimpu- 
lung. Combinatul de articole teh
nice din cauciuc și altele. S-a des
prins cu claritate ideea că. în mo
mentul de fată, cea mai importantă 
sursă de energie o constituie econo
misirea acesteia. Firește, in primul 
rînd, evitarea risipei; a pierderilor 
provocate de neglijentă și de proasta 
gospodărire este calea imediat ac
ceptabilă, „ieftină" și prin aceasta 
cu atît mai eficientă. Dar măsurile de 
combatere a risipei nu pot constitui 
singura cale de utilizare rațională a 
energiei. Experiența multor întreprin
deri arată că principalul izvor al 
consumurilor reduse îl constituie 
promovarea largă a progresului teh
nic 
energie, in special în ce privește teh
nologiile și produsele energointensi- 
Ve sau consumatoare de materiale 
energointensive.

Fiecare unitate industrială iși are 
aici sursele și rezervele sale, unde 
se poate acționa și se pot găsi so
luții pentru fiecare caz în parte. 
Sistemul „pașilor mărunți" — așa 
cum aprecia dr. ing. Călin Mihăilea- 
nu. directorul general al Institutului 
central de cercetări energetice — a- 
dică al modernizărilor, perfecționă
rilor. optimizărilor treptate care să 
reducă in timp nivelul consumurilor 
specifice .de energie și de materiale 
energointensive este astăzi, pină la 
apariția acelor tehnologii denumite^ 
revoluționare apte să schimbe radi- 
cal pe cele prezente, calea cea mai 
directă și cu rezultate imediate. Este 
meritul organizatorilor acestei ma
nifestări științifice de a fi plasat 
centrul de greutate și interes al 
discuțiilor exact pe aceste probleme. 
Soluțiile concrete prezentate de cer-

ce trebuie acționat 
și eficient — pen- 
mai puțină energie 
l acelorași valori

formal, de
ajunge intr-adevăr 

consistentă.
punct de vedere. 
Pitești, prin seo-

cetare au stirnit interes mai ales 
prin efectele practice evaluate în 
mii de kilowați-oră sau tone de 
combustibil convențional. Este vorba, 
printre altele, de tehnologia tăierii 
metalelor la rece pl iu forfecare pură, 

> ■’ hielioda> elaborată de un colectiv de 
' c.alre ’ didfK'țî'ee . de la Universitatea 

■’’cîm’ Bfâ.țbv,'ebfidus de prof, dr, irig.
Constantin Iliescu — procedeu evi
dențiat printr-un 
gie de 30 de ori 
metodelor actuale 
sebit interes de

consum de ener- 
mai mic decit al 
și primit cu deo- 
reprezentantii în

treprinderilor participante la simpo
zion ; la fel, de procedeul de prelun
gire a vieții acumulatoarelor prin 
tratare cu ultrasunete — invenție de 
mare eficiență economică, al cărei 

'autor este conf. dr. în fizică Ilie Ga- 
vrilă, din Brașov, de procedeul Iși 
instalația pentru tratamente termice 
șl încălziri cu eoniandă-program, re
alizare a unui colectiv condus de 
ing. Alexandru Forje, de la Institutul 
de cercetări si modernizări energetice 
clin București. Multe din invențiile 
și soluțiile constructive din dome
niul producției de

însemnări pe marginea 
unui simpozion științific 

organizat la Pitești

București, Bra-

în procesele consumatoare ele

autoturisme reali
zate Ia Institu
tul de învățămint 
superior din Pi
tești și legate în 
mare parte ' 
activitatea i 
toare 
tului 
idei" 
ing. 
mitreseu 

fost deja asimilate de către între
prinderea de autoturisme. Se 
evidențiate, de asemenea, procedeul 
de recondiționare a anvelopelor uza
te, conceput de specialiștii întreprin
derii județene de transport Argeș, 
care este pe cale să se generalizeze ; 
nu numai în acest județ, ci în întrea
ga țară, tehnologiile de recuperare 
și recondiționare a pieselor uzate de 
tractor și autocamioane, realizate la 
S.M.A. Mârăcineni.

Relevante prin efectul lor econo
mic au fost și soluțiile și metodele 
propuse de cercetare pentru utili
zarea pe scară largă a surselor ne- 
conVenționale de energie — și aici 
studiile și realizările specialiștilor . 
din județul Argeș, Îndeosebi în ceea, 
ce privește obținerea biogazului, cît 
și experiența în construcția micro- 
hidrocentralelor, ni se par cu ade
vărat semnificative, problema fiind 
aici Tratată nu ca un scop în sine, 
generat de entuziasmul provocat de 
noile surse, ci pornind de la reale 
necesități și cu justificate calcule 
de eficiență. De asemenea, recupe
rarea energiei utilizate in sectoarele 
de consum — căldura gazelor, a ape
lor și gazelor de răcire industriale, 

semifabricatelor 
utilizarea pom- 
sau a tuburilor 
cercetătorii de 

dovedit că sint

: de 
crea- 

■a neoboși- 
„om 

care 
Vasile Du- 

au și

de 
este

cuvin

a produselor și 
etc. — inclusiv prin 
pelor de căldură 
termice propuse de 
la ICEMENERG au
modalități de a putea realiza in în
treprinderile piteștene (cum ar fi 
Combinatul petrochimic sau între
prinderea de autoturisme) acea con
cepție de utilizare integrală a ener
giei prin sisteme de „energie to
tală", cum au început să fie denu
mite de specialiști asemenea pro
cedee. v

Ca o concluzie : atunci cînd intre 
cercetare și producție există o con
lucrare constantă, cind raportul din
tre acești parteneri.' inseparabili 
dealtfel. ,se află pe făgașul atit de 
necesar al raționalității si eficien
tei. rezultatele nu pot fi decît cu 
maxim de avanta.1 pentru ambele 
sectoare, in interesul economiei in 
ansamblu. Este ceea ce și-a propus 
și credem că a și dovedit recenta 
manifestare de la Pitești.

Vlalcu RADU
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ÎN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

LA PLENARA LĂRGITĂ A C.C. AL P.C.R.

PARTIDUL —CONȘTIINȚA ÎNAINTATĂ, REVOLUȚIONARĂ 
A NAJIIINII NOASTRE SOCIALISTE

„Să nu uităm nici un moment că partidul nostru s-a născut și s-a dezvoltat din 
rîndul forțelor revoluționare, din rîndurile clasei muncitoare, ale țărănimii, intelectua
lității, ale poporului, că el este continuatorul celor mai înaintate tradiții ale luptei 
pentru formarea și dezvoltarea poporului, a națiunii, a statului național unitar, al luptei 
pentru socialism".

NICOLAE CEAUȘESCU
Casa tehnicii și științei pentru tineret din Cimpina Foto : S. Cristian

Sîntem un popor care a 
dobîndit conștiința istoriei. 
Fiecare etapă a edificării noii socie
tăți, a dezvoltării economico-sociale 
a patriei are, pentru noi, un sens is
toric. Fiecare an pe care îl încheiem 
devine trecut, dar faptele ce i-au dat 
viață rămîn adine întipărite în me
moria noastră, in conștiința noastră. 
Ele dau un sens profund vieții și 
muncii noastre, luminează puternic 
drumul spre viitor.

Bălcescu, în cunoscuta - sa lucrare 
(Mersul revoluției in istoria români- 

>r“, ne îndeamnă să deschidem „car
tea de mărturie a 1 veacurilor" nu nu- 
Hai pentru a afla ce s-a întîmplat 
n trecut, nu numai pentru a ne im
itai curiozitatea, ci, mai cu seamă, 
a să facem o analiză temeinică, ri- 
ttroasă a evenimentelor ce s-au suc- 
edat în scurgerea vremii. Ca să în- 
»legem mai bine, din perspectiva is- 
Oriei, prezentul. Iată, am sărbătorit 
■«plinirea a 17 ani de la cel de-al 
K-lea Congres al Partidului Comu- 
ist Român, iar acum ne pregătim să 
ntimpinăm marea sărbătoare a eli- 
«erării patriei. Acest moment istoric 
țonstituie un fericit prilej de re- 
nemorare a celor mai semnificative 
pagini din istoria nouă a patriei, a 
celor mai vibrante cronici ale dru
mului de muncă, de stăruitoare efor
turi creatoare străbătut de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cea mai fertilă 
epocă din întreaga existentă a pa
triei. Un stejar falnic, in care pulsează 
puternic sevele pămîntului strămo
șesc, este eroul principal al tuturor 
acestor pagini de glorioasă istorie : 
PARTIDUL.

„Putem spune cu îndreptățită 
mindrie — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea la plena
ra lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie a.c. — că partidul nostru 
comunist și-a îndeplinit cu cinste mi
siunea istorică, a asigurat condu
cerea întregului popor în activitatea 
tumultuoasă de înfăptuire a celei mai 
drepte și mai umane societăți din 
lume, a societății socialiste".

Congresul al IX-lea al partidului a 
deschis o nouă epocă în istoria Româ
niei contemporane. Am parcurs, din 
1965 și pînă în prezent, o perioadă 
de transformări revoluționare fără 
precedent în viața țării. O perioadă 
de profunde înnoiri în toate doipe.-, 
niile de activitate economică si s6- 
cial-politică. A fost instituit un nou 
sistem de conducere a societății, în
temeiat pe știință, pe dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a democra
ției socialiste, pe afirmarea deplină 
a umanismului revoluționar. Au fost 
înfăptuite prefaceri radicale în toate 
compartimentele economiei naționa
le, în toate județele. în toate orașele 
și satele. Iar în prezent, așa cum a 
hotărît cel de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., se dă o puternică bătălie pen
tru o nouă calitate a muncii și a 
vieții. Cine a inițiat, cine a conceput, 
cine a însuflețit, cine a condus și 
conduce o operă atit de grandioasă? 
Răspunsul pe care istoria îl dă la 
această întrebare este cum nu se 
poate mai limpede și mai bogat în 
semnificații: PARTIDUL COMUNIST 
ROMAN. Iar partidul trăiește și ac
ționează prin oameni. „Partidul — 
preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— sînt oamenii, istoria sa este istoria 
oamenilor, conștiința sa este con
știința oamenilor".

Istoria a consemnat marile înfăp
tuiri ale României în acești 17 ani 
care au trecut de Ia Congresul al 
IX-lea, în toți cei 38 de ani ce s-au 
scurs de la 23 August 1944. Și, 
cum evenimentele nu pot fi des
părțite de oameni, paginile isto
riei evocă eroismul, abnegația, de
votamentul. patriotismul revoluționar 
ale milioanelor de oameni crescuți în 
rindurile partidului, ale milioanelor 
de constructori ai socialismului care 
au trasat, prin munca lor. prin voința 
lor. noul chip al patriei. Tuturor 
revoluția socialistă le-a schimbat in 
mod fundamental condiția, determi- 
nîndu-i să gîndească și să acționeze 
potrivit statutului lor de făuritori ai 
istoriei, de participanți activi la con
ducerea societății. însuși profilul co

Prețuirea talentului și pasiunii creatoare
Despre mișcarea teatrală de ama

tori de la Lugoj, care a împlinit, in 
1981, aproape un secol și jumătate 
de existență — primul spectacol 
fiind consemnat in anul 1841 — s-a 
vorbit și s-a scris, pină acum, dar 
parcă nu destul, pe măsura semnifi
cației sale. Este vorba de o mișcare 
care s-a impus în mod deosebit in 
viata culturală din această parte a 
țării, de o activitate îndelungată și 
substanțială de educație patriotică și 
estetică a oamenilor. în acest context 
remarcăm activitatea lui George 
Augustin Petculescu, de numele că
ruia se leagă realizări de seamă în 
mișcarea teatrală lugojeană, realizări 
continuate și amplificate mai tîrziu 
prin abordarea unui repertoriu di
vers. care a inclus lucrări de presti
giu din dramaturgia românească și 
universală. O substanțială activitate 
se adaugă după momentul istoric de 
la 23 August 1944. Numeroase premii 
și distincții obținute la festivaluri 
naționale, ‘.ordinul „Meritul cultural" 
clasa I cu care a fost distins, locul I 
și titlul de laureat la edițiile Festi
valului național „Cîntarea României" 
atestă prestigiul și maturitatea ar
tistică a acestui teatru de amatori.

Turneelor organizate în R.S.F. Iu
goslavia, în 1969. participării în 
1970, la cea de-a 40-a ediție jubiliară 
„Jirașek" a Festivalului teatrelor 
amatoare de la Hronov din R. S. Ce
hoslovacă li se adaugă prezența în 
acest an la cea de-a Vl-a ediție a 
Săptăminii internaționale a teatrului 
de amatori, organizată in Marea Bri- 
tanie, la Londra, de către Asociația 
internațională a teatrelor de amatori 
(A.I.T.A.) și The Questors Theatre, 
în perioada 19—26 iunie a.c. La a- 
ceastă prestigioasă manifestare in
ternațională, care a luat ființă în 

munistului a fost redefinit In raport 
cu noile cerințe, cu noile exigente 
ale actualei etape de edificare a so
cietății socialiste. Noua concepție 
despre calitatea de membru de partid 
— care a fost elaborată și dezvoltată 
după cel de-al IX-lea Congres — se 
identifică pe deplin cu un mod re
voluționar de viață, de gîndire. de 
acțiune. Un mod integral activ, inte
gral angajat, integral legat de cele 
mai înalte idealuri și aspirații ale 
țării, ale poporului.

Elaborarea concepției noi, 
revoluționare despre calita
tea de membru al partidului 
este un proces de durată, pe termen 
lung. Un proces complex în care se 
realizează remodelarea rațiunii și 
sensibilității noastre pe o înaltă 
scară de valori, modelul comunistului 
fiind definit in raport cu trăsăturile 
omului nou : spirit revoluționar, o 
înaintată conștiință politică si mo
rală, cinste, demnitate, omenie. Acest 
model ne evocă firesc personalitatea, 
întreaga activitate a secretarului ge
neral al partidului, a cărui contribu
ție efectivă, științifică și originală, se 
încorporează organic în însăși defi
nirea sa. Comunistul, asa cum este 
prefigurat în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. așa cum îl desem
nează viața și activitatea sa. este cu 
adevărat un om nou. un om care pri
vește cutezător către ziua de mîine, 
care acționează din convingerea unei 
puternice pasiuni revoluționare, din 
dragoste nemărginită fată de partid, 
fată de patrie si popor.

Partidul 6-a dovedit a fi. în acești 
17 ani de istorie nouă, mai mult 
decît în oricare altă etapă a existen
ței sale, făuritor de oameni adevă- 
rați. Au crescut, în rîndurile partidu
lui, oameni puternic ancorați in rea
litățile țării, continuatori ai tradiții
lor înaintate ale poporului român, 
ale comuniștilor, dar cu privirea în
dreptată mereu înainte, spre viitor. 
Oameni convinși de dreptatea cauzei 
lor și de victoria luptei lor. Toate 
înfăptuirile acestor oameni, preocu
pările lor privind munca. învățătura, 
pregătirea politico-ideologică. lărgi
rea orizontului de cultură, partici
parea la conducerea societății, pro
gresul necontenit al României socia
liste sînt puternic însuflețite de 
strălucitul exemplu al tovarășului 
Nicolae Ceapșescu, de suflul creator 
și novator pe care secretarul general 
al partidului l-a adus în întreaga ac
tivitate economico-socială a patriei, 
în întreaga ei viată politico-ideo- 
logică.

Modelul comunistului 8 
apărut, s-a dezvoltat și s-a afirmat 
în istoria trăită a partidului, a pa
triei. El a fost conturat cu claritate 
de către participanții la istoricul con
gres de făurire a Partidului Comu
nist Român, în mai 1921. I-au adău
gat, apoi, noi carate cei ce s-au aflat 
în miezul marilor bătălii de clasă din 
perioada interbelică. Sau cei care 
au dus greul luptelor împotriva po
liticii de fascizare a tării, pentru 
apărarea independentei naționale, 
pentru ieșirea României din războiul 
împotriva Uniunii Sovietice, pentru 
victoria revoluției sociale și naționale, 
antifasciste și antiimperialiste. După 
23 August 1944, în zorii revoluției și 
construcției socialiste, în acei ani de 
puternic avînt revoluționar, comuniș
tii s-au aflat mereu acolo unde lupta 
era mai aprigă, mai îndîrjită : în 
uzine, în focul bătăliei pentru redre
sare economică, pentru înlăturarea 
distrugerilor provocate de război, îm
potriva sabotajului claselor exploata
toare ; la sate, acționînd cu fermitate 
pentru înfăptuirea reformei agrare ; 
pe străzi, în fruntea .coloanelor de
monstranților care cereau o nouă or
dine politică ; pe front, în încleștarea 
cu trupele fasciste. Această luptă a 
continuat, pe alte planuri, în yrmă- 
toarele etape ale revoluției și con
strucției socialiste.

Modelul comunistului s-a impus ca 
modalitate supremă de integrare în 
viața economică și social-politică a 
patriei, de afirmare deplină a perso
nalității umane. Dar cadrul economic 

septembrie 1969, participă țări cu 
vechi tradiții în domeniul teatrului, 
între care amintim : Franța, Italia, 
Cehoslovacia, Statele Unite ale Ame
rica, Polonia, Spania, Canada, Bel
gia și altele, avind drept scop afir
marea celor mai bune trupe de, tea
tru amator din lume, cu un reperto
riu cit mai divers și o regie cit mai 
interesantă. La ediția din acest an

Teatrul popular din Lugoj 
la a Vl-a ediție a Săptâ- 
mînii internaționale a tea
trului de amatori de la 

Londra

au participat : Anglia, Suedia, Un
garia, România.

Trupa londoneză de la Questors a 
prezentat piesa „A 12-a noapte" de 
W. Shakespeare, Teatrul „Schahra- 
zad" din Stockholm, lucrarea „Doc
tor Dapertutto", Studioul „K“ din 
Budapesta — „Leonce și Lena" de 
Georg Buchner.

Spectacolul trupei românești cu 
piesa „Nevestele vesele din Wind
sor", binecunoscuta comedie a lui 
W. Shakespeare, în regia și sceno
grafia lui Dan Radu Ionescu de la 
Teatrul Național din Timișoara, a 
fost întîmpinat cu interes de publi
cul londonez, iar unii dintre specia
liști au declarat că : „...românii au 
găsit calea de a revitaliza modul de 
prezentare al comediilor lui Shakes
peare". în cuvintul său, directorul 
ediției a VI-lea a Săptăminii inter
naționale a teatrului de amatori de 
la Londra, Tony Rushforth, spunea : 

șl social-politic în care comuniștii au 
fost chemați să acționeze s-a schim
bat în mod fundamental din 1965 și 
pină în prezent. Au apărut noi con
diții materiale și spirituale. Noi ce
rințe și exigențe. Ceea ce a deter
minat atit necesitatea perfecționării 
structurii partidului, cit și îmbună
tățirea continuă a calității membrilor 
săi. Noua concepție despre calitatea 
de membru al partidului comunist s-a 
conturat și s-a dezvoltat în acest pro
ces dinamizator, ea însăși dovedin- 
du-se dinamică prin faptul că, în 
toată această perioadă, și-a îmbogățit 
continuu conținutul. La Congresul al 
IX-lea al P.C.R., cînd se puneau ba
zele acestei rodnice perioade istorice* 
cînd se prefigurau marile deschideri 
ale ascensiunii României pe înalte 
trepte de progres și civilizație, secre
tarul general al partidului a subliniat 
cu limpezime și fermitate locul și 
rolul comuniștilor în procesul trans
formărilor revoluționare ce aveau să 
urmeze. Definirea ' profilului comu
nistului pornea de la cerințe simple 
și firești, dar absolut necesare : „să 
fie model de corectitudine, principia
litate și conduită morală în activita
tea profesională și obștească". Aces
tor cerințe de temelie li s-au adău
gat, an de an, altele, corespunzătoare 
condițiilor concrete ale edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării patriei spre co
munism.

Comunistul este- trebula
fie un om obișnuit. Dar un om care 
să se distingă de ceilalți oameni 
printr-o concepție înaintată. înteme
iată pe principiile materialismului 
dialectic și istoric despre lume și 
viață. Printr-o atitudine înaintată în 
muncă, în societate, în familie. Prin- 
tr-un înalt exemplu de devotament 
și dăruire revoluționară. Așa cum 
preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., „calitatea de membru al 
partidului nu conferă drepturi in 
plus, ci, dimpotrivă, presupune înda
toriri sporite".

Modelul comunistului, asa cum 
este definit în documentele de partid, 
în operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este departe de a fi nu
mai teoretic. El are o inestimabilă 
valoare practică. Dar transpunerea 
lui în viață nu se realizează de la 
sine. Partidul a desfășurat. în toți 
acești 17 ani, o rodnică activitate 
ideologică și politico-educativă pen
tru ca modelul respectiv să devină 
funcțional, să fie urmat de toți cei 
peste 3,2 milioane de comuniști, de 
tînăra generație, de toți oamenii 
muncii. Este semnificativ faptul că 
efortul de educație politică, morală, 
patriotică, civică a comuniștilor a 
fost organic integrat procesului de 
intensificare și perfecționare a mun
cii politice, ideologice și educative de 
formare a omului nou, de afirmare 
în viată a principiilor eticii si echi
tății socialiste. Odată cu adoptarea 
Programului partidului, a Codului 
comunist de muncă și de viată, ac
tivitatea ideologică și de educare so
cialistă a maselor a dobîndit o con
cepție mai clară, un mai profund 
caracter revoluționar.

Lupta pentru o nouă cali
tate se Și Pe planul activității 
politico-educative. De la tribuna 
plenarei lărgite a C.C. al P.C.R.. to
varășul Nicolae Ceaușescu a precizat 
că, în momentul de față, problema 
principală este „ridicarea calității 
membrilor de partid". Desigur, preo
cuparea pentru îndeplinirea acestei 
înalte cerințe începe de la primirea 
în partid. Congresul al IX-lea a ho
tărît să fie desființat stagiul de 
candidat. Dar a prevăzut mă
suri care să asigure intrarea în 
rîndurile partidului a unor oameni 
care să merite cu adevărat această 
cinste. în documentele partidului, in 
cuvîntări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost definite criteriile 
menite să asigure întărirea rînduri- 
lor partidului, creșterea numărului 
muncitorilor, femeilor și tinerilor, 
optimizarea compoziției pe naționali
tăți. Numărul membrilor de partid 
s-a dublat în această perioadă. Dacă

„Teatrul Questors dorește să remar
ce participarea Teatrului popular 
din Lugoj la festivalul nostru. Re
putația teatrului popular este de 
mult consacrată în România, și de 
curînd spectatorii britanici au avut 
ocazia să vadă această companie 
prestigioasă prezentînd o originală 
punere în scenă a piesei -Nevestele 
vesele din Windsor». Calitatea artis
tică a acestei producții a fost mult 
admirată și mult timp ne vom a- 
minti de ea. Lugojul l-a readus pe 
Shakespeare la viață cu originalitate 
și strălucit talent. Dorim ca Teatrul 
popular din Lugoj să-și continue 
succesele".

Agenda de lucru a festivalului a 
fost completată, în afară de prezen
tarea spectacolelor, și de un colocviu 
A.I.T.A., în cadrul căruia partici
panții români la dezbateri au înfă
țișat realizările obținute în pro
movarea artei amatorilor în ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României". De asemenea, colectivul 
lugojean a participat la un seminar 
artistic, împreună cu celelalte trupe, 
unde s-a dezbătut problema impro
vizației în școlarizarea viitoare a ce
lor care doresc să realizeze un tea
tru de calitate, un teatru bun.

Teatrul popular din Lugoj s-a do
vedit prin spectacolele prezentate, 
prin ecoul lor un demn mesager al 
artei noastre teatrale populare. 
Este meritul membrilor acestui co
lectiv, oameni de cele mai diferite 
profesiuni și vîrste, oameni care în 
timpul lor liber s-au dăruit cu pa
siune activității teatrale dedicate pu
blicului, educării lui.
Prof. Gheorqhe LUCHESCU 
directorul Teatrului popular 
din Lugoj 

In 1965 Partidul Comunist Român 
cuprindea 1 450 000 de membri. în 
prezent efectivul său este de circa 
3 200 000. Adică 25 la sută din totalul 
populației active a țării. Transformă
rile structurale au fost corelate cu 
importante schimbări calitative. S-a 
acționat pentru ca adunarea generală 
să fie cu adevărat o înaltă școală de 
educare comunistă, pentru ca fiecare 
membru de partid să primească și să 
îndeplinească sarcini concrete, să 
participe activ la viata internă de 
organizație, la elaborarea și aplicarea 
în practică a hotăririlor colective, 
învățămîntul politico-ideologic, mă
surile menite să asigure însușirea și 
aplicarea în viață a Codului comu
niștilor, participarea directă a mem
brilor de partid la întreaga activitate 
economică, social-politică și culturală 
a țării se constituie într-un cadru 
eficient de pregătire politică, profe
sională și culturală, de structurare a 
unui comportament exemplar.

Calitatea de comunist s-a ridicat la 
nivelul exigențelor actuale și de 
perspectivă în condițiile dezvoltării 
unui climat favorabil afirmării spiri
tului novator, de gîndire originală si 
cutezătoare, de realism, de perma
nentă confruntare a teoriei cu prac
tica ; în condițiile triumfului adevă
rului și justiției, promovării princi
piilor eticii și echității socialiste și 
comuniste, perfecționării democrației 
socialiste.

Edificarea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate imPune un efort susținut, o 
dăruire totală. Drumul pe care mer
gem nu este ușor ; el reprezintă o 
întrecere eroică, dîrză cu timpul și 
cu noi înșine. O întrecere la baza că
reia stă munca, activitatea creatoare. 
„Numai in muncă il poți cunoaște cu 
adevărat pe om", a arătat în- 
tr-o cuvîntare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această idee de esență 
revoluționară precizează rolul decisiv 
al muncii în procesul educațional în 
general, în formarea convingerilor 
comuniste în special. Deci, pe om îl 
putem cunoaște cu adevărat numai 
în muncă. Ceea ce înseamnă că șl 
educarea sa, dezvoltarea sa multi
laterală are la bază tot munca. Istoria 
a dovedit că munca este condiția 
fundamentală a existenței omului. 
Marx o definea „necesitate naturală 
eternă"* care mijlocește schimbul de 
substanțe dintre om și natură, adică 
însăși viața omului. Dar dacă natura 
a decis ca munca, fapt care condițio
nează echilibrul moral și fizic al 
omului, să fie o necesitate funda
mentală, legea morală a făcut din ea 
o datorie. Este firesc, așadar, ca 
lupta pentru o nouă calitate a comu
nistului, pentru o nouă calitate 
umană să se desfășoare în cadrul 
generos al muncii. Și este, totodată, 
firesc ca atitudinea fată de muncă 
6ă fie determinantă pentru noul 
profil al comunistului.

Partidul a demonstrat elocvent. în 
acești 17 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, în toți cei 38 de 
ani parcurși de la 23 August 1944 și 
pînă în prezent, că în procesul 
muncii se verifică, întîi și întîi. ca
litatea comunistului, conștiința lui 
politică și morală, principiile eticii și 
echității socialiste. Iar atitudinea 
fată de muncă devine determinantă 
pentru profilul comunistului, la fel 
cum rezultatele economice se înscriu 
ca principal criteriu al activității de 
partid.

Direcționîndu-și preocupările în ra
port cu exigențele vieții, cu dina
mica practicii sociale, cu experiența 
istorică, cu particularitățile actualei 
etape pe care o parcurgem, cu pros
pectarea viitorului, partidul a acțio
nat și acționează cu fermitate pentru 
propria sa perfecționare. A acționat 
și acționează pentru o nouă calitate a 
tuturor membrilor săi. Partidul este, 
azi, centrul vital al întregii noastre 
societăți, este conștiința înaintată, 
revoluționară a națiunii noastre so
cialiste, forța care pune în mișcare 
marile energii creatoare ale po
porului,

Adrian VASILESCU

Artă ce-și pune în va
loare mesajul și ideile in 
formele specifice ale me
taforei 6onore, forme ale 
căror 6ensuri șl semnifica
ții au o profundă implica
re în structurile cele mai 
intime ale sensibilității 
umane, muzica exprimă 
stări de spirit cu o preg
nantă identitate etică, pa
triotică și umană în ace
lași timp. Aici rezidă ca
pacitatea ei de a. exercita 
o inimaginabilă înrâurire 
asupra comportamentului 
uman la nivel micro și 
macrosocial în fapt, asu
pra complexului proces de 
dezvoltare și perfecționare 
a societății. Universul mu
zicii, indiferent de gen, stil, 
ti.p de creație, epocă și 
personalitate creatoare, îl 
constituie omul cu victori
ile și înfrîngerile lui, cu 
nădejdile și frămîntările 
lui, cu bucuriile și dure
rile lui, cu năzuințele tui 
continui spre dobîndirea 
unui ideal moral, social și 
politic pe măsura luptei și 
măreției sale.

Prin om, muzica investi
ghează și' reflectă în mod 
specific spațiul social, geo
grafic, politic și istoric de 
manifestare al unei colec
tivități etnice, contribuie la 
configurarea personalității 
spirituale a unui ponor, 
ceea ce, în sens larg, defi- 

Inește principial caracterul 
patriotic și militant al 
mesajului ei. Care este a- 
titudinea creatorului con
temporan față de ■ tezaurul 
artistic al poporului, față 
de tradițiile lui ? O bogată 
experiență creatoare, de la 
cîntecele, jocurile, doinele 
și baladele populare, ade
vărate perle încrustate în 
salba de nestemate a spiri
tualității poporului român, 
la capodopere ale muzicii 
corale, camerale, concer
tante, simfonice, vocal- 
simfonice și lirlco-drama- 
tice date la iveală de cei 
mai de seamă dintre com
pozitorii noștri din trecut 
și mai cu seamă de azi, 
atestă participarea activă 
a creatorilor din domeniul 
muzicii la viața socială și 
politică a poporului, con
tribuția la mobilizarea e- 
nergiilor patriotice și re
voluționare ale maselor în 
principalele momente ale 
istoriei României moderne 
— 1848, 1859, 1877, 1918,
1944, rolul muzicii în viața 
spirituală a țării. Evocind 
asemenea mari momente 
din istoria națională este 
de la sine înțeles că arta 
românească se constituie 
într-o înaltă școală de e- 
ducație a sentimentelor 
civice, într-o sursă impor
tantă de cunoaștere și res
pectare a istoriei noastre, 
a trecutului poporului 
român. Menirea artei, a 
artistului este de a-și cînta 
patria și poporul, arăta se
cretarul general al parti
dului. Patriotismul artei 
contemporane este o parte 

* componentă a umanismu

lui' său, la consolidarea 
căruia contribuie toți crea
torii. Muzica este, prin ex
celență, un limbaj al în
țelegerii, al prieteniei, al 
unității în jurul acelorași 
idealuri pe care le slujește.

Limbajul adeseori răsco
litor al unora dintre cele 
mai valoroase lucrări sim
fonice datorate unor com
pozitori ca George Enescu, 
Dimitrie Cuclin, Mihail 
Jora, Mihail Andricu, Paul 
Constantinescu — spre a 
nu cita decît cîteva dintre 
numele marilor noștri cla
sici — cel al unor capo
dopere vocal-simfonice și 
lirico-dramatice de George 
Enescu, Gheorghe Dumi
trescu, Sigismund Toduță, 
Sabin Drăgoi și alții este

Nicolae Ceaușescu. ne 
aducem contribuția specifi
că Ia civilizația umanită
ții, alături de celelalte na- 

yțiuni, în numele dreptății și 
echității, al dreptului la 
independență, la o viață 
liberă și demnă.

Burebista, Decebal, Mir
cea cel Bătrin, Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul, Ion 
Vodă, Alexandru Lăpuș- 
neanu, Alexandru loan 
Cuza, Nicolae Bălcescu, 
Tudor. Vladimirescu, nume 
de glorie și legendă alături 
de eroismul clasei noastre 
muncitoare, al comuniști
lor, sînt evocate în nume
roase lucrări muzicale, prin 
care marile idei ale tre
cutului 6e unesc cu efor
turile prezentului pentru

Istoria eroică, 
prezentul patriei— 
generoase izvoare 

ale artei contemporane

un limbaj care 11 face pe 
ascultător să audă, vibrînd, 
glasurile umanității si. deo
potrivă, ale pămîntului său 
natal.

însușirea marilor crea
tori de a rezuma în des
tinul lor frămîntările, lupta 
și speranțele . .umanității, 
izvorăș'te la compozitorii 
noștri din zbuciumul, 
lupta, aspirațiile, victoriile 
și speranțele poporului 
român, din măreția fizio
nomiei sale morale. Patria, 
în acest sens, înglobează 
noblețea celui mai pu
ternic și mai statornic sen
timent al omului, ea este 
leagănul amintirilor și vi
surilor noastre eterne, al 
tradițiilor care i-au gravat 
chipul in istorie, al eroilor 
care s-au jertfit pe altarul 
luptelor pentru păstrarea 
și afirmarea identității ei 
specifice. De aceea, patrio
tismul în artă exclude e- 
xăltarea pornirilor națio
naliste și, în aceeași mă
sură, respinge orice încer
care de răstălmăcire a is
toriei, de nesocotire a ade
vărului istoric, a diferite
lor încercări dramatice ale 
existenței naționale. Patria 
este întregul complex is
toric, geografic, politic, so
cial și spiritual prin care 
ne definim în contextul 
popoarelor lumii, este re
lieful sufletului nostru, al 
gindului și faptei prin 
care, în contemporaneitate, 
sub conducerea partidului 
comunist si a secretarului 
său general, tovarășul

cucerirea viitorului. „A fi 
suflet în sufletul poporu
lui" — cum spunea poetul, 
iată In ce constă esența 
ideii de patriotism. Is
toria. eroismul trecutului 
și al prezentului, formarea 
poporului român, unitatea 
și continuitatea sa în a- 
ceste locuri ce păstrează — 
după cum dovedesc mereu 
cercetările istorice — ur
mele prezenței sale mile
nare pe aceste meleaguri 
— toate acestea constituie 
surse inepuizabile pentru 
îmbogățirea și diversifica
rea tematică și stilistică a 
artei contemporane, izvoa
rele veșnic vii pentru 
opere cu mari virtuți edu
cative, patriotice. Avem o 
istorie bogată, eroică, pli
nă de evenimente și per
sonalități a căror luptă și 
activitate a fost consacrată 
independenței, păstrării in
tegrității patriei. Participa
rea maselor la lupta pen
tru unitate națională pe 
pămîntul strămoșesc este 
firul roșu al istoriei noas
tre. Creatorii de artă au 
în aceste evenimente bo
gate resurse de inspira
ție spre a emoționa, a răs- 
pîndi adevărurile istoriei și 
simțirii noastre. „Există — 
cum spunea George Căli- 
nescu — o gramatică a 
muzicii, cu sintaxa ei spe
cială, cu interogațiile, răs
punsurile, avînturile, 'de
primările, chemările, ex
clamațiile și hotărîrile ei, 
pe care umanitatea le în
țelege". Le înțelege, oricit

de complexe ar părea la 
prima vedere formele res
pective de exprimare mu
zicală. „în muzică — nota 
cu îndreptățire Hegel — 
domnește cea mai profundă 
intimitate emoțională și, în 
același timp, cea mai se
veră intelectualitate, astfel 
incit muzica reunește două 
extreme". Această faculta
te a muzicii de a fi des
chisă in egală măsură per
ceperii pe cale afectivă, 
ceea ce conferă limbajului 
ei un caracter particular, 
plurivalent și pe cale re
flexivă, intelectuală, si- 
tuînd-o în rîndul artelor 
de mare substanță genera
lizatoare, explică forța ei 
formativ-educativă, pene- 
trabilitatea ei în conștiința 
umanității.

S-a scris foarte multă 
muzică în anii din urmă. 
Lista lucrărilor valoroase, 
ca și a autorilor ar fi prea 
bogată pentru a o aminti 
aici, fără riscul unor reț 
gretabile omisiuni. Se im
pune insă atenției faptul 
că, prin limbajul ei specific 
și cu girul inalt al valorii 
estetice, condiția accesului 
ei, inclusiv în patrimoniul 
culturii universale, muzica 
noastră contemporană se 
înscrie în perimetrul artei 
socialiste, dezvoltă și îm
bogățește cele mai valo
roase tradiții ale artei mi
litante și patriotice, expri
mă explicit sau implicit 
aportul inconfundabil al 
compozitorilor noștri Ia 
opera demersului istoric, 
6ociai și politic al Româ
niei contemporane. Simfo
niile, suitele simfonice, 
rapsodiile și sonatele de 
George Enescu nu sînt 
mai puțin patnotice decît, 
de pildă, opera Pană Les- 
nca Rusalim de Paul 
Constantinescu. Concertul 
pentru pian și orchestră de 
Paul Constantinescu sau 
suita „Prin Munții Apu
seni" de Marțian Negrea 
nu sînt mai puțin patrio
tice decît, spre exemplu, 
„Neamul Șoimăreștilor" de 
Tudor Jarda. Și exemplele 
ar putea continua. Ele 
arată, în esență, că moda
litățile stilistice ale artei 
patriotice pot fi foarte di
verse. fiecare asigurîndu-și, 
grație conținutului de idei, 
mesajul lor vibrant, audi
ența publică meritată. Un 
loc important in creația de 
azi îl ocupă tematica gene
roasă a păcii, ideile de 
respect față de ființa u- 
mană, față de lupta pen
tru o lume mai dreaptă și 
m?i bUIjă pe planeta noas
tră. „Mă doare durerea lu
mii întregi" — spunea Lu
cian Blaga. Prin mesajul 
muzicii lor, compozitorii 
din România socialistă se 
rostesc hotărît pentru drep
tul oamenilor la o existen
ță pașnică într-un univers 
al libertății și demnității 
națiunilor, al dreptății și 
colaborării internaționale.

VasIIe DONOSE
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Forumul national al pionierilor

24 iulie-6 august — Timișoara

Filmul românesc 
peste hotare

în primul semestru al anului 
a fost înregistrată prezența fil
mului românesc la peste 20 de 
festivaluri cinematografice in
ternaționale, manifestări dedica
te lung și scurt-metrajului ar
tistic, creațiilor pentru copii și 
tineret, documentarului pe teme 
de știință și tehnică, de etnogra
fie și sociologie. Unele dintre 
producțiile românești au fost 
răsplătite cu distincții. Astfel, 
cu cîteva zile în urmă, filmului 
artistic „Luchian", al regizorului 
Nicolae Mărgineanu, i-a fost a- 
cordat „Premiul Comitetului in
ternațional pentru difuzarea ar
telor și literaturii prin cinema" 
la Festivalul internațional de 
la Karlovy Vary. Unul dintre 
cunoscutele festivaluri consa
crate filmului de desen animat, 
cel de la Zagreb, a atribuit re
cent premiul pentru grafică 
creației regizorului Zoltan 
Szilagyi „Arena". O altă pro
ducție românească, de astă-dată 
un documentar — „Bătrînii" — a 
primit „Dragonul de argint" 
pentru imagine Ia cel de-al 
XIX-lea Festival internațional 
al filmului de scurt-metraj de 
la Cracovia*

(Agerpres)

Sîmbătă, 24 iulie, la Timișoara, 
în cadrul solemn al ceremonialului 
pionieresc are loc deschiderea fes
tivă a Forumului național al pio
nierilor, ce se va desfășura sub 
deviza generoasă „Creștem cuteză
tori sub flamuri tricolore".

Aflat la a X-a ediție, jubiliară, 
Forumul național aî purtătorilor 
cravatei roșii cu tricolor progra
mează, de-a lungul a două săptă- 
mîni, o amplă suită de manifestări 
politico-educative și cultural-artis- 
tice cu profunde implicații în per
fecționarea activității organizației 
revoluționare a copiilor patriei. 
Participanții, reprezentanți ai celor 
peste 2,7 milioane pionieri, desem
nați în cadrul forumurilor județene 
ce au avut loc între 21 iunie — 
10 iulie, precum și cadre didactice 
care lucrează cu pionierii vor 
dezbate probleme educative, de in
struire și invățămint, vor analiza 
activitatea desfășurată de Organi
zația pionierilor pentru educarea 
comunistă, patriotică, revoluționară 
a copiilor, în spiritul indicațiilor 
din documentele de partid, al

orientărilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, stabilind mă
suri pentru intensificarea întregii 
munci educative a organizației.

Dezbaterile, analizele și expune
rile pe aceste teme, organizate in 
plenul Forumului național, se vor 
îmbina cu schimburi de experiență 
vizind activitatea de educație prin 
muncă și pentru muncă, de creație 
tehnico-științifică și aplicativă, cul- 
tural-artistică, cu unitățile de pio
nieri din municipiul Timișoara și 
județul Timiș. O dimineață va fi 
consacrată muncii patriotice în 
unități agricole socialiste din ju
deț. De asemenea, o zi din progra
mul Forumului național va fi de
dicată activităților comune cu Uni
unea Tineretului Comunist. Pionie
rii vor vizita întreprinderile 
„Electrotimiș" și I.M.T., C.A.P. To- 
polovățul Mare, „Electromotor" și 
alte unități industriale și agricole 
locale, prilej cu care se vor întîlni 
cu muncitori și țărani fruntași in 
muncă, cu uteciști fruntași in pro
ducție. Vor avea loc și întîlniri ale

participanților la Forumal național 
cu reprezentanți ai Ministerului 
Educației și învățămintului, ai C.C. 
al U.T.C., ai organelor locale de 
partid și de stat.

„Daciada" Forumului național, 
vizite la monumente și locuri isto
rice, la obiective turistice din zonă, 
focuri de tabără, parade pionierești 
se vor împleti cu numeroase ac
țiuni cultural-artistice, de cintec, 
vers și dans pe teme patriotice, re
voluționare, desfășurate sub gene
rice deosebit de sugestive : „Copiii 
României socialiste cintă patria și 
partidul", „Pace pentru toți copiii 
lumii" — recital de poezie și cin
tec, „Glorie eroilor patriei" —spec- 
tacol-evocare la monumentul eroi
lor din Timișoara, „Creștem cute
zători sub flamuri tricolore".

în plenul Forumului național 
vor fi aleși pionierii membri ai 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, ai comisiei de cenzori 
și vor fi desemnați pionierii 
membri ai comisiei Organizației 
„Șoimii patriei".

Florica DINULESCU

tv
PROGRAMUL 1

13,00 Telex
15,05 Seara Televiziunii cubaneze H I- 

magini din Cuba. Reportaj B Zîm- 
betul copiilor. Eseu TV

15,45 Emisiune in limba germană
17,40 Tragerea Loto
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Pentru curtea șl grădina dv. 

ES Plantarea legumelor de toamnă 
în grădina de lingă casă

20.30 Seara Televiziunii cubaneze. Reci
tal : Farah Maria

20,50 Noi, gospodarii țări! 1
21,00 Film artistic : „îți dăruiesc un 

trandafir". Premieră TV. Produc
ție a studiourilor din R.F.G. Cu : 
Roy Black, Georg Thamalla, Heidi 
Hansen, Erni Mangold. Regia : 
Kurt Nachmann

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
15,00 Melodii populara
15,25 Foarte bine !
15,45 Seara Televiziunii cubaneze ■ Po

vestea unul balet. Documentar 
■ „Locuința" — film artistic de

scurt metraj ■ Las Parrandas. 
Carnaval in provincia Villa Cla
ra. ■ Puntea ploilor. Reportaj ■ 
Insula tineretului ■ Iepurașul ne
mulțumit. Film de păpuși

18,00 închiderea programului 
20,00 Telejurnal
20.20 Seara Televiziunii cubaneze ■ Ti

nerețea Cubei. Reportaj de Ioan 
Grigorescu 9 Ansamblul folclo
ric cubanez B Castelul „El Mo- 
rro" din Santiago de Cuba B Un 
pictor al Cubei : Rend Portocarre- 
ro 9 Albastru marin. Balet sub
acvatic B Valle de Vlnales. Repor
taj H Leo Brower — microrecital
de chitară

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului
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Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Grișa Filipov

Rezultatele întrecerii■ ■ socialiste Cronica zilei

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
joi dimineața a sosit într-o vizită 
oficială de prietenie in țara noastră 
tovarășul Grișa Filipov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria.

Oaspetele este însoțit de tovarășii 
Andrei Lukanov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nikola 
Todoriev, ministrul energeticii, 
Toncio Ceakirov, ministrul construc
țiilor de mașini și electronicii, Marii 
Ivanov, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, tovarășul Grișa .Filipov a fost 
salutat cu deosebită cordialitate 
de primul ministru, Constantin 
Dăscălescu, de tovarășii Gheorghe 
Petrescu, vlceprim-ministru al gu
vernului, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Trandafir Cocârlă, ministrul energiei 
electrice, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Petre Duminică, 
ambasadorul României la Sofia, și 
Todor Stoicei, ambasadorul Bulga
riei la București, și membri ai am
basadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România.

în cursul zilei de joi, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și tovarășul Grișa 
Filipov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, au vizitat întreprinderea de 
mașini grele București.

Erau de față loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Trandafir Cocârlă, ministrul e- 
nergiei electrice, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

Vizita la această reprezentativă u- 
nitate a industriei constructoare de 
mașini din țara noastră a oferit oas
peților bulgari posibilitatea de a cu
noaște produsele de înaltă tehnicita
te realizate aici, de la presa gigant 
de 12 000 de tone *- printre puținele 
de acest fel din lume — la prăjinile 
de foraj folosite la mari adîncimi, 
cilindrii pentru laminoarele din do
tarea economiei naționale, morile de 
ciment de 3 000 tone pe zi, arborii 
cotiți pentru motoarele navale de 
la 6 000 pînă la 20 000 CP, turbocom- 
presoarele și turboagregatele de mare 
putere.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bulgaria a 
felicitat colectivul bucureștean pen
tru realizările obținute intr-un do
meniu în care între țările noastre se 
desfășoară o fructuoasă colaborare.

în continuare s-a vizitat Institutul 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea.

Erau prezenți Vasile Martin, prim* 
secretar al Comitetului județean Că
lărași al P.C.R., Angelo Miculescu, 
președintele Academiei de știin
țe agricole și silvice, Gheorghe 
Ciolănescu, adjunct al ministrului a- 
griculturii și industriei alimentare, 
șef al Departamentului agriculturii 
de stat.

Au fost Înfățișate cu acest prilej 
preocupările oamenilor de știință și 
cercetătorilor care-și desfășoară aici 
activitatea pe linia obținerii de noi 
soiuri cu un potențial productiv su
perior, cu un bogat conținut nutritiv, 
apte de a fi cultivate in cele mal 
diferite Zone de climă și sol. S-a 
mers apoi la cîmpurile de amelio
rare a florii-soarelui și porumbului.

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
realizărilor obținute de cercetarea 
științifică românească în domeniul 
agriculturii și a exprimat dorința de 
a se extinde colaborarea bilaterală 
și în acest sector de activitate.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
Joi au Început In Capitală convor

birile oficiale dintre tovarășii 
Constantin Dăscălescu, prim-ministru 
'J Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Grișa Filipov, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria. ,

Cei doi prim-miniștri au efectuat 
un schimb de informații cu privire 
la mersul construcției socialiste in 
cele două țări, la modul în care sînt 
soluționate principalele probleme ale 
dezvoltării economico-sociale în eta
pa actuală.

Exprimindu-și deosebita satisfacțiu 
pentru evoluția ascendentă și rodni
că a relațiilor multilaterale dintre 
țările, partidele și popoarele noastre, 
cei doi șefi de guverne situează în 
centrul convorbirilor examinarea 
modul Je realizare a măsurilor și 
hotărîrhij convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, privind extinde
rea și adincirea relațiilor bilaterale, 
îndeosebi în domeniul economic, al 
cooperării și specializării în produc
ție, în actualul cincinal și în per
spectivă.

O atenție deosebită este acordată 
intensificării și aprofundării coope

rării în producție, în știință, tehno
logie, transporturi, creșterii și diver
sificării schimburilor de mărfuri. în 
acest context au fost convenite noi 
măsuri pentru dezvoltarea cooperării 
în construcțiile de mașini, electroni
că, energetică, chimie, agricultură și 
in alte domenii de interes reciproc. 
Au fost abordate, de asemenea, ac
țiunile ce urmează a fi întreprinse in 
vederea lărgirii conlucrării dintre 
cele două țări în domeniile culturii, 
învățămîntului, precum și în alte 
sfere de activitate.

Totodată, s-au relevat intensitatea 
dialogului politic dintre factorii de 
conducere din România și Bulgaria, 
contactele multilaterale dintre orga
nizațiile politice, de masă și obștești 
din cele două țări — expresie eloc
ventă a relațiilor de bună vecinătate.

Cei doi șefi de guvern și-au re
afirmat convingerea că dezvoltarea 
și adincirea relațiilor bilaterale con
tribuie la întărirea prieteniei și so
lidarității dintre popoarele noastre, 
la cauza socialismului, păcii, secu
rității, înțelegerii și cooperării în 
Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

în cursul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă caldă, priete
nească, de înțelegere reciprocă, cei 
doi prim-miniștri au trecut, de a- 
semenea, în revistă o serie de pro
bleme actuale ale vieții politice in
ternaționale.

La convorbiri participă tovarășii 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Trandafir Cocârlă, ministrul 
energiei electrice, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Lucian Drăguț, secretar al 
Consiliului de Miniștri, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, Constantin Caloianu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Vasile Șandru, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Iau parte tovarășii Andrei 
Lukanov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Nikola Todoriev, 
ministrul energeticii, Toncio Ceakirov, 
ministrul construcțiilor de ma
șini și electronicii, Marii Ivanov, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Luben Petrov, vicepre
ședinte,, al Comitetului de Stat al 
Planificării, Marin Marinov, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Asen Velkov, șeful cabinetului pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Milcio Stoemenov, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Miniștri.

Participă, de asemenea, Petre 
Duminică, ambasadorul României la 
Sofia, și Todor Stoicev, ambasadorul 
Bulgariei la București.

Dineu oficial oferit de primul ministru al guvernului român
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a oferit, 
joi, un dineu oficial în bnoareâ-fo- 
varășului Grișa Filipov, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria.

La dineu au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Petrescu, 
miniștri și alte persoane oficiale.

Au luat parte Andrei Lukanov, 
miniștri, celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe premierul bulgar.

Au ' fost prezenți ambasadorul 
României la Sofia și ambasadorul 
Bulgariei la București.

Subliniind rolul hbtărîtor al to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov în dezvoltarea continuă a re
lațiilor tradiționale de prietenie și 
colaborare multilaterală româno- 
bulgare, în toasturile rostite în tim
pul dineului, tovarășii Constantin 
Dăscălescu și Grișa Filipov au evi
dențiat dorința comună de a extinde 
aceste bune raporturi în folosul și

spre binele țărilor și popoarelor 
noastre vecine și prietene, al cauzei 
socialismului, cooperării și păcii în 
Balcani, iii Europa 7 și ân-,întreagă 
lume.

Cei doi șefi de guverna au toastat 
în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, pentru 
prosperitatea și fericirea popoarelor 
român și bulgar, pentru prietenia 
strînsă și colaborarea rodnică dintre 
partidele și țările noastre.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, plină de cordialitate.

Oameni, petrol, înnoiri pe valea Amaradiei
(Urmare din pag. I)
ipr convorbirile pe calea 
undelor sînt lapidare, con
cise : „Alo, patru mii două 
sute șaptezeci și trei 7 Re
cepție !“ „Aici sonda". „Co
municați necesarul de ma
teriale". „Avem nevoie de 
încă un clește automat". 
„Alo, F două sute ?“ „Aici 
F două sute". „Adînci- 
mea 7“ „Am depășit trei 
mii trei sute de metri".

La Virteju sînt „tatonate" 
marile adîncimi. Se forează 
du ’ metodele cele mai mo
deme, se folosesc sapa cu 
diamante și, in primul rînd, 
instalații și utilaje fabricate 
la cunoscuta întreprindere 
„1 Mai" din Ploiești. O ase
menea instalație poartă 
numărul 4 014 și, în preaj
ma ei, îi reîntîlnesc pe son
dorul șef Constantin Istra- 
te, pe podarul Gheorghe 
Vîlceanu, pe Constantin 
Mărgoi — secretarul comi
tetului de partid al Schelei 
de foraj Craiova — pe ma
istrul Ion Diaconescu. Cu 
toții — oameni dăruiți pe
trolului. Oameni pe , care 
adîncul i-a pus nu o dată 
la încercări temerare, oa
meni care au la activ nu
meroase bătălii cîștigate în 
valorificarea resurselor e- 
nergetice ale țării. Puterni
cele motoare ale instalației 
merg din plin. A fost o 
vreme cînd în structuri ca 
cele de la Virteju forajul 
la o sondă dura 10—12 luni. 
Dar petroliști) au hotărît să 
scurteze acest termen. Au 
înțeles că țara are nevoie 
de tot mai multe hidrocar
buri, că satisfacerea acestei 
nevoi depinde în bună mă
sură și de ei. Iată motive
le pentru care au căutat

noi soluții, au pus în valoa
re întregul potențial de in
teligență și de energie. Si 
astfel, termenul de forare 
la o sondă s-a redus la ju
mătate.

Primele sonde dau pro
ducție. Dar petroliștii de la 
Amaradia știu că mai sînt 
încă multe de făcut pentru 
a grăbi clipa producției și la 
alte sonde. Constantin 
Mărgoi rememorează cu 
emoție momentul de mare 
..responsabilitate cînd petro
liștii au hotărît în adunările 
generale ale organizațiilor 
de partid ce trebuie făcut 
pentru. grăbirea forajelor, 
pentru economisirea de e- 
nergie și de materiale. Pe
troliștii au situat în centrul 
dezbaterilor argumentul, 
suprem, patriotic formulat 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind obiecti- 

. vul strategic de cucerire a 
independenței energetice a 
țării. Cei care au luat cu- 
vîntul au demonstrat acolo, 
în familia comuniștilor, că 
acest obiectiv poate fi atins 
numai printr-o muncă cu 
rezultate mai bune ale fie
căruia. Un mod de gîndire 
revoluționar, comunist.

întreprinderii de foraj 
Craiova i s-a conferit Or
dinul Muncii clasa a Il-a 
pentru realizările înregis
trate pe parcursul anului 
1981. Cum este și firesc, 
aceste realizări sînt duse 
mai departe cu înaltă răs
pundere muncitorească. 
Astfel, de la începutul anu
lui și pînă astăzi au fost 
forate peste sarcinile de 
plan două sonde, iar la alte 
trei au început în devans 
forajele. Acum, in întîmpi- 
narea zilei de 23 August,

harnicii petroliști, antre
nați cu elan în întrecere, 
au pornit înainte de ter
men tubajul la sonda de 
mare 'adîncime 4007 din 
zona Virteju.

...Maistrul Ilie Petroi a 
început să lucreze în sche
lele petroliere de cînd avea 
18 ani. Acum are 48 și se 
simte încă tînăr. Cu Victor 
Bonea, Petre Moșteanu, 
Tudor Untaru și cu mulți 
alții „își cîștigă pîinea, la 
sonde" de ani și ani. în 
1981, împreună cu acești 
oameni vrednici, a forat 
peste plan, la mari adîn
cimi, mai mult de 280 de 
metri în cortdiții grele. 
Condiții care, se mai auzea 
pe ici-colo cîte o părere, 
n-o să-i prea ademenească 
pe cei de prin partea locu
lui. „Cine să vină la greu 7“ 
Acum meșterul e de ace
eași părere cu șeful de sec
ție Virgil Ropotan că oa
menii, din satele învecinate, 
sate cu nume frumoase — 
văzînd cît de important 
pentru țară este petrolul 
din adîncuri, luind aminte 
la meseria asta bărbăteas
că, prețuită, bine răsplăti
tă — au prins să se lege 
de sondorit. Veteranii îi 
primesc în mijlocul lor cu 
brațele deschise, cu bucu
rie. Se întorc flăcăii în sa
tele lor de baștină, cu atî- 
tea bogății dedesubt, sate 
unde au crescut și în care 
azi pot deveni sondori, e- 
lectricieni, lăcătuși de în
treținere, șoferi.

Noi sonde își stabilesc 
verticalitatea pe la mar
gini ’de păduri. Anul a- 
cesta vor trebui forați 
în structura Vîrteju cu 
35 000 de metri mai mulți

față de realizările din anul 
trecut. Specialiștii au sta
bilit că, pentru atingerea 
acestei performante, viteza 
de foraj trebuie să creas
că de la 588 de metri pe 
instalație într-o lună la 640 
de metri. Simple calcule 
ale hîrtiei 7 Nu. Sînt înain
te de toate faptele oame
nilor care accelerează vi
teza de înaintare spre stra
turile de petrol din a- 
dîncuri;

...Lîngă apa Amaradiei, 
motoarele unei instalații de 
mare adîncime funcționea
ză. fără întrerupere. Iar 
dincolo de sondă, coopera
torii își văd nestingheriți 
de munca cîmpului. Deși 
prins cu multe treburi ale 
cîmpului, primarul Con
stantin Lâmbra, din Stoina, 
găsește timp să treacă pe 
la sondori, să se intereseze 
de ce mai au nevoie, să 
discute cu proiectanții des
pre amplasarea noilor con
tracții. E un om cu multă 
experiență și știe că acolo 
unde poposesc sondorii'vine 
repede din urmă și un grad 
mai ridicat de civilizație. 
Are exemplu undeva, pe 
aproape. Nu cu multi ani 
în urmă. Țicleni era un sat 
mult mai mic decît Stoina, 
uitat la o margine de pă
dure. Acum Țicleni se nu
mără printre tinerele orașe 
ale Gorjului. Asemenea 
perspective se deschid și 
satelor cu nume frumoase 
de pe valea Amaradiei. 
Sondele argintii, profilate 
pe semeția dealurilor de 
aici, sînt socotite de local
nici drept autentice simbo
luri ale înnoirilor' din anii 
socialismului, siluete parcă 
desprinse din stema țării.

pe primul semestru
Continuăm să 

de alte colective 
strucții, agricultură, circulația mărfurilor și unități prestatoare 
servicii pentru populație.

Potrivit rezultatelor obținute și punctajului general stabilit pe baza 
îndeplinirii plantilui la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare 
a întrecerii, in primul semestru din acest an ®), pe primele locuri se 
situează :

publicăm rezultatele 
de oameni ai muncii

obținute în întrecerea socialistă 
din industrie, transporturi, con-

• REZERVELEDE 
PLANTE ALIMENTARE. 
Spre a acoperi cererea mondială 
crescîndă de alimente este ne
voie. după opinia profesorului 
Donald Boulter, șeful Departa
mentului pentru botanică al 
Universității Durham (Anglia), 
de o cercetare mai atentă și mai 
minuțioasă a ceea ce „oferă" 
planeta noastră. EI susține că 
numai unu la sută din totalul de 
300 000 specii de plante cît exis
tă în lume se folosește integral 
ca alimente. 70 la sută din hrana 
populației globului este asigura
tă de numai circa o duzină de 
plante de cultură.

® CICLURILE CLIMA
TICE ALE SAHELULUI.

Seceta cumplită care a bîntuit, 
în anul 1968, în zona Sahelului, 
de la sud de Sahara, a ridicat 
din nou în fața climatologilor 
problema : este vorba despre un 
fenomen temporar sau el se în
scrie într-o perioadă mai lungă 
condiționată de modificări glo
bale ale climei ? Căutînd să 
răspundă la această între
bare, doi geologi francezi au 
analizat debitele principalelor 
cursuri de apă din zonă — Se
negalul, Nigerul și Nilul — de 
Ia începutul secolului pînă în 
prezent, considerînd că fluctua
țiile lor oferă informații asupra 
:antităților de precipitații căzu
te. Astfel, ei au constatat exis
tența unor cicluri climatice : o 
perioadă secetoasă durează 8—10 
ani ; urmează una ploioasă de 18 
ani. Secetă totală se înregistrea
ză, în medie, după fiecare pe

rioadă de 31 de ani. Dacă aces
te constatări sînt adevărate, în
seamnă că actuala perioadă se
cetoasă va continua pină în anul 
1985 (plus, minus doi ani), ma
ximum de precipitații va in
terveni în 1992 (plus, minus 
patru ani), iar în anul 2005 este 
de așteptat o nouă secetă.

• „SCAFANDRI SPA
ȚIALI". Doi din cei patru as
tronaut! ce se vor afla.la bordul 
navetei spațiale americane „Co
lumbia", cu prilejul celui de-al 
cincilea zbor al acesteia, pro
gramat s& aibă loc în noiem
brie, vor efectua o ieșire în 
spațiu. îmbrâcați în costumele 
de „scafandri spațiali", astro- 
naUții Joe Allen și William 
Lenoir vor evolua în spațiosul 
compartiment destinat transpor-

□I

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Suceava, cu 315 puncte.
Întreprinderea a realizat sarcinile 

de plan la producția netă și produc
tivitatea muncii în activitatea de 
construcțil-montaj, precum și la ac
tivitatea de construcții de mașini ; 
consumul propriu tehnologic de 
energie electrică a fost redus cu 0,7 
la sută, iar cheltuielile prevăzute 
în buget cu 0,4 la sută ; unitatea 
s-a încadrat în repartițiile de ener
gie electrică.

Locul II : întreprinderea de rețele 
electrice Pitești.

Locul III : întreprinderea de 
țele electrice Deva.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava, cu 701,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 16,4 la sută la volu
mul lucrărilor geologice, 11,4 la sută 
la volumul fizic la forajul cu son
deze, 10,5 la sută la cel al lucrărilor 
miniere și 17 la sută la volumul 
producției pe o persoană ; consumu
rile normate de materii prime 
materiale au fost reduse cu 18,2 
sută, iar cele de combustibili 
energie electrică cu 0,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Cluj.

Locul III : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ma
ramureș.

re-

și 
la 
Și

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE

Locul I : întreprinderea de pietre 
de polizor Bîrlad, județul Vaslui, 
cu 551,2 puncte.

Unitatea a realizat importante de
pășiri de plan la producția netă, 
productivitatea muncii și la benefi
cii ; u depășit, de asemenea, cu 0.3 
la sută producția fizică și 2,9 la sută 
producția marfă vîndută și încasată ; 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție marfă au fost reduse 
cu 19,5 la sută, iar cele materiale 
cu 16,4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Carbo- 
chim" Cluj-Napoca.

Locul III : întreprinderea de pro
duse refractare Aleșd, județul 
Bihor.
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE, 
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I : Întreprinderea de apa

rate Și utilaje pentru cercetare 
București, cu 1172,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,1 la sută la
producția netă, 6.4 la sută la pro
ducția fizică, 6,8 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 15,4 
la sută la productivitatea muncii și 
22,4 la sută la export ; consumuri
le normate de materii prime și 
materiale au fost reduse cu 8,1 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 6 la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică Cugir, județul Alba.

Locul III : întreprinderea meca
nică Orăștie, județul Hunedoara.

®) Indicatorii privind produc
ția netă,- productivitatea mun
cii, costurile.de producție și be
neficiile sînt calculați pe cinci

Știri sportive
• In turneul interzonal feminin de 

șah de la Bad Kissingen (R.F.G.) 
după 9 runde în clasament condu
ce Tatiana Lemaeiko (Bulgaria) cu
6.5 puncte, urmată de Marina Pogo- 
revici (România) — 6 puncte (1), Kli
mova (Cehoslovacia) — 5,5 puncte 
(2), Gaprindașvili (U.R.S.S.) — 5,5 
puncte (1). în runda a 9-a Lemaeiko 
a invins-o pe Erika Belle, Litinskaia 
a cîștigat la Shterenberg, iar Crotto 
a pierdut la Maksimovici. Marina 
Pogorgvici a întrerupt partida cu 
Maria Ivânka (Ungaria).
• După 7 runde și disputarea par

tidelor întrerupte, în., turneul inter
zonal masculin de șah de la Las Pal
mas (Insulele Canare) conduce mare
le maestru sovietic Vladimir Tukma- 
kov cu 5,5 puncte, urmat de Smislov 
(U.R.S.S.) și Ribli (Ungaria) — cîte
4.5 puncte, Mihai Șubă (România) și 
Timman (Olanda) — 4 puncte, T. Pe
trosian (U.R.S.S.) — 3,5 puncte (1). 
Partida întreruptă dintre Șubă și 
Ribli s-a încheiat remiză. Tukmakov 
a cîștigat la Browne și a remizat cu 
Psahis.
• în ziua a doua a competiției 

internaționale de fotbal pentru ju
niori „Dinamoviada" au fost înre
gistrate următoarele rezultate : Di
namo (România) — Amnokan (R.P.D. 
Coreeană) 3—0 ; Levski Spartak 
(Bulgaria) — Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) 0—0 ; Dinamo (U.R.S.S.) — 
Dynamo (R.D. Germană) 1—2 ; 
Gwardia (Polonia) — Ujpest Dozsa 
(Ungaria) 5—1.

tării diferitelor materiale, ale 
cărui porți vor fi în acest timp 
deschise. Deși. în felul acesta, 
cei doi nu vor părăsi efectiv 
naveta, experții N.A.S.A. consi
deră, totuși, că experimentul va 
corespunde unei ieșiri în spațiu. 
Cei doi astronauți se vor de
plasa în compartiment în stare 
de imponderabilitate și vor face 
exerciții de manipulare a utila
jelor ce vor fi folosite în mi
siunile viitoare, în special pen
tru repararea sateliților cu de
fecțiuni. în afară de cei doi 
astronauți menționați, echipajul 
navetei va mai cuprinde pe 
Vance Brand, comandantul mi

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic Iiorzești, cu 1 317,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 12,7 la sută la
producția fizică, 7,7 la sută la pro
ducția netă, 8,3 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 5,9 
la sută la productivitatea muncii ; 
au fost înregistrate însemnate spo
ruri peste plan la export ; consu
murile normate de materii prime 
și materiale au fost reduse cu 1,9 
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 8 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate 
țul Harghita.

Locul III : 
laje și piese

ÎN

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,4 la sută Ia pro
ducția fizică, 8 la sută la livrările 
de mărfuri la fondul pieței și cu 
0,4 la sută la producția netă și la 
productivitatea muncii ; unitatea a 
obținut importante depășiri la ex
port ; consumurile7 normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 4 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 18,8 
la sută.

Locul II : întreprinderea „Meta- 
loglobus" București.

Locul III : întreprinderea de 
faianță și sticlă Baia Mare.

Miercurea Ciuc, jude-
întreprinderea de uti- 
de schimb București,
INDUSTRIA

DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 
COLORANȚI ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Nivea" Brașov, 
cu 906 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25,8 Ia sută ' 
producția netă, 9,2 la sută la i_._ 
ducția fizică, 26,5 la sută la produc
tivitatea muncii, 8,3 la sută la li
vrări' de mărfuri la fondul pieței, 
8,4 la sută la export și 18,5 la sută 
la beneficii : cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 Iei producție marfă 
au fost reduse cu 7,2 la sută, 
cele materiale cu 12,7 la sută.

Locul II : întreprinderea 
mică Craiova.

Locul III : întreprinderea de 
dicamente și coloranți 
București.

IN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hirtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 893,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,9 la sută la pro
ducția netă, 4,3 la sută la produc
ția fizică, 6,2 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 30 la sută 
la export și cu 10 la sută la pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc
ție marfă au fost diminuate cu 3.3 
la sută, iar cele materiale cu 2,7 la 
sută.

Locul II : Combinatul de celuloză 
și hîrtie .Suceava.

Locul III : întreprinderea de car
ton ondulat și ambalaje București.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de trico-

ÎN TRANSPORTURILE 
FEROVIARE — 

DEPOURI DE CALE FERATA 
Locul I: Depoul Brașov, cu 245,5 

puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,7 la sută la vo
lumul de transport, 3,9 la sută la 
productivitatea muncii, 1,1 la sută 
ia greutatea medie brută a trenuri
lor de marfă, cu 1,7 la sută la uti
lizarea mijloacelor de transport ; a 
fost realizat volumul de reparații 
planificate ; cheltuielile totale pla
nificate au fost diminuate cu 4,3 la 
sută, iar consumurile de combusti
bili și energie electrică cu 0,7 la 
sută.

Locul II : Depoul Fetești, județul 
Ialomița.

Locul III i Depoul Piatra Olt, 
județul Olt.

i la 
pro-

iar
chi
me-

„Sintofarm"

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de a- 

viație utilitară, cu 512,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au • 

fost depășiți cu : 6,1 la sută la pro
ducția netă, 7,2 la sută la venituri 
brute, 8,4 la sută la productivitatea, 
muncii, 8,1 la sută la utilizarea mij
loacelor de transport aeriene ; au 
fost obținute însemnate beneficii 
peste plan ; consumul de combusti
bili și energie electrică a fost re
dus cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța (Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini).

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța (Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor).

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Egipt — a XXX-a 
aniversare a revoluției — joi după- 
amiază, a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-egipteană.

în cadrul manifestării, ziaristul 
Constantin Oprică a prezentat impre
sii de călătorie din R. A. Egipt, după 
care a fost vizionat un film docu
mentar din această țară.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie 
româno-egipteană, reprezentanți ai 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți Mohamed Wafik 
Iîosny, ambasadorul Republicii Ara
be Egipt la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Joi, la Academia „Ștefan Gheor

ghiu" — Central internațional 
C.E.P.E.C.A. s-au încheiat cursurile 
„Metode și tehnici de planificare și 
prognoză" și „Organizarea producției 
și muncii", la care au participat 27 
cadre de conducere și specialiști 
proveniți din 12 țări în curs de dez
voltare din Africa și Asia.

Participanții au relevat aportul 
depsebit pe care-1 au cunoștințele 
teoretice și practice acumulate la 
cursurile pe care le-au absolvit la 
găsirea unor soluții proprii pentru 
rezolvarea problemelor dezvoltării 
economico-sociale din țările lor. Tot
odată, ei au adresat călduroase mul
țumiri guvernului român pentru 
bursele acordate și condițiile de via
ță și studiu create, pentru prilejul 
de a cunoaște direct realizările eco
nomice și sociale din România, sub
liniind că activitatea Centrului in
ternațional C.E.P.E.C.A. reprezintă o 
expresie a sprijinului pe care țara 
noastră îl acordă celorlalte țări în 
curs de dezvoltare pentru formarea 
de cadre.

(Agerpres)

IN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balnco- 

climatică Slănic-Moldova, jude
țul Bacău, cu 438,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la des
faceri de alimentație publică, 13,1 
la sută la beneficii ; au fost obți
nute sporuri peste plan la încasă
rile valutare ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei desfacere au fost 
reduse cu 2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea econo- 
taje și perdele Pașcani, județul Iași, mică de odihnă Șnagov.,

IN ȚRANSl'OltTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Tulcea, 
1 323 puncte.

Principalii 
fost depășiți 
nituri brute 
transport (călători-marfă), 31 la sută 
la numărul călătorilor transportați, 
18 la sută la prestări servicii pen
tru populație ; au fost depășite sar- 

, cinile de plan la producția netă și 
la productivitatea muncii ; cheltuie
lile totale planificate la 1 000 lei 
venituri brute au fost diminuate cu 
9 la sută, iar consumurile de car
buranți și energie electrică au fost 
reduse eu 7 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Brăila.

> (Agerpres)

cu 935,2 puncte. rj
PriftCipalii indicatori de plăti ’ âu 

fost depășiți cu : 2,8 la sută la pro
ducția netă, 1,4 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 2,8 
la sută la productivitatea muncii, 
1,8 la sută la,beneficii, 0,4 la sută 
la export și 23,3 la sută la livrările 
de mărfuri la fondul pieței; consu
murile normate de materii prime și 
materiale au fost reduse cu 0,9 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 20,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu.

Locul III : întreprinderea de ace 
de tricotat București.

IN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea de porțe

lan Curtea de Argeș, cu 1029,6 
puncte.

Azi și mîine — ultimele 
zile de participare la

Tragerea extraordinară 
LOTO a verii

Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar astăzi și mîine 
bilete pentru tragerea extraor
dinară Loto a verii. în cadrul a 
12 extrageri în patru faze, cu un 
total de 120 de numere, partici
panții au posibilități multiple de 
a obține autoturisme „Dacia 
1300“, mari cîștiguri în bani și 
excursii peste hotare. La trage
rile Revelionului și Mărțișorului 
din acest an, desfășurate după 
aceeași formulă, au fost atribui
te peste 200 000 de ciștigurî, în
tre care 48 de autoturisme și nu
meroase excursii peste hotare. 
Biletele de 25 de lei varianta, 
achitate sută la sută sau in cotă 
de 25 la sută, au drept de parti
cipare la toată extragerile. Un 
prilej pentru orice participant 
de a se număra printre marii 
cîștigători la prima, extragere 
extraordinară Loto a., .sezonului 
estival i .. :

cii

indicatori de plan 
cu : 14 la sută la 

din activitatea
au 

ve
de

y

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 23 

iulie, ora 21 •— 26 iulie, ora 21. In țară: 
Vremea va fi caldă. Cerul va- fi varia
bil. Vor cădea averse izolate de ploaie 
și se vor produce descărcări electrice 
mai ales în zonele de deal și de mun
te. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări locale predomi- 
nînd din sectorul vestic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 și 
20 de grade, cele maxime vor oscila 
între 22 și 32 de grade, local mai ridi
cate. Ceață slabă. In București : Vre
mea va fi caldă, cu cerul variabil, fa
vorabil aversei de ploaie în partea a 
doua a intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 18 
grade, cele maxime vor oscila intre 28 
și 31 de grade. (Liana Cazacioc, meteo
rolog de serviciu).

Teleorman. s'a încheiat con
cursul de creație „Oameni din cim- 
pia soarelui", inițiat de consiliul 
județean al organizației pionierilor. 
Premiile I au fost obținute'de elevii 
Cătălin Ghena din comuna Bujoru 
pentru proză. Rodica Costache, din 
aceeași localitate, pentru poezie, 
Teodora Vlășceanu 'din Roșiori de 
Vede pentru artă plastică. (Stan 
Ștefan).

Brâila Pr-imcle echipaje pio
nierești brăilene .ale expedițiilor 
„Cutezătorii" din acest an au por
nit la drum : „Egreta" (Școala ge
nerală nr. 30) și „Speranța" (Școa
la generală nr. 20) s-au îndreptat 
spre deltă, iar „Temerarii" (Școala 
generală nr. 13) escaladează în pre
zent munții Bucegi. (Corneli» Ifrini).

Buzău & de art^
din municipiul Buzău s-a deschis 
expoziția de pictură, grafică și 
sculptură intitulată „Trepte de lu
mină". Expoziția reunește lucrări 
inspirate din istoria și noul peisaj 
ale României semnate de 20 de ar
tiști amatori. • Muzeul orășenesc 
din Rîmnicu 'Sărat găzduiește ex
poziția „Chipul patriei socialiste 
oglindit în grafica contemporană 
românească". (Stelian Chipcr).

Vîlcea Senericul „Cără
rile turismului, cărările tinereții", 
peste 5 000 de tineri din opt județe 
au participat la o amplă acțiune 
cultural-turistică desfășurată în sta

țiunea Olânești. în programul ma
nifestării au figurat, printre altele, 
vernisajul unei expoziții de foto
grafii și artă plastică, simpozionul 
„Turismul, natura și mediul încon
jurător", drumeții la Cheile Olă- 
neștiului și o serbare cimpeneascâ 
la punctul turistic Comanca. (Du
mitru Iacobescu).

Vrancea eomuna Paltin 
au avut loc o consfătuire și un

schimb de experiență pe tema păs
trării și valorificării patrimoniului 
cultural existent în colecțiile mu
zeale și in casele memoriale. Au 
participat responsabilii unităților de 
profil, muzeografi, alți lucrători de 
la muzeul județean. (Dan Drăgu- 
lescu).

Mures. Colectivul artistic al 
Teatrului de păpuși din Tîrgu Mu
reș prezintă, in aceste zile, spec
tacole în taberele de pionieri și 
școlari din stațiunile Sovata, Răs- 
tolița și Lăpușna. în cursul acestui 
an, spectacolele păpușarilor tîrg- 
mureșeni, regizâte de Păi Antal și 
Maria Mierluț, au fost vizionate de 
peste 80 000 spectatori. (Gh. Giur
giu).

Alba Pe mtmtele Găina, ju
dețul Alba, s-a încheiat tradițio

nala sărbătoare „Tîrgul de fete". 
Peste 30 000 de participanți au a- 
sistat la manifestările cultural-ar- 
tistice susținute de 25 formații de 
amatori. Și-au dat concursul an
sambluri artistice și soliști din Alba 
lulia. Blaj, Sebeș, Baia de Arieș, 
Posaga, Albac, Lupșa, precum și 
din județele Cluj, Bihor, Hunedoa
ra. (Ștefan Dinică).

Gorj s*au încheiat „Zilele 
culturii in comuna Polovraci", ma
nifestare ce a cuprins acțiuni po- ' 
litice și cultural-educative în spri
jinul educației patriotice și mate- 
rialist-științifice, al valorificării bo
gatelor tradiții spirituale din zona 
montană a Gorjului. Printre aces
tea au figurat : dezbateri, simpo
zioane, întîlniri, ale cetățenilor cu 
brigăzi științifice, prezentări de fil
me, expoziții de ceramică și de 
artă populară, un spectacol susți
nut de formații artistice din loca
litate și din comunele învecinate. 
(Dumitru Prună).

Boțoșani. La întreprinderea 
„Electrocontact" a luat ființă o 
nouă formație de estradă. Specta
colul inaugural intitulat „Stelele 
privesc pămîntul" a fost realizat 
pe Un scenariu aparținînd maistru
lui Gh. Alexa, din cadrul între
prinderii, scenografia fiind semna
tă de C. Molocea, de la Teatrul de 
stat „Mihai Eminescu", iar core
grafia de P. Bojidor de la Opera 
Română din București. (Silvestri 
Ailenei).

siunii, și Robert Overmye. Ce! 
de-al cincilea zbor al navetei, 
prevăzut să dureze 4—5 zile, 
urmează să prilejuiască trans
portarea a doi sateliți comerciali 
de telecomunicații. Aceștia vor 
fi ejectați din navetă și plasați 
ulterior cu ajutorai unor rache
te pe orbite gepștaționare, la 
altitudini de circa: 36 000 kilo
metri.
• CAPODOPERĂ 

INEDITĂ A LUI LEO
NARDO DA VINCI ? Cu 
prilejul manifestărilor legate de 
cea de-a 530-a aniversare a

nașterii lui Leonardo da Vinci, 
în orășelul său natal, Vinci, pu
blicul a făcut cunoștință cu 
tabloul „Madona cu fusul" (în 
fotografie), pe care un cunoscut 
specialist, profesorul Carlo Pe- 
dretti, îl atribuie marelui geniu 
renascentist. Dacă pentru Pe- 
dretti nu încape nici o îndoială 
că tabloul a fost pictat de da 
Vinci, alți specialiști afirmă că 
ar fi fost realizat de unul din 
ucenicii lui Leonardo.

• „FULGERUL AL
BASTRU" este numele dat 
locomotivei diesel electrice al 
cărei prototip va fi expus la 
tîrgul de vară din acest an din 
Hanovra (R.F.G.). Creatorii ei 
anunță că, într-un viitor apro
piat, noua locomotivă va alerga 
pe șine (desigur corespunzătoa

re) cu o viteză de 350 km pe oră. 
Lungimea bolidului de oțel este 
de 20 de metri, înălțimea de 
peste 4 metri, iar greutatea — 
84 de tone.

® URMELE UNEI A- 
ȘEZĂRI DE ACUM 7 000 
DE ANI au fost descoperite 
lîngă satul Șanpo, de pe versan
tul răsăritean al muntelui Tai- 
han, provincia Hebei, din R. P. 
Chineză. Arheologii chinezi au 
stabilit că oamenii au trăit aici 
încă din neolitic. în cursul să
păturilor au fost descoperite 
peste 800 de obiecte din os, ce
ramică, piatră și bronz. Un deo
sebit interes au stîrnit în rîndul 
specialiștilor obiectele aparți
nînd culturii Țîșan, din neoliti
cul timpuriu.

I

costurile.de


SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
SI PREȘEDINTELE LIBANULUI» »

BEIRUT 22 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc, miercuri, un schimb 
de mesaje de prietenie intre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liban, Elias 
Sarkis.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis șefului statu
lui libanez un salut prietenesc și u- 
rări de pace și prosperitate poporu
lui libanez prieten.

în cadrul' schimbului de mesaje 
prilejuit de primirea de către pre
ședintele Elias Sarkis a trimisului 
special al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Vasi- 
le Pungan, ministru secretar de. stat, 
au fost abordate probleme ale evo
luției vieții internaționale actuale, in 
special situația din Liban și Orien
tul Mijlociu, in general.

S-a exprimat, și cu această ocazie, 
necesitatea respectării integrității te
ritoriale, independenței și suverani
tății Libanului, soluționării pe cale 
pașnică, politică a tuturor probleme
lor conflictuale. A fost reafirmată 
poziția fermă a României de con
damnare a acțiunilor militare ale Is

Evoluția situației din Liban
• Israelul concentrează armamente și muniții la Beirut
• Operațiuni ale forțelor comune palestiniano-libaneze 
progresiste ® O rezoluție adoptată de participanții la sesiunea

ECOSOC '
BEIRUT 22 (Agerpres). — Miercuri 

— informează agenția France 
Presse — mai multe zeci de 
piese de artilerie grea israeliene au 
fost instalate in partea de sud a sec
torului de vest ăl Beirutului. Aceas
ta este cea mai mare- concentrare de 
artilerie efectuată de Israel în Li
ban de la începutul agresiunii — a- 
rată agenția. Numeroase camioane 
cu muniții au sosit, de asemenea, 
miercuri noaptea, in regiunea Beirut, 
venind din Israel.

Circa 35 000 de soldați israelieni — 
continuă A.F.P. — asediază Beirutul 
de vest.

încâlcind din nou încetarea focu
lui, avioane militare israeliene au 
efectuat, joi dupâ-amiază, intense 
raiduri de bombardament asupra 
Beirutului și a unor zone din regiu
nea Bekaa, transmite agenția pales
tiniană de știri WAFA. împotriva 
avioanelor agresoare, apărarea anti
aeriană a forțelor comune palesti
niano-libaneze progresiste a intrat în 
acțiune. Potrivit primelor informa
ții, raidurile au provocat un mare 
număr de victime în rîndul popu
lației civile.

Totodată, forțele aeriene israelie
ne au atacat localitatea .Bar Elias, 
din Valea Bekaa, bombardînd obiec
tive civile și provocînd numeroase 
victime.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar al forțelor 
comune palestiniano-libaneze pro

Conflictul irâniano-irakian
TEHERAN 22 (Agerpres). — Un 

comunicat militar iranian reluat de 
agenția I.H.N.A. relevă că forțele 
iraniene au lansat miercuri seara un 
masiv atac asupra pozițiilor irakie
ne din sudul Irakului. Potrivit co
municatului, o mare parte din for
țele irakiene au fost distruse, in
clusiv 380 de tancuri și transuortoa- 
re blindate, 2 100 militari irakieni au 
murit, iar un număr de militari au 
fost capturați.

BAGDAD 22 (Agerpres). — For
țele irakiene au lichidat complet for

„Stagnarea economica mondială ar putea 
să continue la nesfîrșit"

— apreciază fostul președinte al Băncii Mondiale
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Fostul președinte al Băncii Mondia
le, Robert McNamara, și-a exprimat 
îngrijorarea in legătură cu starea e- 
conomiei mondiale. Vorbind la o re
uniune a Societății pentru Dezvolta
re Industrială, la Baltimore, el și-a 
reînnoit critipile la adresa reducerii 
contribuțiilor la instituțiile interna
ționale ce oferă asistență țărilor în 
curs de dezvoltare și a tendințelor 
crescînde de protectionism.

McNamara; care a condus Banca 
Mondială timp de 13 ani. relevă a- 
genția Reuter, a spus : „Sistemul e- 
conomic mondial interdependent 
continuă să fie erodat de politici fis
cale și monetare contradictorii". El 
a adăugat că „economia mondială 
este în pericol de a fi dată peste cap 
de o serie de practici ca tăierea asis
tenței financiare, mercantilism, dras
tica realocare a funcțiilor între sec
toarele public și particular și multe 
altele". Dacă acestea nu încetează, a 
arătat el, „actuala stagnare mondia
lă ar putea să continue la nesfîrșit, 
cu scurte reveniri, urmate de noi 
prăbușiri". 

raelului în Liban, pentru încetarea 
ostilităților și dezangajarea in Bei
rut, pentru retragerea trupelor is- 
raeliene din această țară și asigura
rea independenței poporului libanez. 
Reafirmîndu-se solidaritatea cu po
porul palestinian, a fost subliniat 
dreptul sacru al acestuia de a-și rea
liza un stat propriu, de a trăi liber 
și independent, lucru fără de care nu 
se poate realiza o pace trainică in 
Orientul Mijlociu.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Elias Sarkis a rugat să 
se transmită șefului statului român 
sentimentele sale de profundă stimă 
și recunoștință pentru grija perma
nentă față de destinele poporului li
banez, pentru asigurarea pe căi paș
nice. politice, a unui climat de secu
ritate și pace în Liban și in întreaga 
zonă, bazat pe respectarea principii
lor integrității teritoriale, neameste
cului in treburile interne, independen
ței și securității tuturor popoarelor.

Schimbul de mesaje s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și sti
mă reciprocă ce caracterizează rela
țiile dintre cele două popoare, dintre 
președinții lor.

gresiste, citat de agenția WAFA: 
a anunțat că in noaptea de 'miercuri 
spre joi unități ale forțelor comune 
care operează în spatele liniilor is
raeliene din Liban au organizat o 
ambuscadă împotriva unui transpor
tor blindat israelian, în apropierea 
localității Mansoura, din vestul regi
unii Bekaa. în această acțiune — a 
precizat purtătorul de cuvînt — a 
fost distrus transportorul, iar opt mi
litari israelieni au fost uciși.

Un alt detașament al forțelor co
mune a atacat o poziție israeliană la 
nord de Es Sour, distrugind un vehi
cul militar și scoțînd din luptă cel 
puțin șase militari israelieni.

Purtătorul de cuvînt a menționat 
că forțele comune palestiniano-liba
neze progresiste vor continua opera
țiunile in spatele liniilor israeliene.

GENEVA 22 (Agerpres). — Parti
cipanții la spsiunea Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. (ECOSOC), 
care se desfășoară la Geneva, au a- 
doptat o rezoluție în care își exprimă 
sprijinul față de victimele agresiunii 
israeliene in Liban și adresează un 
apel tuturor guvernelor, cerîndu-le 
s_ă acorde ajutor urgent palestinieni- 
lbr din Liban — transmite agenția » 
T.A.S.S. ECOSOC a cerut ca Israelul 
să-i elibereze pe toți civilii reținuți 
și să respecte prevederile Conven
ției de la Geneva privind apărarea 
populației civile in timpul acțiuni
lor militare.

țele iraniene care au încercat. în 
noaptea de miercuri spre joi, să pă
trundă în Irak, la est de orașul 
Basrah, și acum își întăresc contro
lul asupra pozițiilor defensive ale 
acestora — anunță un comunicat mi
litar irakian difuzat de agenția I.N.A. 
Comunicatul menționează că după o 
luptă violentă de o zi, forțele ira
niene au suferit pierderi foarte gre
le, numărul morților ridicindu-se 
pină acum la 1 534. Un număr im
portant de iranieni au fost capturați 
și numeroase tancuri și vehicule 
blindate au fost distruse.

„Referirile lui McNamara la poli
tici contradictorii fiscale și moneta
re, subliniază Reuter, par să ținteas
că Administrația S.U.A., care acu
mulează uriașe deficite bugetare 
pentru a plăti cheltuielile militare".

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Țările cu venituri reduse sînt cele 
mai afectate de criza economică 
mondială, a subliniat Munir Ben- 
jenk, vicepreședintele Băncii Mon
diale. in cadrul unei intilniri a So
cietății pentru Dezvoltare Industria
lă. „Cu toate acestea — a arătat el 
— a fost tăiată cu 40 la sută una 
dintre puținele linii de asistență pen
tru aceste state — rezervele Asocia
ției pentru Dezvoltare Internațională 
din cadrul Băncii Mondiale".

„în cuvîntarea sa — comentează 
Associated Press — Benjenk nu a 
menționat că această reducere s-a 
datorat în mare măsură faptului că 
Congresul american a tăiat ajutorul 
promis de Administrație, exemplu 
care a fost urmat și de alte țări oc
cidentale".

Manifestări in cinstea 
zilei de 23 August 
O PORTUGALIA. — La se

diul Asociației industriale din 
orașul Oliveira de Azemeis a 
fost organizată o amplă expo
ziție intitulată „România — 
tradiții și actualități", manifes
tare dedicată aniversării zilei 
de 23 August. Cuprinzind o 
expoziție documentară de fo
tografii, care ilustrează realiză- 

| rile României socialiste în do
meniile economic, social-cultu
ral, invățămînt, urbanistică, ex
poziția include și aspecte pri-, 
vind trecutul istoric al poporu-' 
lui nostru, lupta sa pentru men
ținerea libertății și asigurarea 
unității naționale.

A fost organizat, totodată, un. 
stand de cărți, in cadrul căruia, 
la loc de cinste, sint prezentate 
operele tovarășului Nicolae 
Ceausescu. La închiderea expo
ziției, cărțile expuse vor fi do
nate bibliotecii asociației și mu
nicipalității locale.

• SRI LANKA. — In cadrul 
acțiunilor consacrate celei de-a 
38-a aniversări a zilei de 23 
August, unul dintre principa
lele cotidiana de limbă engleză 
din Sri Lanka, „Daily Mirror", 
a publicat un articol dedicat 
țării noastre, intitulat „Dezvol
tarea economică a României". 
Sint prezentate rezultatele dez
voltării industriei și agricultu
rii și orientările politicii econo
mice a partidului și statului 
nostru pentru făurirea unei 
economii tot mai prospere, a- 
vansate.

® CANADA. — In cadrul 
manifestărilor consacrate marii 
sărbători naționale a eliberării 
patriei, televiziunea canadiană 
TV QUEBEC a început transmi
terea unui ciclu de emisiuni 
românești. Sînt proiectate filme 
de scurt metraj, prima parte a 
ciclului incluzind filme istorice 
și .turistice sub genericul „Un 
popor latin pe mqlurile Dună
rii" și „Splendorile naturii ro
mânești".

Emisiunile vor continua și în 
luna august pe teme cultural- 
artistice, științifice și econo
mice, unele dintre acestea avind 
loc și cu participarea unor uni
versitari canadieni.

NOI ACȚIUNI H FAVOAREA PĂCII
„DE LA OSLO LA BUCUREȘTI" - o impertentă 

manifestare împotriva cursei înarmărilor
OSLO. — La Oslo a început „Cursa cielistă pentru pace" Oslo—Bucu

rești, care va străbate șoselele Norvegiei, Suediei, Danemarcei, R.F.G., 
Austriei, Ungariei și României, pentru a se încheia în capitala țării noas
tre, in a doua jumătate a lunii august. Această „cursă a păcii" va atrage 
atenția opiniei publice, oamenilor politici asupra necesității de a activiza 
lupta pentru pace, de a milita și mai intens împotriva cursei înarmărilor.

Luind cuvintul in fața reprezentanților presei, înainte de start, con
ducătorul cursei, norvegianul Tore Naerland, a declarat : „Sperăm că ac
țiunea noastră va constitui un aport la cauza întăririi păcii".

„Nu, rachetelor nucleare în Olanda"
HAGA — Mai multe organizații 

antirăzboinice, care fac parte din 
Mișcarea pentru pace olandeză, 
au lansat un apel de a se desfă
șura, la 4 septembrie, Ia Rotter
dam, o manifestație națională de 
proțest împotriva planurilor de am
plasare pe teritoriul Olandei a ra
chetelor americane de croazieră. 
Organizatorii manifestației apre
ciază că ea va cunoaște aceeași

localității. In fotografie: llltyd Harrington, viceprimar al Londrei, 
oficial al administrației orășenești, „The Londoner", avînd înscris 
mari pe prima pagină titlul : „inainte spre o Londră liberă de 

arme nucleare"

După 
lei 
metrul

s-a anunțat, Greater London Council (parlamentul capito- 
a hotorit recent, cu o mare majoritate de voturi, ca in peri- 

orașului să nu fie permisă staționarea de. arme nucleare sau 
de material atomic în scopuri militare prin teritoriul sau

Sesiunea Seimului R. P, Polone 
Cuvîntarea tovarășului Wojciech Jaruzelski

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul în Seim, președintele 
Consiliului de Miniștri, Wojciech Ja
ruzelski, a relevat că perioada care 
a trecut de la proclamarea Mani
festului din iulie constituie ani de 
muncă susținută și de progres con
tinuu, subliniind că principalele di
recții ale programului celui de-al 
IX-lea Congres al P.M.U.P., apropia
te fiecărui patriot polonez, sint și 
vor fi ghidul guvernului.

Informînd deputății asupra cîtorva 
dintre principalele direcții de activi
tate a guvernului, președintele 
Consiliului de Miniștri a arătat 
că, în cursul următorilor trei ani, 
este necesar să se facă tot po
sibilul pentru a se ajunge la învio
rarea economiei naționale, la creș
terea producției și a productivității 
muncii. El a menționat, de aseme
nea, importanța întăririi disciplinei 
în muncă, a îmbunătățirii aprovizio
nării cu materii prime și materiale 
și a economisirii de materiale. Evo- 
cînd sarcinile agriculturii poloneze, 
vorbitorul a subliniat necesitatea 
îmbunătățirii activității de achiziții 
pentru a se asigura o cantitate de 
cereale necesară aprovizionării popu
lației și a preconizat măsuri de frî- 
nare a tendințelor de regres în do
meniul creșterii animalelor. Un rol 
de bază în activitatea viitoare — a 
relevat Jaruzelski — revine reformei 
economice, care va fi aplicată, in 
continuare, cu consecvență.

Șeful guvernului s-a referit apoi 
la renașterea mișcării sindicale polo
neze, la îmbunătățirea activității a- 
pâratului de stat, anunțînd că voi1 fi' 
eliberate majoritatea persoanelor 
internate, între care toate femeile. 
W. Jaruzelski s-a referit la aprecie
rea Consiliului Militar pentru Salva
re Națională, care consideră că ar’ 
putea fi create, pină la sfîrșitul 
acestui an, toate condițiile de natură 
să permită ridicarea stării de asediu.

în finalul cuvîntării sale, referin- 
du-se la inițiativa privind înființarea 
Mișcării Patriotice Poloneze de Re
naștere Națională, el a subliniat, 
între altele, că la această miș
care pot participa reprezentanții tu
turor păturilor și claselor sociale, ai 
tuturor forțelor sociale care respectă 
Constituția R. P. Polone.

amploare ea și demonstrația de 
protest de la Amsterdam din toam
na anului trecut, la care au parti
cipat peste 400 000 de olandezi.

Manifestația antirăzboinică națio
nală se va desfășura in cadrul am
plei campanii pentru alegerile par
lamentare generale, în cadrul că
reia problema amplasării de rache
te americane pe teritoriul olandez 
ocupă un loc centrul.

în încheierea dezbaterilor sale în 
plen. Seimul R. P. Polone a adoptat 
o hotărire în care și-a exprimat ade
ziunea la expunerea primului minis
tru al R. P. Polone.

Seimul a salutat cu satisfacție de
clarația comună a Partidului Munci
toresc Unit Polonez, a Partidului Ță
rănesc Unit, Partidului Democrat și 
Asociației catolice „Pax", a Asocia
ției social-creștine Și a Uniunii so- 
cial-catolice poloneze în problema 
Mișcării Patriotice a Renașterii Na- 
ționaie.

Organul suprem legislativ al R. P. 
F olone a aprobat și o serie de mo
dificări în componența Consiliului 
de Miniștri. J. Ozdowski a fost eli
berat din funcția de vicepreședinte 
al guvernului și Jozef Czyrek din 
aceea de ministru de externe. Zenon 
Komender a fost numit in funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Zygmunt Lakomiec, — minis
tru al comerțului interior și servi
ciilor pentru populație, Ștefan Ol- 
szowski — ministru al afacerilor ex
terne, iar Andrzej Ornat a fost de
semnat ca ministru — membru al 
Consiliului de Miniștri.

*
în declarația adoptată înaintea lu

crărilor Seimului, în cadrul Comisiei 
de conlucrare a P.M.U.P., Partidului 
Țărănesc Unit și Partidului Demo
crat, la care au participat și repre
zentanții unor asociații și organiza
ții obștești, ai guvernului, precum și 
deputați, se subliniază că a sosit 
timpul pentru realizarea unei Miș
cări Patriotice de Renaștere Națio
nală și formarea unui Consiliu pro
vizoriu al M.P.R.N. Relevînd că a- 
ceastă largă și autentică mișcare so
cială grupează muncitori, țărani, in
telectuali, pe toți cei care recunosc 
că pentru Polonia nu există altă cale 
decit calea dezvoltării socialiste, pe 
toți cei ce consideră că garanția 
dezvoltării sociale este P.M.U.P., 
care are rolul conducător în socie
tate, declarația exprimă convingerea 
că Mișcarea Patriotică de Renaștere 
Națională va sluji în bune condiții 
interesele patriei, deoarece patriotis
mul se exprimă astăzi în munca de 
zi cu zi, în acțiunile pentru înnoirea 
socialistă și renașterea națională.

„Să preîntîmpmăm 
pericolul unui război 

nuclear"
DELIU — „India va continua să 

acționeze prin toate mijloacele pen
tru menținerea păcii in intreaga 
lume, și in calitate de șef al sta
tului voi face totul pentru spriji
nirea păcii" —. a declarat noul pre
ședinte al. Indiei. Zail Singh. Ac
tuală situație internațională este 
deosebit He complexă, dar cea mai 
gravă problemă ce preocupă ome
nirea, inclusiv poporul indian, este 
pericolul declanșării unui război 
nuclear, care ar pune in primejdie 
existența întregii umanități — a 
subliniat șeful statului indian.

Cursa înarmărilor frînează 
progresul economic 

și social ai popoarelor
NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager

pres). La sediul O.N.U. din New 
York s-a deschis reuniunea ordi
nară a grupului internațional de ex- 
perți care studiază efectele econo
mice și sociale ale cursei înarmări
lor. Experții pregătesc un raport pe 
această temă co va fi supus spre 
examinare viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Experții 
O.N.U. consideră că in momentul 
de față nu este posibil să se con
tinue cursa înarmărilor și în ace
lași timp să se asigure progresul 
economic și social. Anul acesta 
cheltuielile militare la seară mon
dială vor atinge cel puțin 600 mili
arde de dolari, ceea ce depășește 
totalul investițiilor dc capital din 
toate țările in curs de dezvoltare. 
Această sumă — adaugă ei — ar fi 
suficientă pentru a elibera de mi
zerie și de foamete sute de mili
oane de oameni din lume. Din da
tele publicate rezultă că in prezent 
pe glob aproximativ 600 000 000 de 
oameni sint subalimeiilați sistema
tic, jumătate de miliard nu au ac
ces la ocrotirea medicală, iar un 
sfert dc miliard de copii nu frecven
tează școala.

Potrivit calculelor experților, în 
Statele Unite, transferarea, în mo
mentul de față, a sumei de un mi
liard de dolari din sectorul militar 
în ramurile civile ale economiei ar 
permite să se creeze cel puțin 
51 000 noi locuri de muncă.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE EGIPT

Excelenței Sale
Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Arabe Egipt
CAIRO

Cu ocazia. Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, îmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez, în numele meu și al poporului român, calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și succese, 
de noi realizări ale poporului egiptean prieten în înfăptuirea idealurilor sale 
de pace, bunăstare și progres.

Am convingerea fermă că relațiile de prietenie și cooperare bilaterală 
pe multiple planuri între Republica Socialistă România și Republica Arabă 
Egipt, conlucrarea dintre țările noastre pe plan internațional se vor dezvolta' 
și amplifica în continuare, în conformitate, cu interesele popoarelor român 
și egiptean prietene, ale cauzei păcii, înțelegerii, securității și cooperării in 
Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

Poporul egiptean, purtătorul unei 
vechi și strălucite civilizații, sărbă
torește anul acesta împlinirea a 
trei decenii de la revoluția din 23 
iulie 1952, care, prin lichidarea mo
narhiei ca exponentă a cercurilor 
feudale și angajarea fermă a țării 
in bătălia dezvoltării, a marcat un 
moment de importanță deosebită în 
evoluția Egiptului contemporan.

Dacă în urmă cu. 30 de ani Egip
tul era nevoit să recurgă la import 
chiar și pentru cel mai neînsemnat 
produs industrial, astăzi dispune de 
o industrie . proprie, cu asemenea 
impunătoare realizări ca, de'■exem
plu, combinatul siderurgic He
lium, uzina de aluminiu Nag Ha- 
niadi. complexul textil Mehala El 
Kobra. In 1981, valoarea producției 
industriale s-a ridicat la 3 968 mili
oane lire, fiind cu 555 milioane mai 
mare decit în anul precedent. S-au 
dezvoltat., de asemenea, agricul
tura, electrificarea, prospecțiunile 
geologice, transporturile, comerțul 
și alte ramuri ale economiei națio
nale. Ca rezultat al „ofensivei îm
potriva deșertului", în ultimele de
cenii au fost valorificați aproape un 
milion de feddani (un feddan => 0.42 
ha) de pămînturi aride în diferite 
regiuni ale țării și in primul rînd 
Ia vest de fluviul Nil. Dintr-o țară 
importatoare de petrol, cum era în. 
urmă cu un deceniu, Egiptul a de
venit, ca urmare a valorificării 
unor importante zăcăminte, o țară 
exportatoare, producția sa ridicin- 
du-se anul trecut la 33 milioane 
tone.

Toate aceste realizări vorbesc de 
la sine despre hărnicia și talentul 
poporului egiptean, despre hotărî- 
rea sa de a acționa cu eforturi spo
rite pentru accelerarea operei de 
reconstrucție și dezvoltare a țării. 
Luînd cuvintul la Conferința eco
nomică națională din luna februa
rie, președintele Hosni Mubarak 
arăta că, întrucît populația Egiptu
lui se ridică astăzi la 44 milioane 
locuitori, și va crește Ia 70 milioa
ne în anul 2000, fiecare egiptean 
trebuie să se considere răspunzător 
pentru consolidarea economiei țării. 
El releva importanța deosebită pe 
care o au în acest sens îndeplini
rea importantelor obiective ale 
etapei următoare. Așa cum se știe, 
în cadrul planului de cinci ani 
1982—1087. totalul investițiilor se va 
ridica la 28,3 miliarde lire, din care 
o mare parte va fi destinată recon
strucției zonelor afectate odinioară 
de război — Canalul Suez și 
peninsula Sinai, a cărei recuperare

Președintele ales al Mexicului reafirmă orientările 
de politică externă a țării

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută la 
Ciudad dc Mexico, președintele ales 
al Mexicului, Miguel de la Madrid 
Hurtado, a reafirmat hotărîrea sa de 
a continua ferm politica externă a 
țării prin respectarea strictă a prin
cipiilor autodeterminării popoarelor, 
neintervenției m treburile lor inter
ne, soluționării pe căi pașnice a tu
turor controverselor și promovării 
largi a cooperării internaționale in
tr-un climat de pace și securitate — 
transmit agențiile Prensa Latina și

la paz: Instalarea noului președinte bolivian
LA PAZ 22 (Agerpres). — Genera

lul Guido Vildoso Calderon — de
semnat de Junta militară de guver
nământ din Bolivia drept succesor la 
funcția supremă în stat al generalu
lui Celso Torrelio, Care a demisionat 
la cererea Juntei — și-a asumat 
miercuri, oficial, funcția.

Totodată, a fost instalat și noul 
guvern bolivian, format de noul șef 
al statului, care deține, potrivit pre
vederilor constituționale, și funcția 
de prim-ministru.

Divergențe intre S.U.A. și țările vest-europene
• Declarațiile cancelarului R.F.G.

* NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

completă de către Egipt la 25 a- 
prilie a.c. a reprezentat un moment 
de profundă semnificație în viața 
țării.

Animat de sentimente de solida
ritate militantă cu lupta popoare
lor arabe pentru dezvoltare de sine 
stătătoare, pentru progres și bună
stare, poporul român urmărește cu 
viu interes succesele obținute de 
Egipt. Relațiile româno-egiptene, 
caracterizate prin caldă prietenie și 
întemeiate pe încredere. și respect 
reciproc, cunosc un curs ascendent. 
O contribuție de cea mai mare în
semnătate la realizarea acestei evo
luții pozitive au adus-o acordurile 
și înțelegerile convenite cu prilejul 
frecventelor întîlniri dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
fostul președinte Anwar El Sadat, 
care au deschis ample perspective 
conlucrării dintre cele două țări pe 
cele mai diverse planuri — conlu
crare pentru a cărei continuă ex
tindere s-au pronunțat atit pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, cît și 
președintele Hosni Mubarak. Astfel, 
in ultimii ani, s-a înregistrat o creș
tere a schimburilor comerciale și au 
prins viață o serie de importante 
acțiuni de cooperare ca, de exem
plu, uzina de produse sodice de Ia 
El Mex (Alexandria), fabrica de 
acid sulfuric de la Abu Zaabal, 
complexul de preparare a foș*' VOor 
de la Hamrawein ș.a. Celei .âț/ă 
țări au puncte de vedere '^rhune 
sau apropiate in numeroase pro
bleme ale vieții internaționale, R.A. 
Egipt acordînd o înaltă apreciere 
poziției României cu privire la căile 
de soluționare pașnică a situației 
din Orientul Mijlociu. Așa cum șe 
știe, țara noastră se pronunță pen
tru retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate, înfăptuirea 
dreptului la autodeterminare a po
porului palestinian — inclusiv con
stituirea unui stat propriu indepen
dent — asigurarea independenței și 
suveranității tuturor statelor din 
zonă. Ea a cerut și cere, cu toată 
fermitatea, să se pună capăt acțiu
nilor agresive ale forțelor israeliene 
in Liban.

Dezvoltarea în continuare a rela
țiilor româno-egiptene — dorință 
reafirmată cu prilejul schimburilor 
de telegrame dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hosni Mubarak 
— corespunde pe deplin intereselor 
celor două țări și popoare, consti
tuind, totodată, un aport de seamă 
la cauza păcii, progresului și coo
perării internaționale.

I.P.S. „Guvernul meu — a spus Mi
guel de la Madrid Hurtado — va 
reafirma angajamentul Mexicului de 
solidaritate cu țările in curs de dez
voltare, de luptă împotriva colonia
lismului și formelor noi ale acestuia.

In ceea ce> privește politica eco
nomică și comercială a țarii, el a de
clarat că se va Urmări deschiderea 
de noi piețe de desfacere a produse
lor mexicane, atragerea de noi surse 
de investiții, stimularea cooperării in 
toate sferele de activitate, in primul 
rînd cu țările în curs de dezvoltare.

Intr-o scurtă alocuțiune,, generali.-?" 
Guido Vildoso Calderon a anunțat 
că, în timpul mandatului său, va ve
ghea la respectarea prevederilor și 
drepturilor constituționale — trans
mite agenția E.F.E. El a dat, tot
odată, asigurări că hotărirea forțelor 
armate de a preda puterea unui gu
vern civil, in august 1983, va fi res
pectată și pusă în aplicare prin or
ganizarea, în martie anul viitor, de 
alegeri generale.

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE DE LA GENEVA. La 22 
iulie, la Geneva a avut loc o nouă 
ședință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A., participante la 
negocierile privind limitarea și re
ducerea armamentelor strategice, 
relatează agenția T.A.S.S.

MESAJ EGIPTEAN. Intr-un me
saj adresat ministrului israelian de 
externe, Yitzhak Shamir, vicepre- 
mierul și ministrul egiptean al afa
cerilor externe, Kamal Hassan Aii, 
subliniază necesitatea începerii ri
nei proceduri de arbitraj și concilie
re asupra chestiunii zonei Tabah, 
situată la sud de/ portul israelian 
Eilat, aflată în suspensie de la re
tragerea Israelului din Sinai, la 25 
aprilie, relatează agenția France 
Presse. Israelul consideră că această 
zonă, de un kilometru pătrat, tre
buie să . fie inclusă în teritoriul lui, 
precizează agenția. Egiptul este 
părere ca'această zonă trebuie 
revină suveranității egiptene, 
daugă A.F.P.

de 
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PROTEST NICARAGUAN. Uni
tăți militare honduriene au deschis 
focul asupra unui punct de fron- 

. tieră de pe teritoriul nicaraguan, în 
departamentul Chinandega. la 430 
km vest de Managua. O notă deL.

protest, adresată ministrului de ex
terne al Hondurasului — relevă 
agenția nicaraguană de presă A.N.N. , 
— arată că acest atac, petrecut în
tr-o perioadă in care acțiunile con
trarevoluționare din nordul- țării se 
intensifică, face parte dintr-o „vastă 
campanie menită să destabilizeze 
situația internă din Nicaragua". Do
cumentul menționează, totodată, că 
Junta Guvernului de Reconstrucție 
Națională reafirmă dorința sa de 
pace și insistă asupra necesității 
convocării unei reuniuni a șefilor 
forțelor armate din cele două țări, 
în vederea evitării deteriorării re
lațiilor bilaterale — precizează sur
sa menționată.

ANGLIA SE VA OPUNE INTRĂ
RII SPANIEI ÎN PIAȚA COMUNĂ 
dacă aceasta nu acceptă să-și des
chidă frontiera cu Gibraltarul, a 
declarat în Parlament primul mi

nistru Margaret Thatcher, infor
mează agenția Reuter. Spania re
vendică de mult timp restabilirea 
suveranității sale asupra Gibralta
rul ui, care astăzi are staiut de co
lonie britanică. Intre cele două țări 
se poartă de mai mulți ani tratative 
pe această temă.

PRECIZARE. Departamentul dc 
Stat al S.U.A. a precizat că hotări- 
rea președintelui Ronald Reagan dc 
a nu semna Tratatul privind drep
tul mării a fost luată ca urmare a 
faptului că prevederile acestui tra
tat în legătură cu exploatarea re
surselor de pe fundul mărilor 
nu corespund obiectivelor S.U.A., 
transmite agenția Associated Press. 
James Malone, subsecretar dc stat 
al S.U.A., a subliniat că aderarea 
S.U.A. la tratat ar descuraja intr-o 
marc măsură investițiile particulare 
în acest domeniu.

O PUTERNICA FURTUNA S-A 
ABATUT ASUPRA PÂRTII NOR
DICE A FRANȚEI, in dimineața 
zilei de joi, cuprinzind in perime
trul ei și zona Parisului. După cum 
informează agenția France Presse, 
la Paris s-au înregistrat inundații 
în subsolul mai multor imobile, 
blocarea unor căi rutiere, întreru
perea alimentării cu energie elec
trică in citeva arondismente. De 
asemenea, in regiunea pariziană 
vintul a smuls din rădăcini copaci, 
perturbind circulația, rutieră. Din 
aceeași cauză a fost afectată acti
vitatea aeroporturilor Orly și Roi- 
ssy-Charles de Gaulle. In zona de 
vest a Franței furtuna a provocat 
pagube materiale.

CUNOSCUTUL REGIZOR FRAN
CEZ JEAN GIRAULT A ÎNCETAT 
DIN VIAȚA în urma unui stop car
diac intr-un spital din Dunan, unde 
fusese internat cu trei săptămîni în 
urmă. Girault, in vîrstă de 58 de 
ani, s-a făcut renumit prin nume
roasele sale comedii polițiste, al 
căror interpret al eroului principal 
a fost Louis de Funes.' Girault este, 
de asemenea, autorul scenariilor și 
regiei unor filme ca „Polițistul din 
Saint Tropez", „Gorilele" și „Un 
polițist la New York".

„Să fie respectat dreptul 
popoarelor de a-și soluționa 
problemele fără amestec

străin44
OTTAWA 22 (Agerpres). — La 

Ottawa a fost dat publicității comu
nicatul final privind vizita în Cana
da a președintelui Braziliei, Joao 
Baptista de Figueiredo, și convorbi
rile avute cu premierul canadian, 
Pierre-Elliott Trudeau, în cursul că
rora au fost abordate aspecte ale re
lațiilor economice bilaterale și o se
rie de probleme internaționale ac
tuale.

Părțile — relatează agenția Reuter 
— s-au pronunțat pentru impulsio
narea dialogului Nord-Sud, dintre 
țările industrializate și cele în curs 
de dezvoltare, au cerut retragerea i- 
mediată și necondiționată a Israelu
lui din Liban și au evidențiat drep
tul popoarelor din America Centra
lă „de a-și soluționa problemele in 
condițiile exprimării libere a voin
ței lor, fără amestec străin", apreci
ind că climatul politic se va amelio
ra în această zonă numai odată cu 
îmbunătățirea condițiilor social-eco- 
nomice.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
într-o alocuțiune rostită la Houston 
in fața unui grup de reprezentanți 
ai cercurilor politice și de afaceri din 
oraș, cancelarul federal al R. F. Ger
mania, Helmut Schmidt, și-a expri
mat îngrijorarea in legătură cu po
litica dobinzilor înalte practicată de 
S.U.A., subliniind că aceasta ar pu
tea avea drept consecință o depre
siune economică la scară mondială, 
așa cum s-a întimplat in anul 1929, 
transmite agenția D.P.A.

Pe de altă parte, șeful guvernului 
vest-german, care se află intr-o vi
zită în S.U.A., a criticat din nou mă
surile restrictive impuse de adminis
trația americană asupra livrărilor de 
echipament pentru conducta de gaze

® Un comunicat al guvernului francez
PARIS 22 (Agerpres). — Vorbind 

la televiziunea franceză, ministrul 
relațiilor externe al Franței, Claude 
Cheysson, a formulat critici la adre
sa politicii americane, apreciind că 
între Washington și Europa occiden
tala raporturile evoluează în maniera 
unui „divorț treptat" — relatează a- 
genția France Presse.

„Nu mai vorbim aceeași limbă. E- 
xistă o lipsă de înțelegere remarca
bilă între Europa și Statele Unite și 
faptul acesta estei grav" — a decla
rat Claude Cheysson.

Siberia — Europa occidentală, re- 
afirmind hotărirea R.F.G., ca și a 
Marii Britanii și a Franței, de a res
pecta contractele încheiate. El a sub
liniat că presiunea militară și sanc-, 
țiunile economice nu trebuie folosite 
ca mijloace politice, deoarece aseme
nea măsuri n-ar duce decit la 
riscuri incalculabile. Decizia ameri
cană privind embargoul, a declarat 
Helmut Schmidt, „afectează nu nu
mai interesele națiunilor europene 
care practică comerțul, dar și suve
ranitatea lor".

Referindu-se la politica de destin
dere, cancelarul Schmidt și-a expri
mat din nou convingerea că „in fata 
uriașelor arsenale din Vest și din 
Est. pacea nu poate fi făcută mai si
gură prin confruntare".

Guvernul francez a dat publicității 
joi un comunicat în care subliniază 
necesitatea onorării contractelor 
franceze privind participarea Ia con
strucția gazoductului menit să asi
gure transportul de gaze naturale 
din U.R.S.S. în unele țări ale Euro
pei occidentale, inclusiv Franța.

Respingind embargoul american 
decretat împotriva livrărilor, de in
stalații necesare construirii gazoduc
tului euro-siberian, guvernul francez 
precizează că „livrările prevăzute 
pentru 1982 trebuie să fie efectuate 
in timp util".
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