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Prima ediție

ÎN ÎNTÎMPINAREA
ZILEI DE 23 AUGUST
Au îndeplinit planul
pe

primele 7

luni

ale anului

La întreprinderea de mașini-unelte
și agregate București

derea de producere a nutrețurilor
combinate din Satu Mare, Filatura,
întreprinderea de in și cînepă, în
treprinderea „Ardealul" din Cărei,
întreprinderea „Integrata" din Negrești-Oaș fii altele. Pe seama
avansului de timp obținut, aceste
unități vor realiza suplimentar
pină la finele lunii iulie o produc
ție marfă in valoare de peste 177
milioane lei. (Octav Grumeza).

29 unitâți economice
din județul Mureș
Angajate să cinstească cu noi
fapte de muncă ziua de 23 August,
colectivele de oameni ai muncii din
29 de unități economice din jude
țul Mureș raportează indeplinirea
planului producție marfă pe 7 luni
din acest an. La realizarea acestui
succes o contribuție deosebită au
avut-o colectivele de la întreprin
derile „Electrocentrale'1, „Prodcomplex", ILEFOR, Combinatul
chimic „Azomureș", din Tg. Mureș,
I.F.E.T. Mureș-Reghin. Avansul de
timp ciștigat va permite ca, pină la
fțnele lunii iulie, aceste unități să
țsalizeze o producție marfă supli
mentară in valoare de 248 000 000
Iei. (Gheorghe Giurgiu).

21 unitâți industriale
din județul Botoșani
21 colective de oameni ai mun
cii din unităti economice ale ju
dețului Botoșani si-au îndeplinit
sarcinile de plan De 7 lpni ale anului. Cele 21 colective muncito
rești si-au asigurat astfel condiții
le necesare realizării. în cursul acestei luni, a unei producții marfă
suplimentare în valoare de aproape
170 milioane lei. Rezultate deo
sebite in producție au obținut mun
citorii. tehnicienii si inginerii de
la întreprinderea mecanică din Bo
toșani si de la întreprinderea de
industrializare a sfeclei de zahăr
din Bucecea. care si-au depășit
sarcinile planificate De șapte luni
ale anului la toți indicatorii economico-financiari. realizînd. tot
odată. însemnate reduceri la con
sumurile de energie electrică și
termică, la cheltuielile totale și ma
teriale. (Silvestri Ailenei).

22 unități economice
din județul Satu Mare
în atmosfera de emulație și în
suflețire creatoare generată de în
trecerea socialistă în cinstea mă
reței sărbători de la 23 August, co
lectivele a 22 de unități econo
mice din județul Satu Mare au
reușit să-și îndeplinească înainte
de termen sarcinile aferente pe 7
luni ale anului. între acestea se si
tuează
I.F.E.T.,
întreprinderea
textilă „Ardeleana", întreprinde
rea „Solidaritatea", întreprinderea
„Drum nou", I.J.V.L.F., întreprin

RECOLTAREA GRÎULUT

După probele tehnice, care au fost
trecute cu succes, echipa de lăcă
tuși demontează agregatul in subansamble în vederea expedierii că
tre beneficiar
Foto : E. Dichișeanu

Colectivul întreprinderii de ma
șini-unelte și agregate din Bucu
rești a livrat, zilele trecute, ce
feriștilor. de la Depoul Ploiești un
utilaj de mare complexitate : „agregatul de reprofilat șină de cale
ferată". Harnicii constructori de
mașini de aici înscriu noua reali
zare in bilanțul întrecerii pe care
o desfășoară in intimpinarea ma
rii sărbători a poporului nostru de
la 23 August,
Impresionant prin gabarit și pre
cizie de execuție, utilajul este pri
mul de acest fel fabricat in țara
noastră. Cu ajutorul lui pot fi re
condiționate șinele de cale ferată,
asigurindu-se astfel anual valorifi
carea a circa 900 km de șină uza
tă. Un avantaj tehnic semnificativ :
datorită vitezei de lucru inalte, agregatul poate să reprofileze prin
așchiere, intr-o oră, 120 metri li
niari de șină. Noul utilaj a fost
realizat in totalitate cu piese fa
bricate in țară, pe baza unui pro
iect elaborat de un colectiv de spe
cialiști condus de inginerul Florea
Cioc de la Institutul de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
mașini-unelte și agregate „Titan".
La executarea și montarea agrega
tului o contribuție deosebită au aduS-o echipa condusă de Vasile Io
nita și inginerul Ion Ciobanii.
In aceste zile, colectivul cunos
cutei uzine bucureștene desfășoară
o muncă susținută pentru a pro
duce și livra la termen și altor în
treprinderi mașinile și utilajele ne
cesare.
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TELEORMAN

Cifrele înscrise pe harta reprezintă, în procente, suprafețele de pe care
s-a strins recolta de grîu pînâ in seaia zilei de 25 iulie. în județele
notate cu o linie, pînâ la data menționata nu a început recoltarea griului

JUDEȚUL TELEORMAN A ÎNCHEIAT SECERIȘUL
Print.r-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, Comitetul județean Te
leorman al P.C.R. anunță încheie
rea recoltării griului de pe cele
107 275 hectare planificate. Arătind
Că multe consilii și unitâți agricole
au obținut producții peste preve
deri. in telegramă se subliniază că
va fi livrată intreaga cantitate de
griu contractată la fondul de stat.
în prezent, mobilizați de organi
zațiile de partid, mecanizatorii, ță
ranii cooperatori, specialiștii, toți
lucrătorii ogoarelor — se spune in

telegramă — participă la elibera
rea terenului, executarea arături
lor. insămînțarea culturilor succe
sive, stringerea și depozitarea fu
rajelor. De asemenea, conform gra
ficelor se recoltează legumele din
grădini, se sortează și se expediază
pe piețele țării, la unitățile prelu
crătoare și la export.
Ne angajăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu să dăm viață
indicațiilor dumneavoastră date la
plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c.,
să obținem, in coptinuarfe, roade
bogate, pentru propășirea patriei și
bunăstarea poporului român.

Pînă în seara zilei de duminică, 25 iulie, grîul a
fost recoltat de pe 81 la sută din suprafețele cul
tivate. Au încheiat secerișul următoarele județe :

Sectorul agricol Ilfov
Olt
Buzău
Argeș
Brăila
Prahova
Dolj
Ialomița
Vrancea
Dîmbovița
Giurgiu
Mehedinți

DIN

VALEA

JIULUI

Este posibil este necesar să crească
gradul de utilizare a mijloacelor tehnice

SUCEAVA

BISTRIȚANĂSAUD

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au
primit, luni, in stațiunea Neptun, pe
Mudar Badran, prim-ministru al Gu
vernului Regatului Hașemit al Ior
daniei, și pe doamna Badran, care
iși petrec concediul de odihnă in
țara noastră.
Premierul iordanian a arătat că ii
revine deosebita onoare de a trans
mite președintelui Nicolae Ceaușescu
un cald salut prietenesc din partea
Maiestății Sale regele Hussein Ibn
Talal, a poporului iordanian, iar po
porului român succese tot mai mari
în edificarea noii societăți. în ace
lași timp, el a exprimat deosebita
satisfacție pentru întrevederea acor
dată de șeful statului român și a
adresat calde mulțumiri pentru in
vitația de a vizita România, pentru
posibilitatea de a cunoaște din reali
zările importante obținute de po
porul român, pentru ospitalitatea de
care se bucură in țara noastră.
Oaspetele și-a exprimat profunda
sa admirație pentru înfăptuirile și
eforturile depuse de poporul nostru
in scopul edificării unei economii
moderne, al ridicării standardului
său general de viață..
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru salut și sentimen
tele exprimate și a rugat pe oaspe
te să transmită regelui Hussein Ibn
Talal un cordial salut din partea sa
și a poporului român, urări de pace,
prosperitate și progres poporului
iordanian.
In cadrul întrevederii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie
și colaborare dintre România și Ior
dania. evidențiindu-se rolul impor
tant Pe care l-au avut și ii au intilnirile și convorbirile la nivel .înalt
^,rom.ânț>-iordaniene. Au țosț eviden

0 importantă realizare tehnică

13 255 hectare
95 000 hectare
86 600 hectare
47 400 hectare
64 605 hectare
33 025 hectare
121 300 hectare
70 314 hectare
36 418 hectare
44 934 hectare
60 412 hectare
51 036 hectare
66 361 hectare

Stringerea recoltei trebuie să continue
[fără răgaz spre a se evita orice pierderi!^

Problema asigurării in cit mai
mare măsură din producția internă
a necesarului de resurse energeti
ce și materii prime se situează în
mod constant in centrul atenției
conducerii partidului nostru, a se
cretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Aceasta con
stituie în actuala etapă un obiec
tiv prioritar al dezvoltării economiei
naționale in ritmurile și proporțiile
stabilite.
In strinsă concordanță cu preve
derile hoiăririi adoptate de plena
ra C.C. al P.C.R. din 31 martie a.c.,
un rol important în dezvoltarea ba
zei energetice a țării revine mine
rilor din Valea Jiului. Concret, cum
se acționează în abatajele meca
nizate din acest important bazin
minier pentru sporirea producției
de cărbune ? lată tema articolului
de față.

De mai mulți ani. pe baza orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
in bazinul carbonifer al Văii Jiului
se înfăptuiește un amplu program de
mecanizare și modernizare a mine
lor. Este sugestiv în această direc
ție faptul că valoarea fondurilor fixe
aflate in patrimoniul Combinatului
minier Valea Jiului atinge in pre
zent 13 miliarde lei, din care majori
tatea nu au o vechime mai mare de
5—6 ani. în ultimii ani, cele zece
mine ale Văii Jiului au fost dotate
cu 53 complexe de susținere și tăie
re mecanizată a cărbunelui, 98 com
bine de abataj, 58 combine de înain
tare și alte numeroase mașini, insta
lații și utilaje miniere menite să asigure sporirea randamentelor de ex
tracție și reducerea efortului fizic al
minerilcu-.
Important este deci ca aceste mij
loace tehnice să fie utilizate cu înal
tă eficientă, astfel incit eforturile fă
cute pentru procurarea din import
sau fabricarea in țară a acestor mo
derne utilaje și instalații să dea re
zultate scontate prin obținerea unor
producții de cărbune tot mai mari.
Ce arată o analiză a situației utiliză
rii complexelor mecanizate și a altor
utilaje în primul semestru al acestui
an ?
Menționăm mai intii faptul că, pe
ansamblu, indicele de utilizare ex
tensivă realizat Ia complexele meca
nizate a fost, in primul semestru al
acestui an, cu 18 la sută mai mic decit cel planificat. Calculele arată că,
dacă s-ar fi atins indicele planificat,
ar fi fost posibil să se extragă cu
complexele mecanizate o cantitate de
cărbune mai mare cu 369 000 tone.
Din analiza mai aprofundată la ni
velul unor unități miniere se des
prinde că principalele cauze ale acestei situații nedorite constau in ex
ploatarea, întreținerea și repararea
necorespunzătoare a unor mașini și
utilaje specifice activității din sub-

CEA MAI BUNĂ

DOVADĂ :

randamentele înalte

obținute de brigăzile fruntașe

PRINCIPALELE CĂ! : întreținerea ireproșabilă a uti
lajelor, respectarea normelor tehnice de funcționare,
organizarea temeinică a muncii, întărirea ordinii și dis
ciplinei
teran, datorate anumitor abateri de
la normele tehnice și tehnologia de
lucru ; neajunsuri in organizarea
fluxului tehnologic și a activității
minerilor, mecanicilor și electricieni
lor in unele abataje ; deficiențele in
pregătirea fronturilor de lucru și in
programarea mutării utilajelor și in
stalațiilor in alte abataje sau a scoa
terii acestora la suprafață pentru re
parații. De exemplu, la întreprinde

Cind și cind, fie pe o
tarabă de piață, de tirg, în
chiriată direct de „produ
cător", fie ia poarta unei
uzine, citeodată și intr-un
magazin'al cooperației de
consum, vezi cum iau dru
mul spre casele noastre
niște „obiecte de artizanat"
din ghips, tablă, lemn, ce
ramică, sticlă și alte „ma
terii prime" demne de o
utilizare mai bună. Cine le
face? De ce le face așa și nu
altfel, adică de ce-s „că
răușii" gustului îndoielnic,
de ce sint alterate izvoarele
folclorice, uneori slujind
drept pretins „motiv de in
spirație" ? Iată întrebări la
care răspunsul nu poate fi
prea simplu, fiindcă, dac-ar
fi fost lesne de dat, atunci
kitschul ar fi cunoscut
replica necesară, susținu
tă... Chestiunea, cred eu,
nu se pune sub aspect strict
estetic, deoarece, se știe,
frumosul este condiționat
de o „constelație de fac
tori" și, la rindu-i, influen
țează, în fel și chip, indi
vidul, colectivitatea. Din
colo, așadar, de efectele
estetice, multiple și cu re
zonanțe diferite, in raport
cu „emițătorul" și „recep
torul", s-ar putea vorbi
despre subtila inrîurire exercitată de artă și cultu
ră, de producția spirituală,
asupra celeilalte producții,
de bunuri materiale... De
sigur, la prima vedere,
totul pare o simplificare,
insă, dacă scormonim în

rea minieră Lonea, în primul semes
tru al acestui an, cele trei combine
de înaintare aflate in dotare au în
registrat 287 ore de staționare din
cauza unor defecțiuni. De asemenea,
din opt combine de abataj au lu-

Sabln CERBU

corespondentul

„Scinteii"

țiate, în acest sens, rezultatele pozi
tive ale colaborării dintre România
și Iordania pe plan politic, economic,
tehnico-știintific, cultural, precum și
în alte domenii, corespunzător inte
reselor fundamentale de dezvoltare
independentă a celor două țări. S-a
apreciat, totodată, că există condiții
pentru dezvoltarea in continuare a
acestei conlucrări in domenii de in
teres comun, în avantajul celor două
țări și popoare, in interesul cauzei
păcii, cooperării și înțelegerii inter
naționale.
Schimbul de vederi în probleme
le actualei evoluții a vieții interna
ționale a reliefat hotărîrea României
și Iordaniei de a acționa și a-și aduce
contribuția la instaurarea unui cli
mat de pace, securitate șl colabora
re în lume, pentru soluționarea pe
cale politică, prin tratative a pro
blemelor care confruntă omenirea,
pentru lichidarea focarelor de război
și tensiune, pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru trecerea la dezar
mare, in primul rînd la dezarmarea
nucleară. în timpul întrevederii, o
atenție deosebită a fost acordată si
tuației din Orientul Mijlociu, în spe
cial a celei din Liban. S-a evidențiat
necesitatea întreprinderii, in conti
nuare, de eforturi politico-diplomatice sporite, pentru a se ajunge la
încetarea ostilităților și Ia dezanga
jarea in Beirut, pentru retragerea

trupelor israeliene din această țară șl
realizarea unei soluții politice de na
tură să asigure independența, suve
ranitatea și integritatea teritorială a
Libanului. Reafirmîndu-se solidari
tatea cu poporul palestinian, a fost
subliniat dreptul inalienabil al po
porului palestinian la autodetermi
nare, la crearea unui stat propriu,
independent, de a trăi liber — con
diție esențială pentru realizarea unei
păci trainice în Orientul Mijlociu.
în acest context, s-a apreciat ne
cesitatea rezolvării pe cale politică,
prin tratative, a problemelor dintre
Irak și Iran, și încetării stării de
război existente între aceste state.
Primul ministru iordanian a dat o
înaltă apreciere preocupării perma
nente pe care șeful statului român o
manifestă față de soluționarea pro
blemelor din Orientul Mijlociu, ac
tivității sale .deosebite in vederea
instaurării în această zonă a unei
■păci durabile și drepte.
★

După întrevedere, tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu au reținut Ia dineu pe
primul ministru al Guvernului Re
gatului Hașemit al Iordaniei și pe
soția acestuia.
întrevederea și dineul s-au desfă
șurat înt.r-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Idei pregnant feMHs
plenară sîX al P.C.R.
și la Congresul Educației hiîtk OftW

Muzica - frumoasă ca limba
ce o vorbim și măreață
ca faptele țării
Aprecierea de care
se bucură arta sune
telor astăzi la noi in
țară este fără indoială
un imbold la o mun
că susținută cu talent
și demnitate din par
tea slujitorilor ei. Tre
buie să facem ca prin
ciutul nostru să vibre
ze frumosul, dragos
tea de patrie, de po
por, respectul fată de
pămintul
românesc.
Muzica — fie pagină
de operă,
simfonie,
cintec coral, opus ca
meral — trebuie să fie
frumoasă ca limba ce o
vorbim și măreață ca
faptele tării. Plenara
din iunie a amintit oa
menilor de artă să fie
pătrunși de spirit pa
triotic, să oglindească
fidel realizările zilei
de azi, munca eroică
a clasei noastre mun
citoare ; numai desco
perind in creafia con
temporană realitățile
zilei de astăzi putem
să fim in pas cu vre
mea. La Congresul
educației politice și
culturii socialiste au

luat cuvintul oameni ai
muncii din diverse sec
toare de activitate,
subliniind
realizările
lor, ale culturii de azi
in calitate de creatori,
participant! și benefi
ciari ai actului artis
tic. Să închinăm arta
noastră, arta inter
pretativă, milioanelor
de ascultători. Nobi
lelor îndemnuri pe
care le-a rostit nu o
dată secretarul general
al partidului, noi, ' in
terpreta, trebuie să le
răspundem cu lucrări
și spectacole dedicate
maselor de oameni ai
muncii
din
patria
noastră, întregului po
por care a invitat să
cinte libertatea, bine
le și pacea. Pentru că
noi vom da viață
acelor opere pline de
vibrație patriotică, de.
avint revoluționar ce
oglindesc viața de
astăzi, vom. face ca
arta sunetelor să fie la
loc de cinste, servind
cu credință ideile ge
neroase ale partidului.
Tot timpul avem in

gind adevărul că nu ne\
adresăm unui cerci
restrins, ci milioanelor
și milioanelor de me
lomani ; chiar dacă ari
fi să numărăm numai
artiștii amatori — rea
le talente depistate in
cadrul celor trei ediții
ale Festivalului „Cintarea României" — și
cifra ar fi impresio
nantă. Această mare
mișcare populară de
educație patriotică și
cultură socialistă ini-,
țiată de președintele,
(arii, tovarășul Nicolae,
Ceaușescu, a dus, după
cum ușor poate oricine
constata, la apariția
unei activități artistice
fără precedent : oa
meni ai muncii din
toate zonele țării, ti
neri și virstnici, ro
mâni, maghiari, ger
mani și de alte națio-

Cristian
MIHĂ.ILESCU
solist al Operei
Române

(Continuare
in pag. a III-a)

(Continuare in pag. a III-a)

ESTETICA UTILULUI
straturile mai din adine,
probabil că vom fi de
■acord cu. toții... Rosturile
artei nu ’ se limitează la
propagarea frumosului, Ia
formarea bunului gust, la
sensibilizarea, la Îmbogăți
rea afectivă a oamenilor,
la lărgirea orizontului lor
cultural, ci, dacă abordăm
lucrurile dintr-un unghi
mai fertil, constatăm, cu
relativă surprindere, cum
promovarea frumosului și
a bunului-gust se poate
traduce, cu finețe, intr-alt
ceva. De ce ne-ar revolta -v
și ne revoltă 1 — faptul că
un ins oarecare, „artizan",
a obținut o aprobare de la
consiliu) popular in raza
căruia iși desface „marfa",
cind există și „producții de
serie" a tot felul de obiecte
„artistice" literalmente res
pingătoare ? Unde ne sint
specialiștii in design ? Și
ce pregătire și gust au participanții la plăcutele seju
ruri — la munte, la mare —
hărăzite încheierii de con
tracte comerciale pentru
anul următor ? Ce faci cu
culorile terne, de nepurtat,
sau dimpotrivă, stridente,
ale unor bluze, pulovere,
haine, demiuri ? croiala ?
Dar linia și culorile pan
tofilor ? Dar — de ce

nu — silueta unor scule
sau mașini-unelte, ca să nu
mal vorbim, iarăși, despre
cromatică.... Specialiștii au
constatat că, in campania
de economisire a metalului
— in construcția de mașini,
insă lucrul e valabil in
toate — o linie suplă, aero
dinamică, sprijină efortul

Opinii de
Mihai STOIAN
de reducere a greutății și,
să nu uităm, pe o mașină
frumoasă, curată, bine în
treținută, se muncește mai
cu plăcere și deci randa
mentul e sporit. Frumosul
și utilul sint de nedes
părțit 1
Proliferarea gustului în
doielnic, fie prin linie, fie
prin cromatică, fie prin
nepăsare și neglijență, con
duce — subteran — la un
fel de tolerantă morală a
individului. Și adevărul
acestei afirmații nu-i greu
de verificat în practica
existenței cotidiene : poate
o stradă desfundată, plină
zilnic de noroi pînă la
glezne, să depună în cetă

țeanul care locuiește acolo
și pleacă, și vine de la
muncă pe acolo, o anumită
stare de delăsare, o deprin
dere cu urîtul, cu lipsa de
curățenie ? Poate... Cetă
țeanul insuși poate contri
bui la înfrumusețarea car
tierului !..., Am găsit „pe
teren", în atelidre și pe
șantiere, sau chiar pe
străzi, utilaje nu prea
vechi, arătind jalnic, ni
meni nu se mai „chinuia"
să le completeze vopseaua
sărită, rugina făcîndu-și de
cap ; ori autobuze și ca
mioane, excavatoare și
buldozere, pe care nimeni,
de la începutul-începutului,
nu le-a mai spălat sau le-a
strins un prăpădit de șu
rub, dispărut in cele din
urmă și înlocuit acum cu
o sirmă... Același lucru in
unele magazine somptuoase
— cine să bată un cui într-o șipcă desprinsă la
tejghea, trebuie să vină
„specialistul" anume trimis
de la direcție ; mai bine se
descurcă, in școală, copiii,
ei iși repară singuri băn
cile...
în fiecare produs mate
rial se află înglobat un
grăunte de suflet, de sim
țire. munca însăși fiind re
zultatul setei de mai bine,
de frumos. Și altceva : de

ce n-am socoti — și am
ține seamă de asta — că
un om care frecventează
muzeele, expozițiile de
plastică, dobîndește,
in
timp, și o anumită înclina
ție spre ordine și discipli
nă, regulile sculpturii, ale
picturii, depunînd lent și
sigur o predispoziție anu
mită pentru echilibru. Și
oare un om care ascultă
muzică nu devine mai per
meabil la ritm, iar ritmul,
in producția modernă, este
cheia succesului ? Dar o
carte frumos imprimată
nu-i o lecție, implicită, de
bun-gust și, totodată. un
îndemn la grijă. Ia păstra
re, așadar o școală a sim
țului de răspundere, vala
bil apoi în orice împreju
rare de viață ? Indiscuta
bil, toate aceste exemple
nu ilustrează procese chiar
atît de simple, liniare, cum
s-ar părea. însă un sîmbure
de adevăr conțin: arta, cul
tura, civilizația — un com
plex dialectic cu funcții
sociale de o imensă valoa
re materială și spirituală.
Materialul si spiritualul —
un sistem de oglinzi para
lele. deloc autonome, exercitind o benefică influentă,
slefuindu-se reciproc, sensibilizindu-se. cele două
brațe ale unuia și aceluiași
truo vînios. social. Lupta
centru frumos, pentru bun
gust se oroiectează perfect
în lupta pentru util, pentru
prosperitate.
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Satul Bagău este un sat din
județul Alba, cu oameni harnici
și așezați, la al cărui renume
contribuie și formația de dan
satori a căminului cultural- din
localitate. Formația este de curind laureată & Festivalului
„Cintarea României". Nucleul
acestei formații, cu 80 de dan
satori, este alcătuit din citeva
familii. In primul rind, soții
loan și Maria Rusu, împreu
nă cu cele cinci fete ale
lor — Viorica, Marcela, Angela,
Simona și Florina. Apoi : loan
Timar cu cei doi copii — loan
și Rodica, surorile Roșian Grofu
— Ana, Mlhaela și Silvia. Lor li
se alătură familiile Păcurar,
Kiss, Barta. Ce e drept, cu toții
au venit la cămin cu jocul în
vățat de acasă. Au trebuit doar
să audă toba.
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Un ghid util
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Un ghid al alimentației rațio
nale, in 50 000 exemplare, a difu
zat Comitetul județean Galați al
Crucii Roșii. Lucrarea surprinde
prin ingeniozitate și simplitate.
Pe un singur carton, de dimen
siuni reduse (22 cm/22 cm), sint
înscrise, in rozetă, principalele
alimente, împreună cu cantitatea
de calorii, proteine, lipide și
glucide pe care le conțin, iar pe
verso — aportul de vitamine și
substanțe minerale al acelorași
produse. Rotind rozeta, afli ime
diat esențialul despre alimenta
ția folosită. Ghidul, realizat în
colaborare cu Universitatea din
Galați și Direcția sanitară a ju
dețului, s-a bucurat de o largă
audiență, fiind mult solicitat.
Semn al interesului real pentru
alimentația rațională.

Dacă pădurea
ar avea grai
Duminică. Zi splendidă. Cald.
La pădurea Hoia, de lingă ClujNapoca, program cultural-artistic. în poienile umbroase, zeci
de mii de oameni. Aveau la
dispoziție tot ce le-a dorit ini
ma. Numai că unii nu . s-au
uitat în jur să vadă că sint și
locuri special amenajate pentru
depozitatul gunoaielor și resturilor de mîncare. Le-au lăsat
acolo pe jos, urîțind acest fru
mos loc de agrement. Un calcul
estimativ al gospodăriei comu
nale scoate la iveală un fapt :
acum ar trebui cel puțin 500 de
oameni să adune resturile rămase in pădure. O întrebare :
oare cei care au lăsat „ampren
tele" lipsei spiritului gospodăresc in pădure nu s-au gindit că
vor mai reveni aici săiși petreacă timpul liber ? Dacă—ar
vorbi, pădurea ar avea ce spune...

Prețul
unei surprize
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Deunăzi, ofițerii serviciului de
circulație al Miliției județene
Tulâea au făcut un raid. Prac
tic, au urmărit modul cum sint
folosite mijloacele auto din ju
deț. Surpriză : zeci de autotu
risme și autocamioane ale par
cului auto erau utilizate nera
țional. Vă relatăm unul mai
puțin obișnuit. Autocamionul
31—TL—2720 al întreprinderii de
transporturi specializate pentru
agricultură și industrie alimen
tară, cu toate că in foaia Me
parcurs avea consemnat „trans
port de cereale", transporta de
la Tulcea la Constanța o mașină
de spălat rufe a unei rude a șo
ferului. Astfel, cu știrea șefului
de coloană Ion Stanciu, o ma
șină de 5,8 tone parcurgea sute
de kilometri in gol pe banii sta
tului, transportind... o mașină de
spălat ruje. Dar pe vinovați
nici apele Dunării nu-i mai
spală.

De 30 la sută
vorbe goale
trebuie jaluzele,
..Dacă
încredere la mine.
apelați
Sint specialist, Am și autorizație". Și Gh. Cirstelu, de prin
Oradea, flutura pe sub ochii
amatorilor de jaluzele o „auto
rizație minune" eliberată de coo
perativa meșteșugărească Ora
dea. Așa ri bătut el tara in lung
și in lat pină cind intr-o zi a
ajuns la Focșani. Acolo l-a in*
tilnit și pe
. . Constantin Stoica,
aleea Căminului nr. 15. „Cit ceri,
omule, avans pentru o pereche
de jaluzele ?“ — l-a'intrebat el.
„Păi, 30 la sută din preț. Miine
sint gata". După ce și-a umplut
insă bine buzunarele cu aconturi,
Gh. C. s-a cinstit de era gata,
gata să cadă in șanț.
De jaluzele, nici vorbă. Și așa,
Gh. C. ciștigă, fără muncă, bani
buni! Dar cei de la cooperativa
din Oradea ce avantaj au ?
✓/
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din autobuz
Un autobuz de călători circula
spre Făurei. Oamenii mai schim
bau cite o vorbă. Ba despre vre
me, ba despre cimpul frumos,
plin de roade. Totul a fost bine
pină cind șoferul i-a atras atenția lui Gheorghe Anghelache
(domiciliat in' comuna Berteștii
de Jos) să-și pună valiza in lo
cul destinat bagajelor. Atit i-a
trebuit insului. A sărit deodată
ca un leu scăpat de la grădina
zoologică. S-a repezit la șofer,
lovindu-l și rupindu-i biletele
destinate călătorilor! A mai
spart și un geam, a dat peste
cap bagaje și lucruri. Apoi,
nitam-nisam, a început să pro
fereze expresii pe care hirtia nu
le suportă. A fost reținut de
organele de miliție, care i-au
comunicat cum se numește „re
pertoriul" său : scandal, ultraj
contra bunelor moravuri. Acum,
acolo unde se află, „leului" din
autobuz i-a trecut cheful de
harță.
Rubrică realizată de

Gh. GRAURE

cu sprijinul corespondenților
„Seinteii "
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'Sesizări ''

Opinii

RECOLTAREA GRÎULUI
să fie încheiată în această săptămînă,
cu maximă grijă gospodărească!
BOTOȘANI:

CLUJ:

Combinele sint redistribuite,
operativ de la o unitate la alta
Pină luni dimineața, in județul
Botoșani griul a fost strîns de pe
37 556 hectare, ceea ce reprezintă 50
la sută din suprafața cultivată în
acest an. Sint consilii agroindus
triale, între care Trușești, Albești,
Dîngeni, Ripiceni, Coțușca și Sulița,
unde stadiul recoltării este mai avansat — între 58 și 72 la sută — uni
tățile agricole din aceste consilii avind condiții să încheie secerișul
griului' pină cel tîrziu miercuri la amiază. Tocmai de aceea comanda
mentul județean pentru agricultură
a adoptat un program privind re
distribuirea combinelor, astfel incit
parcul de mașini să fie utilizat în
întregime pină la recoltarea ulti
melor suprafețe.
între unitățile agricole unde, săptămîna trecută, se simțea nevoia
suplimentării numărului de combi
ne se aflau și cele din consiliul agroindustrial Bucecea. Dar vineri,
simbătă și duminică, viteza zilnică
planificată in unitățile acestui con
siliu a fost depășită, in medie, cu
un hectar — un hectar și jumăta
te pe fiecare dintre cele 73 de com
bine din dotare, ceea ce a făcut ca
pină luni dimineața suprafața re
coltată să ajungă și aici la peste 45
la sută. Cum s-a acționat practic 7
Iată citeva concluzii reieșite în
cursul unui raid pe care l-am în
treprins duminică.
Măsurile Întreprinse în acest
consiliu au vizat utilizarea cu ran
dament maxim a combinelor. în
consecință, pină duminică seara. în
cooperativele agricole Cucor'ăni,
Stincești, Tudora și Leorda griul a
fost adunat de pe mai bine de 70 la
sută din suprafața cultivată, cele aproape 30 de combine ce lucrează
aici urmînd a se deplasa. începînd
de miercuri seara, pe tarlalele uni
tăților agricole din Vlădeni și Vorona. De ce în cadrul acestora 7 Pen
tru că, așa cum ne-a informat to
varășul Vasile Venter, organizato
rul de partid al consiliului, in uni
tățile amintite au continuat să se
manifeste o serie de neajunsuri,
chiar și după măsurile la care
ne-am referit. Bunăoară, deși
C.A.P. Vorona are in dotare 16
combine, totuși pină luni dimlnea-

ța griul a fost recoltat doar de pe
230 hectare din cele 1 050 hectare
cultivate.
Cind se va Încheia recoltarea
griului pe ogoarele botoșănene 7 —
l-am întrebat pe tovarășul Gh. Mu-*
reșan, director general adjunct al
direcției agricole județene. „Avem
toate condițiile — ne-a spus inter
locutorul — ca pină la sfîrșitul acestei săptămîni să încheiem recol
tarea griului pe toate 74 508 hectare
aflate în cultură. Viteza de lucru
a crescut simțitor în ultimele zile ș!
ne preocupăm de redistribuirea
combinelor, îndeosebi ih consiliile
unice Cîndești, Frumușica, Boto
șani și Dragalina, unde se înregis
trează cele mai însemnate restan
țe".

Silvestri AlLENEl

corespondentul „Scinteii"

Există reale posibilități
de sporire a ritmului de lucru
în unitățile agricole din județul
Cluj, pină în seara zilei de 25 iu
lie, griul a fost recoltat de pe 15 950
hectare, adică de pe 31 Ia sută din
suprafața cultivată. Raidul între
prins în citeva unități agricole ne-a
prilejuit unele constatări îmbucură
toare’in legătură cu ritmul seceri
șului.
La cooperativa agricolă din Răs
cruci; cele 23 de combine au fost
repartizate pe sole apropiate, dar
separate. Pe unele au lucrat meca
nizatorii de la secția locală, iar pe
alta — cei de la secția din Borșa,
sosiți pentru a da o mină de ajutor
vecinilor. Seara, cind s-a făcut
bilanțul muncii, a reieșit că mecani
zatorii localnici, printre care Ioan
Baciu, Ilie Rusu, Ioan Cociș, Ștefan
Ursuț, au depășit cu mult vitezele

I
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Recoltarea griului pe ogoarele județului Cluj
_
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Foto : R. Wagner
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I DE LA FABRICA DE ZAHĂR DIN IANCA-BRĂILA UN APEL URGENT CĂTRE ȘASE FURNIZORI
I

I

Vorba dulce mult aduce,
dar respectarea angajamentelor ar aduce și mai mult
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în toamna anului trecut „Scînteia"
relata despre obținerea primelor
cantități de zahăr la fabrica din
Ianca. Primele cantități, erau, de
fapt, rezultatul unor probe tehnolo
gice, realizarea întregii capacități de
prelucrare — 4 000 de tone de sfeclă
de zahăr pe zi — fiind aminată pen
tru toamna acestui an. Este necesar
să precizăm insă că dacă la Ianca
nu s-au atins parametrii proiectați
aceasta se datorează in principal
unor furnizori care au întirziat să-și
onoreze obligațiile de a livra uti
laje, instalații și materiale necesare
acestui important obiectiv de inves
tiții. Chiar și in prezent mai sint
așteptate materiale și instalații care,
dacă vor continua să nu sosească in
timp util, există riscul ca fabrica
„să-și invirtă" motoarele și in aceas
tă toamnă tot in limitele producerii
unor cantități de zahăr mai mult...
simbolice.
Cunoscind situația reală de la Fa
brica de zahăr clin Ianca, nu este
prematur, ci, dimpotrivă, deosebit de
necesar de intervenit incă de acum,
in plină vară, atrăgind atenția fac
torilor responsabili și, Îndeosebi,
furnizorilor asupra indatoririlor care
le revin.
Pe baza unui program bine stabilit
in întreprindere se efectuează revi
ziile și reparațiile la toate utilajele
și instalațiile. Totodată, se fac regla
je și rodaje pentru a exista certitu
dinea funcționării utilajelor și insta
lațiilor la parametrii proiectați. De
asemenea, acolo unde este necesar,
in temeiul probelor efectuate se

aduc îmbunătățiri proceselor tehno
logice, precum și unor utilaje sau
instalații. Astfel, la transportul cu
greble pentru borhot umed s-a in
trodus un sistem cu siguranță mai
mare în exploatare ; se realizează
îmbunătățiri pe baza unei corecții
constructive la pompele de vid ; și,
in fine, constructorii și montorii co
laborează îndeaproape pentru finali
zarea unor lucrări la silozul de za
hăr și la turnul elevator.
Așadar, beneficiarul, constructorii
și montorii iși văd de treabă — și
ar putea lucra și mai intens dacă
n-ar trebui să aștepte cu nerăbdare
unele aparate și subansamble de
utilaje. De aceea, colectivele de
muncitori și specialiști de aici fac.
un apel tovărășesc colectivelor fur
nizoare de a li se livra grabnic :
O De la întreprinderea „Vulcan"
București — ultimele două acționări
la instalația de alimentare cu căr
bune, armătura fină și elementele de
legătură pentru cazan ; ■
® De la întreprinderea de utilaj
petrolier Tirgoviște — ■ robineți cu
acționare electrică pentru stațiile de
reducere-făcire, fără de care nu pot
t'i finalizate lucrările ;
® De la întreprinderea de panouri
și tablouri electrice Alexandria — 9
repere pentru tablourile de automa
tizare de la difuzie, purificare, eva
porat ie :
0 De la întreprinderea de traductoare și reductoare directe Pașcani
— adaptatoarele pentru detectare și
detectoarele electromagnetice ;
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EROII DE PE MURES
Cu statornicie, de
mai mulți ani de zile,
revista tirgmureșeană
„Vatra" găzduiește in
coloanele sale, la ru
brica
„Documentele
continuității", mărturii
inedite de mare preț
despre oamenii și fap
tele învolburatei isto
rii a meleagurilor din
inima
Transilvaniei.
Memorabile au fost,
astfel, amintirile unuia
dintre cei doi supra
viețuitori ai masacru
lui horthist de la Moi
sei din 14 octombrie
1944, ale altor martori,
amintiri pe baza căro
ra doi profesori, Vasile
T. Suciu și Vasile
Dragoș, au putut sta
bili numele celor 24 de
țărani originari din
județul Mureș uciși,
alături de alții din alte
părți de țară, in paș
nicul sat maramure
șean ; au fost, luminate
astfel
împrejurările
tragice de acum 38 de
toamne, din Ardealul
de nord răpit prin
Dictatul odios de la
Viena.

Prin străduința unu
ia din cei doi profe
sori, Vasile T. Suciu,
se publică, in ultimele
numere, amintiri ale
supraviețuitorilor gre
lei bătălii de la Oarba
de Mureș din septem
brie 1944 și, deopotri
vă, lista celor căzuți
în luptele de atunci
(citeva sute, identifi
cați din miile de ostași
români ce s-au jertfit
la Oarba de Mureș).
Atacuri, contraatacuri,
retrageri, bombarda
mente — întreg tu
multul acelei toamne
eroice — reînvie- în
spusele celor ce-au
trăit-o la Oarba. Im
presionant, în memo
ria lor s-au întipărit
și au rămas proaspete
peste vreme enorm de
multe detalii, nume de
oameni, date de fami
lie („in primele ore
ale dimineții era o
ceață deasă", „după o
ploaie rece am plecat
la atac", un sătean „lo
vit mortal In poarta

casei lui de un proiec
til" lasă în urma lui 10
copii etc.). Și cum
putea fi altfel cind
acele zile au stat sub
semnul unor dramatice
eforturi, al eroismului
de masă. Așa cum
aflăm din chiar cuvin
tele lor, Mureșul „era
parcă de smoală" din
pricina singelui vărsat,
„cerul ardea", iar sa
tele „erau numai fum
și scrum". Amintirile
nu stăruie asupra unor
fapte personale spec
taculoase ; ele creio
nează, cu mare for
ță, chipul unui erou
colectjv — oștirea ro
mână aflată la ceasul.1
unui greu examen în
încleștarea
crincenă
pentru eliberarea pă
mântului sfint al pa
triei. Și poate că aces
tea sint, dincolo de in
formațiile pe care le
aduc, meritul și folo
sul cel mai mare al acestor amintiri spuse
simplu și firesc.

Silviu ACHIM

9 De la întreprinderea de ele
mente de automatizare București —
detectoarele și traductoarele ;
0 De la întreprinderea de ele
mente pneumatice și aparate de mă
sură Birlad — traductoarele.
Potrivit cerințelor îmbunătățirii
aprovizionării populației, Fabrica de
zahăr din Ianca, una din cele mai
moderne unități industriale de acest
tip din țară, va trebui să intre in
producție cu toată capacitatea in
apropiata campanie de recoltare a
sfeclei. De ^ceea, este necesar ca
acest apef să tie recepționat cu de
plină înțelegere și răspundere de în
treprinderile amintite și să se dea
de urgență curs solicitărilor.

Cornellu IFR1M

corespondentul „Scinteii"

de lucru. Această zi a coincis și cu
încheierea recoltării celor 250 hec
tare cu grîu ale cooperativei din
Răscruci și deplasarea în cursul se
rii a tuturor combinelor la coopera
tiva vecină din Borșa. O asemenea
întrajutorare am constatat și Ia
cooperativa din Jucu, unde a fost
deplasată formația de combine de
la C.A.P. Cojocna. Ca urmare, aici
s-a realizat un ritm de lucru ridi
cat, ceea ce a permis să se trans
porte la baza de recepție din Bonțida peste 800 tone de grîu, cea mai
mare cantitate livrată pină acum la ‘
această bază. Este de apreciat, tot
odată, modul in care' este organi
zată munca la această bază de re
cepție, descărcarea mijloacelor de
transport nu durează mai mult de
citeva minute.
Dar în cursul raidului am întjlnit
și situații care contrazic, in parte,
afirmațiile tovarășului Avram Rusu,
directorul trustului S.M.A. ' Acesta
ne-a spus că din cele 632 combine
cîte lucrează la recoltarea griului,
numărul celor defecte nu se ridică
la mai mult de 40 într-o zi. Or, âin
cele constatate de noi, numărul
celor defecte este mult mai mare.
Inginerul-șef al consiliului unic
agroindustrial din Țaga, Gheorghe
Gabor, ne-a spus că are multe ne
cazuri cu combinele ale că
ror motoare au fost reparate la
S.M.A. Gherla și Luduș. Se în
registrează multe defecțiuni meca
nice, dar mai ales ruperi de curele.
Totodată, nu am găsit, cum am fost
asigurați, mecanizatori și mecanici
de rezervă, care în timpul pauzei de
masă să lucreze în locul combinerilor.
Toate acestea dovedesc, fără tă
gadă, existența unor reale posibili
tăți de sporire a ritmului de lucru,
care trebuie valorificate în aceste
zile pentru încheierea recoltării
griului în județ la termenul sta
bilit.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scinteii"

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de
Stat recomandă fiecărui auto
mobilist să contracteze- „asigu
rarea facultativă de accidente a
conducătorilor de autoturisme și
a altor persoane aflate în auto
turisme".

Această asigurare acoperă, în
limita numărului de locuri ad
mis la transport, consecințele
accidentelor intîmplate persoa
nelor, nenominalizate, aflate în
autoturisme.
Primele anuale de asigurare
sint între 80 lei și 240 lei în ra
port de nivelul sumelor asigu
rate pentru fiecare persoană,
putindu-se plăti și in rate.
Pentru informații suplimen
tare și pentru contractarea de
asigurări vă puteți adresa res
ponsabililor cu asigurările din
unitățile socialiste, agentilor și
Inspectorilor de asigurare., filia
lelor A.C.R. sau, direct, oricărei
unități ADAS.

^opwierj

O valoroasă inovație a unui stăruitor
inovator
Ioan Horga a venit In rindul
preparatorilor petrileni în urmă cu
trei decenii. Aici s-a specializat ca
lăcătuș ; apoi i s-a încredințat con
ducerea unei brigăzi de întreținere.
După sfatul inginerului Sabin
Florea, a urmat Școala tehnică de
maiștri din Petroșani. Priceput și
harnic, in decursul anilor a deve
nit autorul a peste 100 de inovații
și raționalizări de înaltă tehnicita
te, care au adus colectivului bene
ficii de peste un milion lei.
Recent, la Preparația cărbunelui
din Petrila a fost construită o „Ma
șină automată pentru buclat sîrmă
inoxidabilă", inovație de ma~e
eficacitate economică, concepută
tot de comunistul loan Horga, cău
tător neobosit al noului.
La executarea acestei ultime ino
vații au participat și lăcătușii Ma-

jescsag Alexandrii și Fono Gheor
ghe. Dacă înainte vreme operația
de buclare a sirmei se executa ma
nual de către doi muncitori, care în
opt ore executau doar 1 800 ochiuri
de sîrmă, în prezent mașina res
pectivă execută in mod automat
6 000 dc ochiuri în. timp de 8 ore.
Noua mașină înlătură, pe de altă
parte, importul de sîrmă. folosind
resurse interne. în același timp,
este asigurată continuu alimenta
rea cu sirmă buclată, atit de nece
sară în fluxul de preparare a căr
bunelui, pentru spălarea sitelor, a
ciururilor rapide, cit și aparatelor
centrifugale etc.

Constantin BADUȚA

mașinist la Preparația cărbunelui
din Petrila

În premieră, instalație solară
de încălzire
Răspunzind indicațiilor date de
conducerea de partid și de stat
privind economisirea pe orice cale
a energiei electrice și combustibi
lilor convenționali, de căutări a di
feritelor soluții mai eficiente pen
tru utilizarea energiei solare, re
cent colectivul de specialiști brăileni a pus în funcțiune, în sta
țiunea balneară Lacul Sărat, o in
stalație solară pentru încălzirea
apei menajere și a celei folosite în
cura balneară. Instalația, prima de
acest fel din județ, este compusă
clin 600 panouri solare, in suprafață
de 211 mp, dispuse in jurul centra
lei termice pe un teren de 1200
mp. Deși investiția
ridică la
aproximativ 3 milioane de lei, chel
tuielile vor fi amortizate în cîțiva
ani, ca urmare a reducerii anuale
cu 12 la sută a consumului de com
bustibili convenționali, reprezentind peste 69 tone.

Avind o capacitate de încălzire
zilnică de circa 100 000 litri, la o
temperatură de 60—70 grade Cel
sius (40—60 grade la consumatorii
direcți), instalația va asigura nece
sarul de apă caldă menajeră a unor
spații de cazare ,cu 500 locuri, a
unor unități de alimentație publică,
precum și a apei sărate necesare
curei balneare pentru 40 000—50 000
de proceduri terapeutice pe o du
rată de 5—6 luni din sezonul primăvară-toamnă.
Experiența dc Ia Lacul Sărat va
permite specialiștilor braileni să
extindă utilizarea energiei solare
și in alte sectoare de activitate din
cadrul județului : construcții de lo
cuințe, industrie, zootehnie etc.

Profir DASCALU

corespondent voluntar, Brăila

Să nu pronunțăm cu dispreț
cuvintul ,,cirpă“I
Din inițiativa colectivului coope
rativei „Sporul" din Capitală, toa.te materialele căzute din croieli
(stofe și pînzeturi) au fost colecta
te și sortate în vederea găsirii ce
lor mai bune soluții de valorificare’
a acestora și de transformare a lor
în obiecte de îmbrăcăminte pentru
copii și tineret, obiecte de protecție,
de uz gospodăresc ș.a.
Stabilirea în atelierele de creație
a modelelor și mulajelor specifice
a permis valorificarea superioară a
diferitelor resturi din croială pe ti
puri de stofe și pînzeturi, pe mo
dele și combinații coloristice. Pe
de altă parte, ucenicii cooperativei,
care iși însușesc de pe acum tainele
meseriei de croitor, au făcut o
bună practică prin confecționarea
îmbrăcămintei din materiale recu-.
perăte.
Așa se explică faptul că, de la
începutul anului,. în ■ cooperativa
„Sporul" s-au realizat peste 2 000
de produse noi, în valoare de peste
100 000 lei, foiosind astfel cele 900
kg de stofe și pînzeturi care pină
acum se aruncau. Gama acestor
sortimente se va extinde pină la

sfîrșitul anului la peste 3 000 cte
produse și pe care le valorificări1,
prin intermediul a 12 tonete volan
te și '3 magazine (Lipscani, Șelari
și în Piața Obor). Avind in vedere
extinderea rețelei de servire a
populației din Capitală, sperăm ca
pină la finele • anului planul de
150 000 lei prevăzut la capitolul
„Recuperări și revalorificări" să
fie mult depășit, iar gama de pro
duse oferite populației să fie mult
diversificată (pantaloni lungi și
scurți pentru copii, veste, rochițe
pe grupe de vîrste, sarafane,
șepci și pălării, obiecte de uz gos
podăresc și broderii), toate in
cele mai frumoase combinații de
stofe și culori.
Pentru a valorifica pină la capăt
.orice
petic de material, ne-am
propus Sâ confecționăm și' utilajele
Corespunzătoare' pentru scămoșareâ
licestora Jri vederea utilizării lor la
confecționarea ' de saltele, perne
pentru scaune etc., realizind astfel
un beneficiu de peste 50 000 lei.

Incj. Petru BALINT
cooperativa „Sporul” din București

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Noi modalități <Ie recuperare. Pentru a se evita risipa de recipiente
(sticle, sticluțe, tuburi din plastic etc.) provenite după consumarea unor
produse farmaceutice de către populație și pe care farmaciile nu le re
primesc din motive de igienă, dar care ar putea fi refolosite, propun să
se stabilească pentru centrele de colectare obligația de a prelua aceste re
cipiente, ambalate separat in pungi (sticlă, plastic, sprayuri), iar plata să
se facă Ia un preț stabilit la kg. In felul acesta, doar printr-o dezinfectare
prealabilă s-ar putea economisi milioane de sticluțe, dar și o însemnată
cantitate de energie electrică și materie primă necesară fabricării altora
noi. cheltuieli de transport și manoperă etc. (Ing. Mariella Paveliu, strada
Li viu Rebrednu nr. 7, București).
• Fier vechi în gura... ruginii. Nu cred că există om în țara noastră
care să nu cunoască ce accent se pune, azi — in condițiile crizei generale
dc materii prime — pe economisirea combustibililor, metalului, curentu
lui electric. Cu toate acestea, la o deplasare a mea de mai lungă durată
prin Brăila am descoperit pe teritoriul municipiului nu mai puțin de
4 000 tope de fier vechi. Redau mai jos citeva adrese exacte de unde fierul
vechi parcă abia așteaptă să fie cules și urcat în vagoane : cooperativa
Metalochimica („Autoservice"), curtea căminului cultural Radu Negru,
spatele magaziilor C.F.R., uzina „Laminorul" nr. 2, în diferite puncte de
lucru ale șantierului naval. în incinta depoului local de tramvaie și in
jurul ei ș.a.m.d. (Ioan Toader, economist, Brăila).
'

Și-au depășit atribuțiile și bine au făcut
Secretara cu probleme sociale a
Comitetului de partid al sectoru
lui 1, Antoana Cojocaru, avea in
față o situație din care rezulta un
lucru straniu : numărul de abonați
ai cantinelor-restaurant este foarte
mic in comparație cu cel al perso
nalului muncitor din întreprinderi :
La I.M.M.R. „Grivița roșie", din
3 000 de persoane angajate, doar 300
iau masa la cantină ; la „Automa
tica" — 50 din 3 400. la Regionala
C.F.R. — 300 din 3 000 ș.a.m.d. De
ce 7, s-a întrebat, știind cîte eforturi
sc fac pentru ca aceste unități de
alimentație publică să dispună de
toate condițiile materiale necesare
bunei desfășurări a activității. Nici
costul mesei, deosebit de convenabil,
nu poate fi cauza acestei rețineri
de. a beneficia de o mîncare caldă, Ia
timp, fără osteneala preparării. Și
totuși, o cauză trebuie să existe.
Punind problema intr-o recentă
ședință de birou a comitetului de
femei din sector, misiunea de a des
coperi cauzele amintite a fost în
credințată echipelor de control ale
femeilor — care, de fapt, nu au
atribuții in cantinele-restaurant. Bi
roul a luat totuși această hotărîre
mizind pe experiența de gospodine,
pe meticulozitatea și intransigența
probate în atîtea împrejurări. Cela
ce au urmat au demonstrat că
această „încălcare" de atribuții a
avut efectul scontat : investigația
întreprinsă, cu exigență și fără me
najamente, a scos la iveală o seamă
de carențe care, laolaltă, explică de
ce unele cantine-restaurant din sec
tor duc lipsă de abonați.
Dintru început, membrele echipei
(Mioara Podea, Iuliana Ceasar, Cor
nelia Iosipescu și Tatiana Ion) au
consemnat faptul că toate cantinele
supuse controlului dispun de dotări
corespunzătoare bunei lor funcțio
nări, ca și de o aprovizionare foarte
bine pusă la punct (spre aceste uni
tăți de alimentație publică sint di
rijate mărfuri de cea mai bună ca
litate și în cantități suficiente),
existind totodată personal suficient

pentru a face față cerințelor. Deci
condiții materiale există. Ce lipsește,
atunci 7 „Lipsesc destul de muite.
afirmă membrele echipei : spiritul
•gospodăresc nu este folosit di-n plin,
cinstea și corectitudinea sint cam
deficitare, normele de igienă sint
deseori ignorate". Afirmațiile sint
severe, dar au acoperire în fapte,
lipsurile constatate fiind înscrise in
registrele unice de control și contra
semnate de șefii unităților respec
tive.
In ce constau aceste lipsuri 7 Mai

vândute de responsabil unor „persoa
ne apropiate", chiar din rindul per
sonalului cantinei, oprindu-și pentru
el nu mai puțin de 15 kg. La
aceeași cantină au mai fost desco
perite. dosite în bucătărie, unele
cantități de carne, zahăr, făină și
margarină, rezultate — limpede —
din nerespectarea rețetarelor și in
detrimentul calității preparatelor.
(Pentru toate aceste grave nereguli
a fost scos din funcție magazine
rul ; in schimb, responsabilul canti
nei, Petre Dobrescu, a 1'ost menți

Ce au constatat echipele de control ale femeilor
in legătură cu activitatea cantinelor-restaurant din
sectorul 1 al Capitalei și ce măsuri au determinat
aceste constatări
Intri, înitr-o proastă și, în unăle ca
zuri, incorectă gospodărire a mate
riilor prime. Echipa s-a deplasat,
bunăoară, „pe flux", în depozitele și
magaziile cantinei Regionalei C.F.R.
București. A constatat că în frigi
der sint puse alandala carnea, ceapa,
brînzeturile și afumăturile, ameste
cul de mirosuri nefiind de natură să
le sporească gradul de atractivitate.
Magazia aceleiași cantine, găsită într-o stare de necurățenie și dezordi
ne inadmisibilă, folosea și ca „gar
derobă" pentru magazineră ; în ma
gazia cantinei-restaurant de la
I.M.M.R. „Grivița roșie" neglijențele
erau de altă natură. S-ar putea spu
ne regizate anume ca să ascundă, să
mascheze deturnarea, unor însem
nate cantități de alimente, îndeo
sebi specialități de preparate de
carne, de la destinația lor firească :
consumul in cantine, în bufete. Dar
„regia" nu a putut împiedica echipa
de control să constate aceste grave
neajunsuri, asemeni altora ; de pildă,
faptul că 106 kg pește, intrate in ma<^
gazie in ziua de 19 iunie, au fost

nut. conducerea Întreprinderii apre
ciind că este de... neînlocuit).
în unele cantine (I.M.M.R.) echipa
a fost pusă în fața unor situații pa
radoxale și totodată deosebit de gra
ve : a fost surprinsă încercarea de
a se folosi Ia unele preparate și
anumite cantități de alimente depre
ciate, in timp ce exista, la rece, o
cantitate de carne proaspătă suficien
tă pentru a asigura pregătirea me
niului.
Poate nu de aceeași gravitate, dar
de neadmis într-o unitate de ali
mentație publică sint și alte lipsuri
constatate de exigentele membre ale
echipei : nerespectarea și neafișarea
meniurilor (la cantina-restaurant â
I.D.E.B., neafișarea are un scop
precis : să nu se vadă că felurile se
repetă intr-un mod de-a dreptul su
părător de la o zi la alta) ; se con
stată risipă, atit la pîîne, care se
taie in sferturi, în loc de felii, cit
și la mîncare, întrucît cantitățile
pregătite nu sint în concordanță cu
numărul persoanelor planificate să
ia masa ; la unele cantine se ser
vește un „regim special" pentru...

turiști, sportivi, iar la I.M.M.R. se
organizează — deși este interzis —
nunți, „mese tovărășești", ceea ce,
după opinia membrelor echipei, cre
ează „breșe" pentru încasarea unor
sume m.ai puțin controlabile, ocupindu-se totodată lucrătorilor canti
nei un timp care ar putea fi, mai cu
folos, rezervat curățeniei • (de care
este nevoie în toate unitățile con
trolate).
Cele constatate de echipa de con
trol a femeilor nu sint — oricine iși
poate da seama — lipsuri de mo
ment, mici neglijențe. Sint carențe
devenite cronice în absența unui
control riguros din partea celor care
au datoria să exercite acest control:
in primul rind a conducerilor admi
nistrative ale întreprinderilor și
I.A.P.L. Amzei, de care depind in
egală măsură.
lua o recentă ședință de birou a
Comitetului de femei din sectorul 1,
în care s-a prezentat o sinteză a ce
lor de mai sus, au fost invitați și
reprezentanți ai unităților controla
te. factori de răspundere din ali
mentația publică. „Unii nici măcar
nu au binevoit să vină — constata
tovarășa Antoana Cojocaru — -supărați, desigur (dealtfel, unii nu
s-au sfiit să o și afirme) că „de ce
femeile se amestecă in cantinelerestaurant 7 I". Rezultatul investiga
ției dovedește că ne-am orientat
bine încredințînd unei echipe de con
trol a femeilor această sarcină. Nu
aș vrea să spun că echipele de con
trol ale sindicatelor, care au in sea
mă cantinele, nu-și fac datoria. Dar
este evident că intre ■ unele dintre
ele și personalul cantinelor s-a sta
bilit, in unele cazuri, un climat reciproc-tolerant prea favorabil mușa
malizării unor lipsuri".
Comitetul de femei al sectorului 1
este hotărit să urmărească. In con
tinuare, ce s-a întreprins in urma
acestui control, ale cărui concluzii,
însoțite de recomandări concrete, au
fost’ înscrise în registrele unice de
control ale unităților vizitate.

Rodica ȘERBAN
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CELUI DE-AL 16-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST JAPONEZ
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanțllor la
cel de-al 16-lea Congres al Partidului Comunist Japonez, tuturor militanților
partidului, oamenilor muncii japonezi un cald salut tovărășesc impreună cu
mesajul nostru de prietenie și solidaritate.
Congresul dumneavoastră are loc in anul în care Partidul Comunist
Japonez a șărbătorit cea de-a 60-a aniversare a creării sale, eveniment de
importanță istorică în viața partidului, a clasei muncitoare, a poporului
japonez.
Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România
urmăresc cu sentimente de solidaritate activitatea pe care o desfășoară parti
dul dumneavoastră, consacrată promovării intereselor fundamentale ale
oamenilor muncii, aspirațiilor de progres social, democrație și pace ale
poporului japonez.
Folosim acest prilej pentru a releva cu deosebită satisfacție evoluția
ascendentă a legăturilor de prietenie și colaborare existente intre Partidul
Comunist Român și Partidul Comunist Japonez, în dezvoltarea cărora un rol
determinant l-au avut întilnirile și convorbirile rodnice dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tova
rășul Kenji Miyamoto, președintele Frezidiului Comitetului Central al Parti
dului Comunist Japonez, in interesul poporului român și al poporului japo
nez, al cauzei păcii, securității și independenței naționale, al progresului și
colaborării internaționale.
Poporul român, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, în frunte
cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuiește neabătut
Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare
a României spre comunism. Acționînd pentru creșterea puternică a forțelor
de producție, pentru sporirea avuției naționale și ridicarea in continuare a
nivelului de trai al poporului, Partidul Comunist Român acordă, totodată, o
atenție deosebită muncii politico-ideologice, de educație revoluționară a ma
selor, dezvoltării continue a democrației socialiste, asigurând un cadru larg
democratic de participare nemijlocită a clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a întregului popor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și
externe, la conducerea societății românești.
Partidul Comunist Român și statul nostru, preocupîndu-se de edificarea
cu succes a socialismului in România, promovează, totodată, o politică inter
națională dinamică și constructivă, menită să contribuie la statornicirea unui
climat de pace, înțelegere și colaborare între toate statele lumii. Poporul
român se pronunță și militează cu consecvență pentru oprirea agravării si
tuației internaționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere
și colaborare, pentru a nu se mai recurge la forță și la amenințarea cu forța,
in soluționarea diferitelor conflicte dintre state, pentru rezolvarea probleme
lor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor, pentru încetarea cursei
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale, în primul rind a celei nucleare.
Totodată, Republica Socialistă România militează cu fermitate pentru înche
ierea cu succes a reuniunii de la Madrid, care să dea un nou impuls înfăp
tuirii prevederilor Actului final, dezvoltării unei colaborări neingrădite, întă
ririi climatului de pace și colaborare între statele europene. Pe deplin conștienți de pericolul unui război nuclear, oamenii muncii din România desfă
șoară ample și viguroase manifestări de masă prin care cer cu hotărire să
se pună capăt politicii de înarmare, oprirea amplasării și dezvoltării de noi
rachete nucleare, reducerea și eliminarea treptată a tuturor tipurilor de arme
și rachete nucleare și folosirea energiei atomice exclusiv în scopuri pașnice,
pentru progresul și civilizația omenirii, pentru fericirea omului. Milioane de
cetățeni ai Republicii Socialiste România și-au pus semnătura pe Apelul
poporului român adresat sesiunii speciale a Organizației Națiunilor Unite
consacrate dezarmării, afirmindu-și solidaritatea deplină cu celelalte națiuni
în eforturile pentru înlăturarea primejdiilor care amenință viața și munca
lor pașnică.
Partidul Comunist Român dezvoltă ample legături de colaborare cu parti
dele comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, cu partide de
guvernămint, cu mișcările de eliberare națională, cu alte forțe progresiste
și democratice, acționind cu fermitate pentru respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității, deplinei egalități In drepturi, stimei și încrederii
reciproce, a dreptului fiecărui partid de a-șf stabili de sine stătător linia po
litică, strategia și tactica revoluționare, corespunzător condițiilor specifice in
care-și desfășoară lupta șt activitatea, voinței și aspirațiilor fundamentale ale
poporului respectiv.
Exprimindu-ne satisfacția față de dezvoltarea continuă a raporturilor de
prietenie și colaborare tovărășească dintre partidele și popoarele noastre, vă
adresăm, dragi tovarăși, urări de succes deplin in desfășurarea lucrărilor
celui de-âl 16-lea Congres al partidului dumneavoastră, în înfăptuirea hotăririlor ce vor fi adoptate de'congres, pentru progresul, bunăstarea și fericirea
poporului japonez.

AL

COMITETUL CENTRAL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Muzica—frumoasă ca limba ce-o vorbim
(Urmare din pag. I)
nalități, aduc in graiul
artei lor un vibrant omagiu poporului, pa
triei, partidului. Ei cin
ată cu însuflețire reali
tățile noi ale României
socialiste, dau glas
mindriei de a trăi in
tr-o țară liberă, își
afirmă in chip plenar
dragostea pentru fru
mos,
dezvălulndu-și
reale virtuți artistic?,
scoțind la iveală mari
talente din popor. Cu.
atit mai mult efortul
nostru trebuie sd fie
pe măsura așteptărilor
milioanelor și milioa
nelor de oameni care

au îndrăgit creația.,
arta umanistă a zile
lor noastre. Operele de
artă, simfoniile, cintecele, oratoriile noastre
sint ascultate de un
imens număr de oa
meni, care au azi un
deplin acces la marile
valori, la cunoașterea
tezaurului național și
universal, la tot ce a
creat mai bun omeni
rea de-a lungul timpu
lui. Este un lucru care
ne umple inimile de
mândrie că azi in
România creatorul și
interpretul de artă se
bucură de o largă con
siderație, că oamenii

așteaptă de la ei să
dea puternică expresie
mesajului durabil, al
marilor opere de artă:
această efervescență a
vieții noastre spirt-'
tuale, artistice este re
zultatul politicii înnoi
toare a partidului, a
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Putem afir
ma că în acești ani
care au trecut de la
Congresul al IX-lea al
partidului arta și cul
tura socialistă au dobindit un loc de sea
mă in educarea oame
nilor muncii, a între
gului popor.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în cîteva rînduri
© în orașul austriac Hollabrunn
s-au încheiat campionatele europene
de tenis de masă rezervate juniori
lor și cadeților. Sportiva românca
Olga Nemeș, in cuplu cu suedezul
Jorgen Persson, a intrat în posesia
medaliei de aur și a titlului de cam
pioană europeană, cîștigind finala
probei ’e'dublu mixt a juniorilor. în
partida decisivă. cuplul Nemeș,
Persson a întrecut cu scorul de 21—23,
21—12, 21—16 perechea Wăldner
(Suedia), Bolvari (Ungaria).
O altă medalie — de argint — pen
tru culorile sportive românești a ob
ținut, la dublu junioare, perechea
Olga Nemeș, Carmen Borbely. în
finală : Daniliavisciute, Veșcerok
(U.R.S.S.) — Nemeș, Borbely-(Româ
nia) 21—14, 24—22.
Reamintim că în competiția pe
echipe a cadeților, craiovenii Vasile
Florea, Cristian Tiugan și Călin
Toma au devenit campioni ai conti
nentului.
• Cea de-a 12-a ediție a compe
tiției internaționale de fotbal pentru
juniori „Dinamoviada" s-a încheiat
cu victoria formației Dinamo Bucu
rești, care a întrecut., în finala dispu
tată pe stadionul Dinamo din Capi
tală, cu scorul de 2—0 (1—0) echipa
Gwardia Varșovia. în partida pentru
locul 3, Amnokan (R.P.D. Coreeană) —
Dynamo (R. D. Germană) 1—0 (1—0).
Următoarea ediție a competiției va
avea loc in R. D, Germană.

• Virginia Ruzici a clștigat turneu!
Internațional de tenis de la Kitzbuehel (Austria), întrecind-o in finală
cu 6—2, 6—2 pe Lea Plachova (Ceho-

• PREMIERĂ MEDI
CALĂ. Prima grefă de celule
pe creierul uman a fost reali
zată, in urmă cu două luni, de
către doi medici suedezi din
Stockholm, în încercarea de a
elimina efectele maladiei lui
Parkinson, o gravă afecțiune a
sistemului nervos, care poate
duce la paralizarea totală a bol*
navului. Pornind de la constata
rea că numai glandele suprare
nale și creierul produc dopamina, substanță a cărei absență
sau insuficiență s-ar afla la ori
ginea bolii, cei doi medici au
prelevat două treimi din țesutul
glandelor suprarenale ale celui
operat pentru a le grefa asupra
creierului, in locul unde se află
celulele producătoare de dopamină. Cei doi medici sint deo

slovacia). în finala probei masculi
ne : Guillermo Vilas (Argentina) —
Martos Hocevar (Brazilia) 7—6, 6—1.

• Proba de simplu băieți din ca
drul concursului internațional de te
nis pentru juniori de la Blackpool
(Anglia) s-a încheiat cu victoria tinărului jucător român Mihnea
Năstase, învingător oi 6—1. 6—1 in
finala susținută cu mexicanul Hâmsam. Mihnea Năstase a cîștigat și
la dublu in pereche cu Skelson, intrecînd cu 7—5, 6—3 cuplul Kermose,
Hodges.
• în runda a 10-a a turneului in
terzonal masculin de șah de la Las
Palmas (Insulele Canare), marele ma
estro român Mihai $ubă, intr-o va
riantă a partidei engleze, l-a învins
in 48 de mutări pe suedezul KarI
Karlsson. în clasament conduce
Smtslov cu 7,5 puncte, urmat de Șubă
și Ribli cite 6,5 puncte.
• După II runde, în turneul in
terzonal feminin de șah de la Bad
Kissingen (R.F.G.) continuă să con
ducă Marina Pogorevici (România)
cu 8 puncte și o partidă întreruptă,
urmată de Gaprindașvili (U.R.S.S.),
Klimova (Cehoslovacia) cite 8 punc
te, Semenova (U.R.S.S.) 7,5 puncte
și o partidă întreruptă.
• Turneul internațional masculin
de șah de la Nalcnchowe (Polonia)
s-a încheiat cu victoria polonezului
Zbigniew Szimczak (8.5 puncte din 13
posibile), urmat in clasament de
Constantin Ionescu (România), Va
lentin Lukov (Bulgaria), Zbigniew
Iasnikowski și Artur Sygulski (Po
lonia), toți cu cite 8 puncte etc.

Cronica zilei lucrările Comisiei mixte guvernamentale de cooperare
Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Liberia — a 135-a aniversare a
proclamării independenței de stat —
luni după-amiază a avut loc în Ca
pitală o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, in
cadrul .căreia ziaristul Nicolae Melinescu ă infățișat aspecte din preocu
pările și realizările poporului li
berian.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,
membri ai conducerii I.R.R.C.S. și
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, oameni de
cultură și artă, un numeros public.
Au fost prezenți' J. Hilary Wilson
jr., însărcinatul cu afaceri ad-interim
al Republicii Liberia la București, și
membri ai ambasadei.
(Agerpres)
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crat numai două, dar și acestea cu
întreruperi — din aceeași cauză —
care au totalizat 224 ore. La mașinile
de încărcat situația a fost asemănă
toare. S-au pierdut deci ore bune
de lucru, în care, desigur, se putea
extrage cărbune.
Ne-am referit la mina Lonea, dar
aceleași aspecte in privința utilizării
mașinilor și instalațiilor in subteran
se regăsesc și la minele Lupeni și
Petrila. Cifrele amintite mai înainte
sint medii. Există, desigur, și rea
lizări mai bune, experiențe valoroa
se ale unor brigăzi de mineri, care
demonstrează că acolo unde există
ordine și disciplină, unde se munceș
te organizat, respeetindu-se cu stric
tețe prescripțiile tehnice și tehnolo
gice, se obțin indici ridicați de uti
lizare a complexelor mecanizate,
randamente înalte pe post : in esen
ță deci, producții superioare de căr
bune și. bineințeles, ciștiguri pe mă
sură. Bunăoară, la mina Paroșeni,
brigăzile conduse de minerii Francisc Fazakas și Nicolae Andrașic
realizează productivități de. 10—12
tone cărbune pe post. La mina
Lupeni, brigada condusă de Con
stantin Popa a realizat suplimen
tar 1—2 tone cărbune pc fiecare
post, scoțind in acest an din adîncuri
un plus de producție de 16 060 tone
cărbune, brigada lui Paul Grasu a
obținut peste plan, pe baza sporuri
lor de productivitate, 20 000 tone căr
bune. iar brigada lui Ladislau Matiuș, care realizează productivități de
vîrf, de peste 14 tone cărbune pe
post, a extras peste prevederi în acest an 30 000 tone cărbune. Din pă
cate însă, alte brigăzi, care nu și-au
îndeplinit integral planul; au tras
înapoi realizările pe ansamblul mi
nei.
De fapt, așa cum demonstrează
practica, mecanizarea a dat rezulta
tele scontate acolo unde cadrele teh-

Vaslui. Prin gr^a sectiei de
propagandă a comitetului județean
de partid și a cabinetului județean
pentru activitatea ideologică și politico-educativă. a fost editat și
pus la dispoziția activului de partid
un util caiet documentar în ajuto
rul propagandiștilor. El cuprinde
date și informații privind realiză
rile și perspectivele dezvoltării ță
rii și a județului in cincinalul ac
tual. calcule cu caracter economic,
probleme referitoare la activitatea
internațională a partidului și sta
tului nostru. (Petru Nccula).
Mehedinți. La Aminele cul
turale din Padina Mare și Stignița
s-au desfășurat recitaluri de poezie
patriotică, sub genericul „Partidul
— arhitectul României socialiste".
(Virgiliu Tătaru).

Botoșani. Sub egida 6ecțifii
de profil a Uniunii scriitorilor, re
vistei „Știință și tehnică", a altor
foruri educaționale centrale și ju
dețene, in satul Guranda se des
fășoară, in perioada 19—26 iulie, a
doua ediție a taberei naționale de
creație științifico-fantastică. Parti
cipă elevii și studenții ce compun
cele 24 de cenacluri din țară profi
late pe acest gen de creație. (S. Ai*
lenei).
MlireS *n orSani2area Comi
tetului județean Mureș al U.T.C.,
în holul cinematografului „Arta"
din Tirgu Mureș a fost deschisă, o
expoziție interjudețeană de grafică
satirică. Participă 58 de graficieni
din 15 județe ale țării. Cele peste
o sută de lucrări expuse au ca
temă lupta popoarelor pentru pace,
pentru o lume fără arme. Premiile
pentru cele -mai reușite lucrări au
fost acordate graficienilor Molnar
Denes din Tirgu Mureș. Octavian
Bour din Cluj-Napoca, Ștefan Boroș din Tirgu Mureș și Nicolae Viziteu din Vaslui. (Gheorghe Giur
giu).

sebit de prudenți in ceea ce pri
vește șansele de însănătoșire ale
bolnavului. Ei au declarat totuși
că creierul acceptă in mod evi
dent mai bine grefele decit alte
organe. ,

genția precizează că,, începind
din 1978. la acest laborator s-au
descoperit două variante ale he
moglobinei, cunoscute și in alte
părți, precum și 12 formule gă
site pentru prima oară in China.

• NOI VARIANTE DE
HEMOGLOBINA.
După
cum relatează agenția China
Nouă, specialiștii de la labora
torul de genetică medicală al
spitalului pentru copii din
Shanghai au descoperit recent o
nouă variantă de hemoglobina,
denumită „Hb Shenyang", după
numele localității de unde a
fost recoltată proba de singe.
Proba a fost Supusă unor ana
lize repetate pentru a se veri
fica ipoteza inițială cu ajutorul
unei aparaturi perfecționate. A-

• PALETE DIN CE
RAMICĂ PENTRU .TUR
BOPROPULSOARE.0^'
mă de specialitate americană a
întreprins primele teste cu un
turbopropulsor dotat cu un ro
tor de turbină ale cărui palete
au fost realizate din material
ceramic. Cele 25 de palete au
fost presate la cald, materialul
folosit fiind nitrura de siliciu.
Testele au durat fiecare cite 7,5
ore, in cursul lor fiind simula
tă o misiune de zbor tipică.

POPORULUI COREEAN"

economică, științifică si tehnică româno-franceză
Luni după-amiază au început, la
București, lucrările celei de-a XH-a
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică,
științifică și tehnică romăno-franceză.
Președinții celor două părți în co
misie, Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, și
Michel Jobert, ministru de stat, mi
nistrul comerțului exterior, au ex
primat satisfacția față de bunele ra
porturi statornicite intre România și,
Franța, care, in spiritul Înțelegerilor
și orientărilor stabilite cu prilejul
dialogului la cel mai înalt nivel, au
cunoscut o evoluție mereu ascen
dentă.
Comisia analizează stadiul înfăptui
rii hotărîrilor convenite in timpul vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu
în Franța, in iulie 1980, și al măsu
rilor luate la precedenta sesiune a
comisiei mixte. In acest sens, sint
examinate cșile și modalitățile' de
diversificare a cooperării românofranceze in domeniile industriei chi
mice, construcțiilor de mașini și in
alte sfere de activitate. S-a eviden
țiat, de asemenea, necesitatea de a
se acționa, in continuare, în vederea
lărgirii schimburilor economice re
ciproc avantajoase, intr-o structură

corespunzătoare posibilităților oferi
te de economiile naționale ale Româ
niei și Franței, a cooperării indus
triale și tehnologice in forme noi,
superioare.
La lucrări participă Dumitru
Aninoiu, ambasadorul României la
Paris, și Marcel Beaux, ambasado
rul Franței la București.
*

în cursul dimineții, președinții ce
lor două părți in comisia mixtă au
vizitat secțiile de producție ale So
cietății mixte româno-frariceze „Oltcit“ pentru producerea și comerciali
zarea de autoturisme de mic Iitraj și
au discutat o serie de aspecte pri
vind activitatea acesteia.

★
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe
Oprea a oferit in onoarea delegației
franceze un dineu, în cadrul căruia
s-a toastat în sănătatea președintelui
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a președin
telui Republicii Franceze, Franțois
Mitterrand, pentru dezvoltarea in
continuare a relațiilor româno-francezc, pentru pace și înțelegere pe
continentul european și in întreaga
lume.
(Agerpres)

Țării cit mai mult cărbune!
(Urmare din pag. I)

LA ÎNCHEIEREA „LUNII DE SOLIDARITATE CU LUPTA

nico-inginerești și minerii specia
liști. cu o bogată experiență, au pre
gătit temeinic introducerea fiecărui
complex in frontul de lucru, au adaptat susținerea, tăierea și evacua
rea cărbunelui la condițiile specifi
ce de zăcămînt, punind un accent
deosebit pe respectarea tehnologiilor
de lucru, pe organizarea superioară
a muncii și întărirea ordinii și dis
ciplinei.
La minele Livezeni, Lonea, Petrila
și Aninoasa, complexele mecanizate
au fost introduse mai de curind. La
început s-au invocat tot felul de.
greutăți în plasarea complexelor. De
aceea, nici rezultatele nu au fost pe
măsura posibilităților : la Livezeni
și Lonea s-au obținut productivități
mici, de 5—8 tone cărbune pe post..
Este drept, că și in aceste mine, ca
dealtfel in orice mină, grosimea și
inălțimea straturilor de cărbune va
riază de la un sector la altul sau
chiar de la un abataj la altul și, în
aceste condiții, nu este ușor să orga
nizezi lucrul cu un complex meca
nizat. Dar tocmai cînd sint de în
fruntat asemenea dificultăți, hotăritoare se dovedesc a fi măiestria,
competența profesională. Experiența
a dovedit că, atunci cind se acțio
nează cu perseverență, cu tenacitate,
cu dorința fermă de a învinge greu
tățile, este pe deplin posibil să se
obțină rezultatele dorite.
La mina Aninoasa. una dintre uni
tățile cu pondere în producția de
cărbune din Valea Jiului, introdu
cerea mecanizării nu a început prea
încurajator. La primul complex in
trodus în subteran nu se realizau
nici productivitățile ce se obțineau
într-un .abataj cameră. A fost apoi
plasat un alt complex, dar rezulta
tele așteptate nu se înregistrau. Anumiți mineri sau chiar unele cadre
tehnice susțineați că la Aninoasa nu
sint condiții pentru a se lucra cu
complexe și chiar au propus să fie
scos la suprafață complexul de la

Vrancea La Foc?ani> In or~
ganizarea comitetului județean al
U.T.C., a avut loc simpozionul
cu tema „Educația materialist-științifică a tineretului". Au partici
pat tineri din unitățile economice
și sociale, elevi din localitate. (Dan
Drăguleseu).

Teleorman. 111 ora?ul Zim"
nicea s-a desfășurat un l'estivalconcurs dc creație și interpretare
la care au participat formații artis
tice din județele care au contribuit
la reconstrucția orașului de la Du
năre. Cu acest prilej au fost verni
sate și expoziții de pictură, grafică
și filatelie. (Stan Ștefan).
Q|țjj Colecțiile Muzeului etno
grafic al Transilvaniei din ClujNapoca s-au îmbogățit recent cu
mai bine de 108 piese de patrimo
niu din zonele Hațeg. BistrițaNăsăud. Sălaj și Cluj. Ele vor fi
prezentate în expozițiile organizate
de muzeu, care vor înfățișa portul
popular, arta textilă și ceramica
din aceste zone etnografice. (Alex.
Mureșan).
La Casa de cultură a
sindicatelor din Alba Iulin a avut
loc o seară muzeală organizată de
Muzeul Unirii din localitate. Au
fost prezentate publicului rezulta
tele cercetărilor arheologice efec
tuate în ultima perioadă în această
străveche vatră istorică. (Ștefan
Dinică).

Maramureș. In ora?ul Tlrgu
Lăpuș își desfășoară activitatea ta
băra de creație a artiștilor plastici
amatori din județ. Participanții,
între care invitați din județul Satu
Mare, demonstrează, prin lucrări
practice și dezbateri teoretice, cu
noștințele de specialitate. Cele mai
bune lucrări realizate in tabără vor
fi prezentate apoi intr-o expoziție
județeană itinerantă. (Gh. Susa).
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sectorul I, care nu dădea producția
prevăzută.
— Nu am fost de acord cu propu
nerea de a scoate complexul, ne-a
spus inginerul Cornel Burlec, direc
torul minei. în primul rind, compromiteam ideea mecanizării la mina
noastră. Apoi, puneam, la îndoială
capacitatea cadrelor tehnice, a mine
rilor de a rezolva problemele pro
ducției. Dar nici nu puteam fi de
acord să ținem complexul in func
țiune, obținînd avansări zilnice re
duse, doar de 0,63 metri, și produc
tivități de 5—6 tone cărbune pe post.
Analiza temeinică a cauzelor ‘ ne-a
demonstrat că dificultățile proveneau
de la tavanul de rezistență. Ne-am
hotărit să ne angajăm la o treabă
anevoioasă, dar necesară : brigada
lui Pavel Dediu să refacă tavanul de
rezistență, adică să-1 dubleze cu unul
artificial.
Schimburile minerilor, ale șefilor
de schimb și de brigadă nu s-au mai
numărat în ore.- S-a muncit cu mul
tă dăruire și abnegație muncitoreas
că. Șeful de brigadă era prezent cli
pă de clipă în rîndurile minerilor. Și
tavanul artificial a fost construit.
Cînd a început avansarea în stratul
de cărbune, sub tavanul artificial, de
la primii metri rezultatul s-a văzut
imediat : productivitatea a crescut cu
aproape patru tone pe post, ajungindu-se la 10,5 tone. In iunie, cînd s-a
încheiat ciclul de producție, cu com
plexul mecanizat al brigăzii lui De
diu s-au obținut peste plan 10 824
tone cărbune. într-un timp foarte
scurt brigada a preluat, introdus și
montat un nou complex de fabrica
ție românească, tot la sectorul I. în
stratul 3, blocul 2.Aici, în noul abataj 14/13, brigada
a-' întimpinat. alte greutăți generate
de zăcămînt, stratul de cărbune fiind
în unele porțiuni „laminat", adică
foarte îngust. Dar brigadierul Pavel
Dediu, ortacii săi Vasile Băran, Va
sile Florea, Nicolae Alămuș, Vasile
Enache și ceilalți mineri din brigadă
s-au sfătuit cu cadrele telmico-inginerești și au adoptat o soluție teh
nică nouă : cei 40 de metri de aba
taj pe care îi ocupă complexul sint
continuați de alți 20 metri cu susți
nere individuală. De la prima por
nire a complexului s-au realizat
8,5—9 tone cărbune pe post. Pavel
Dediu și ortacii săi sint convinși că
vor obține constant 10—11 tone pe
post. Așa a fost învins scepticismul
celor care nu credeau în mecanizare.
Pînă la sfirșitul anului,, la mina Aninoasa se va extrage cărbune cu
trei complexe mecanizate.
Am redat mai pe larg experiența
de la Aninoasa, cu convingerea că și
minerii din Livezeni. Lonea și Pe
trila vor desprinde învățămintele cu
venite. Realizările din luna iunie și
din prima parte a lunii iulie atestă,
de fapt, un pronunțat reviriment la
extracția de cărbune cu mijloace me
canizate, ajungîndu-se in aceste trei
mine la productivități de 8—9 și
chiar 10 tone cărbune pe post. Iar
pe ansamblul Combinatului minier
Valea Jiului, indicele de utilizare ex
tensivă a complexelor mecanizate a
fost în luna iunie cu 4 la sută mai
mare decit media atinsă în lunile
precedente. Aceasta demonstrează că
minerii Văii Jiului sint pe deplin
conștienți că numai prin creșterea
productivității muncii in abataje pot
scoate din adîncuri mai mult căr
bune, sporindu-și astfel contribuția
la dezvoltarea bazei energetice și de
materii prime a țării.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 27
iulie, ora 21 — 30 iulie, ora 21. în țară:
Vreme în curs dc ameliorare. Cerul va
fi schimbător. Vor cădea precipitații
locale sub formă de ploaie, mai ales
în zonele de deal și de munte, apoi
ploile vor deveni izolate.
Vîntul va
sufla moderat. Temperatura aerului va
crește treptat. Minimele vor fi cuprin
se intre 8 și 18 grade, maximele vor
oscila între 20 și 30 de grade, local mai
ridicate. în București : Vreme în curs
de ameliorare. Cerul va fi schimbător.
Vor cădea ploi de scurtă durată la
începutul intervalului. Vînt moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 14 și 16 grade, cele maxime vor
oscila intre 27 și 29 de grade. (Marga
reta Struțu, meteorolog de. serviciu).
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^pretutindeni
Aplicarea paletelor din cerami
că la fabricarea motoarelor tur
bopropulsoare pentru avioane și
elicoptere va permite obținerea
unor performanțe mai bune și
reducerea consumului specific
de combustibil.

• RECUPERAREA AR
GINTULUI DIN SOLUȚII.
O firmă britanică — „Photographie Silver Recovery Limi
ted" — a pus la punct, o insta
lație care poate recupera 40 kg
de argint într-o săptămină de
funcționare continuă. Ea poate
fi adaptată pentru diverse apli

cații, printre care și recupera
rea metalului din soluții foarte
diluate provenite din apele de
spălare a instalațiilor de electrodepunere, din soluții foto
grafice etc. Particulele de ar
gint sint colectate de catodul
rotativ al instalației și recupe
rate sub formă de solzi, gata
de rafinare și topire. Firma bri
tanică proiectează, de aseme
nea, realizarea unei secții care
va prelucra, într-un schimb de
opt ore, două tone de film fo
tografic monocrom, folosind noi
tehnici chimice de recuperare a
argintului.

Sprijin ferm cauzei drepte
a poporului coreean
Ca-n fiecare an, între 25 iunie și
27 iulie — data izbucnirii, în 1950,
a războiului din Coreea și, respec
tiv, a semnării armistițiului de la
Panmunjon, trei ani mai tîrziu —
popoarele, forțele progresiste, de
mocratice, de pe toate meridianele
globului au marcat și în anul aces
ta, prin ample și diverse acțiuni,
„LUNA DE SOLIDARITATE CU
LUPTA POPORULUI COREEAN",
în diferite țări au fost organizate
cu acest prilej mitinguri, adunări,
reuniuni, simpozioane, s-au publi
cat articole, cu tot atîtea prilejuri
de evocare a luptei eroice a po
porului coreean pentru respingerea
agresiunii imperialiste, pentru apă
rarea patriei, a cuceririlor revolu
ționare, a independenței și suvera
nității naționale a R.P D. Coreene
și, totodată, de reafirmare a spri
jinului acordat cauzei drepte a po
porului coreean, năzuinței sale spre
reunificarea pașnică, democratică
și independentă a țării. Astfel, de
pildă, pentru a ne limita la un sin
gur exemplu, la reuniunea de la
Paris, din 2 iulie, a Comitetului Execuliv al Comitetului Internațio
nal de legătură pentru reunificarea
independentă și pașnică a Coreei,
Lucio Luzzjjțo, președintele, și Guy
Dupre, șî-H&j.arul general al comi
tetului. âațȘr numeroși vorbitori reprezentînd’organizații din mai mul
te țâri ale lumii au subliniat ne
cesitatea retragerii trupelor străine
din Coreea de Sud, au sprijinit ac
țiunile și propunerile constructive
ale R.P.D. Coreene.
în țara noastră, care s-a afirmat
dintotdeauna, atit in anii războiu
lui, cit și in perioada reconstrucției
postbelice a țării, ca un prieten
statornic al poporului coreean,
„Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean" a fost marcată
printr-o bogată suită de acțiuni și
manifestări, in cursul cărora s-a
dat expresie sentimentelor frățești
ale poporului român față de năzu
ința firească a populației din cele
două părți ale Coreei de a trăi in
tr-o patrie unificată și independen
tă. Aceste sentimente izvorăsc din
legăturile trainice de prietenie și
colaborare • care s-au statornicit și
se dezvoltă continuu între cele,
două țări și popoare. La evoluția
mereu ascendentă a relațiilor româno-coreene o contribuție ho.tăritoare au adus întilnirile și convor
birile de la București și Phenian
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Kim Ir Sen. Vizita oficială de
prietenie a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. in Republica
Populară Democrată Coreeană, din
17—21 aprilie a.c.. convorbirile avute cu acest prilej cu tovarășul
Kim Ir Sen au dat noi dimensiuni
dezvoltării în continuare a relații
lor de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele
noastre. Declarația comună semna
tă de cei doi conducători la sfirși
tul acestei vizite completează și
îmbogățește prevederile Tratatului
de prietenie și colaborare dîhtre
România și R.P.D. Coreeană, semhăt în urmă cti șapte ani, dind un
nou și puternic impuls conlucrării
multilaterale româno-coreene în

interesul operei de edificare a so
cialismului in cele două țări, al
cauzei păcii și progresului în în
treaga lume.
Poporul nostru se pronunță cu
fermitate, așa cum s-a relevat și în
cadrul manifestărilor consacrate
„Lunii de solidaritate cu lupta po
porului coreean", pentru curmarea
situației cu totul anormale pe care
o reprezintă scindarea Coreei in
două părți, pentru înfăptuirea as
pirațiilor arzătoare ale întregului
popor coreean de a trăi intr-o pa
trie unită, liberă, democratică.
România socialistă susține puternic
propunerile făcute. de tovarășul
Kim Ir Sen in raportul prezentat
la Congresul al VI-lea al Partidu
lui Muncii din Coreea, propuneri ce
constituie un adevărat program
privind reunificarea pașnică și in
dependentă a Coreei, retragerea
trupelor străine și a armamentului
nuclear din jumătatea de sud a tă
rii, transformarea acordului de ar
mistițiu în acord de pace și de cre
are a Republicii Confederale Demo
crate Koryo. Reafirmînd poziția
consecventă a României socialiste,
în timpul vizitei efectuate în apri
lie in R.P.D. Coreeană, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU declara :
„Doresc să reafirm și cu acest pri
lej sprijinul și solidaritatea între
gului popor român față de lupta
dreaptă a poporului coreean pentru
unificarea patriei. Susținem in mo
dul cel mai hotărît poziția princi
pială a Partidului Muncii din Co
rcea, propunerile formulate de
dumneavoastră, tovarășe Kim Ir
Sen, la Congresul al VI-lea al par
tidului privind reunificarea inde
pendentă și pașnică a țării".
Fără îndoială că traducerea în
viață a acestor propuneri ar răs
punde intereselor vitale ale între
gului popor coreean, ar constitui,
în același timp, o contribuție de
seamă la consolidarea păcii in această zonă a Asiei și in întreaga
lume. Din păcate, așa cum se știe,
regimul dictatorial și antipopular
din Coreea de Sud, sprijinit de for
țele străine, face tot ce-i stă in pu
tință pentru a se opune oricăror
măsuri de natură să ducă la reali
zarea treptată a unității naționale
și de stat, nu vrea să recunoască
faptul că noile propuneri ale R.P.D.
Coreene sint profund constructive,
de natură să ducă la înfăptuirea
reunificării pașnice a țării, fără nici
un amestec din afară. Această po
ziție. este energie condamnată de
cercurile democratice din Corcea
de Sud, de forțele progresiste din
întreaga lume, care cer să se dea
ascultare și să fie traduse in viață
propunerile juste ale R.P.D. Co
reene.
Animat de sentimente de caldă și
frățească prietenie față dc poporul
coreean, poporul român iși expri
mă convingerea că. bucurîndu-se
de solidaritatea activă a forțelor
înaintate din întreaga lume, po
porul coreean va reuși să facă să
triumfe cauza sa dreaptă, va putea
trăi într-o țară unită, democratică
și pașnică.

s. podînă

Adunarea de la întreprinderea
de mecanică navală Galați
Luni după-amiază, la întreprin
derea de mecanică navală Galați a
avut loc o adunare organizată de Co
mitetul municipal Galați al P.C.R., cu
prilejul „Lunii de solidaritate cu
lupta poporului coreean", la care au
luat parte reprezentanți ai organelor
locale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, numeroși
oameni ai muncii.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Populare Democrate
Coreene la București.
în cuvîntul său. Constantin Iacob.
directorul întreprinderii de mecanică
navală, a evocat lupta eroică a po
porului coreean pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare, a indepen
denței și suveranității naționale, pre
cum și succesele importante obținu
te, sub conducerea Partidului Mun
cii din Coreea, in opera de edificare
socialistă a țării. în continuare, vor
bitorul s-a referit pe larg la relațiile
de prietenie statornicite între parti
dele, țările și popoarele român și
coreean, evidențiind, in acest con
text. contribuția esențială adusă de
întilnirile și convorbirile de la
București și Phenian dintre tovarășii
Nicolae. Ceaușescu și Kim Ir Sen. în
țelegerile convenite intre Cei doi con
ducători de partid și de stat.
A luat apoi cuvîntul Sin In Ha,
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. Vorbitorul a înfățișat lupta po
porului coreean pentru realizarea
idealului național de reunificare in
dependentă și pașnică a țării.
Referindu-se la cursul ascendent al
legăturilor de prietenie dintre parti

tV
PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Roman foileton : „Fiicele doctoru
lui". Episodul 1
11,55 Cîntâ corul întreprinderii meca
nice din Cimpulung
12,10 Cadnan mondial
12,30 Anunțuri și muzică
12,35 Matineu de vacanță
16,00 Telex
16,05 Viața școlii
16,25 Caruselul operetei
16,40 Clubul tineretului. „Omagiu pa
triei și partidului". înregistrări din

• ȚIGĂRILE Șl AS
FALTUL. Ce legătură poate
exista intre țigări și asfalt? Me
dicul suedez S. Simons a cal
culat, în cursul cercetărilor pe
care le-a efectuat în cadrul
„campaniei antinicotină", larg
sprijinită atît de guvern, cît și
de organizațiile obștești din
Suedia, că într-un an toți fu
mătorii suedezi inhalează, îm
preună cu fumul de țigară, cir
ca 108 tone de gudron, cantita
te suficientă pentru a asfalta
800 metri pătrați de șosea!

• INVENTIVITATE CO
MERCIALĂ. 111 ult,ma VTeme in Japonia s-a redus masiv

numărul doritorilor de a-și
achiziționa automobile in rate
plâtibile timp îndelungat, din
teama de a nu-și pierde locu
rile de muncă și a deveni ast
fel insolvabili. Pentru a con
tracara această tendință, direc
ția unui magazin auto a trecut
la aplicarea unui experiment
neobișnuit: se propune clienților cumpărarea mașinii dorite...
în părți. Cind a fost achizițio
nat întregul set de componen
te, direcția trimite un mecanic
care montează automobilul.

• O NOUĂ FIBRĂ
ARTIFICIALĂ, cu proprie
tăți deosebit de prețioase, a fost
realizată de cercetătorii de la

dele și popoarele celor două țări, vor
bitorul a subliniat, rolul deosebit de
important în această direcție al în
țelegerilor convenite in cadrul intilnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir
Sen. Ambasadorul Sin In Ha a ex
primat sentimente de gratitudine
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român, eminentu
lui său conducător, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru sprijinul activ și
solidaritatea Militantă manifestate in
înfăptuirea dezideratului fundamental
al poporului coreean — reunificarea
patriei.
în încheierea adunării a fost vizio
nat un film documentar înfățișînd vi
zita oficială de prietenie efectuată in
primăvara acestui an de tovarășul
Nicolae Ceaușescu impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in R.P.D.
Coreeană.
★

Cu prilejul „Lunii de solidaritate
cu lupta poporului coreean", colone
lul superior Kim Ciung Hiăn, ata
șatul militar, aero și naval al Re
publicii Populare Democrate Co
reene la București, s-a întilnit cu
militari dintr-o unitate a armatei ro
mâne. in fața cărora a evocat luota
poporului coreean pentru reunifi
carea pașnică a patriei și a subli
niat sprijinul frățesc al poporului
român acordat acestei cauze drepte.
Totodată, au fost vizionate o fotoexpoziție și un film documentar puse
la dispoziție de Ambasada R.P.D.
Coreene la Bucureșt i.
(Agerpres)
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spectacolul formațiilor de copii șl
tineret desfășurat sub acest ge
neric la Năvodari
Cartea social-politică
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Ancheta TV : „Dus-intors pe dru
mul amăgirilor"
Teatru TV : „Tineri căsătoriți
caută cameră" de Mihail Roscin.
Traducerea : Tudor Steriade. Spec
tacol preluat de la Teatrul Națio
nal din Cluj-Napoca
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Salonul TV al artelor plastice
Mic dicționar de operă și balet
Telejurnal

Institutul de compuși macromoleculari al Academiei de știinte
a U.R.S.S. Ea a primit numele
de „armid" și rezistă Ia tempe
ratură de pînă la plus 400 gra
de Celsius, sau la temperaturi
negative, de ordinul a 190 gra
de, la care nu rezistă nici o
altă fibră, nici chiar metalele.
Armidul nu reacționează timp
îndelungat la iradieri cu raze
ultraviolete sau de altă natură,
în plus, noua fibră se compor
tă ca un dielectric. Datorită
acestor calități, armidul are o
sferă de aplicabilitate extrem de
largă, din el puțind fi confec
ționate țesături electro și termorezistente, țesături ignifuge
pentru siderurgie, filtre pentru
gaze fierbinți și altele.

r

BRAZILIA

Larg interes pentru volumul
„Nicolae Ceausescu-concepția asupra
noii ordini economice internaționale"
BRASILIA 26 (Agei’pres). — „Re
vista Institutului de istorie și geo
grafie din Goias“ (Brazilia) a pu
blicat, sub Îngrijirea prof. univ.
Atico Vilas Boas da Mota, o re
cenzie^ a volumului „Nicolae
Ceaușescu — concepția asupra noii
ordini economice internaționale",
apărut nu demult, la Brasilia.
. Volumul este prezentat și reco
mandat cu căldură cercetătorilor
brazilieni; cu sublinierea că aceș
tia „vor găsi cu siguranță în el un
sprijin excelent în aprecierea gîndirii unuia dintre oamenii de stat
europeni purtători de cuvînt ai na
țiunilor care .aspiră la autodetermi
narea popoarelor' și la armonie in
ternațională". Recenzia subliniază
că prefața volumului „a reușit să

Deschiderea Adunării mondiale a 0. N. U.

privind „vîrsta a treia**
VIENA 26 (Agerpres). — La Viena
s-au deschis luni lucrările Adunării
mondiale a O.N.U. privind „vîrsta a
treia", la care participă delegații din
peste 110 țări, precum și reprezen
tanți ai organizațiilor internaționale
din sistemul O.N.U. și din partea unor organizații neguvernamentale,
care activează în acest domeniu.
Din țara noastră ia parte o delega
ție condusă de tovarășa Georgeta
Mecu, adjunct al ministrului muncii.
Deschisă printr-o alocuțiune de
salut, rostită de președintele federal
al Austriei, Rudolf Kirchschlaeger,
Adunarea mondială a ales ca pre
ședinte pe reprezentanta țării-gazdă,
dr. Hertha Firnberg, ministrul pentru
știință și cercetare.
în ședința inaugurală au fost, de

asemenea, alese organele de condu
cere ale conferinței. România a fost
aleasă, alături de alte state, ca vice
președintă a Adunării mondiale a
O.N.U. pentru „virsta a treia", ale
gere care' reflectă aprecierea reali
zărilor țării noastre pe plan economic
și social, in domeniul asigurării de
condiții tot mai bune persoanelor în
virstă, precum și a rezultatelor școlii
românești de gerontologie și geriatrie.
Potrivit mandatului conferit de
Adunarea Generală a O.N.U., Aduna
rea mondială este chemată să lanseze
un program internațional de acțiune
vizind garantarea securității econo
mice și sociale persoanelor vîrstnice, pretutindeni in lume, și asigura
rea premiselor necesare participării
acestora ia dezvoltarea țărilor lor.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

■

LIBERIA

Excelenței Sale
Comandant Suprem SAMUEL K. DOE

NORVEGIA : 500 000 de semnaturi pe apelul privind
denuclearizarea Europei de nord
OSLO. - Peste o jumătate de mi
lion de locuitori ai Norvegiei și-au
pus semnătura pe apelul pentru
transformarea Europei de nord în
zonă denuclearizată. Zeci de mii de
oameni de cele mai diverse orien
tări politice participă la mișcarea
de masă „Nu, armei nucleare",
scrie ziarul „Friheten". In cadrul acestei mișcări, comitetul municipal

din Lenvik, regiunea Troms, a adop
tat o rezoluție prin care cere parla
mentului să excludă pentru tot
deauna orice posibilitate de folo
sire a armei nucleare de pe pămintul Norvegiei și să ia măsuri ur
gente pentru crearea zonei denuclearizate în nordul Europei. Și alte
consilii municipale au adoptat ase
menea hotărîri.

Președintele Consiliului Popular de Salvare,
Șeful' statului Republica iLiberia
1
Sărbătoarea națională a Republicii Liberia — cea de-a 135-a aniversara
a proclamării independenței de stat — îmi oferă plăcutul prilej de a vă
transmite calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace și prosperitate poporului liberian prieten.
Doresc să-mi exprim convingerea că legăturile de strinsă prietenie și coo
perare stabilite intre popoarele și țările noastre se vor dezvolta tot mai pu
ternic in diferite domenii de activitate, spre binele reciproc al României și
Liberiei, al cauzei păcii, independenței naționale, colaborării și securității
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul liberian săr
bătorește in aceste
zile 135 de ani de la
proclamarea indepen
denței de stat a Li
beriei — prima repu
blică de pe continen
tul african.
Țară situată pe
coasta de vest a Afri
cii, intre Sierra Leo
ne, Guineea și Coas
ta de Fildeș, Liberia
are o suprafață de
111 369 kmp și o popu
lație de 1 710 000 locui
tori, care se ocupă în
principal cu agricultu
ra ; vreme de un se
col, după dobiridirea
independenței, a fost,
de fapt, o zonă agri
colă, pe întinsul că
reia se cultivau ca
feaua, arborele de ca
cao, arborele de cau
ciuc. în ultimele de
cenii însă, ca urmare
a descoperirii unor
mari zăcăminte de
minereu de fier in
munții Nimba, struc
tura economiei națio
nale s-a schimbat ra
dical. Liberia reali
zează în prezent 40 la
sută din producția de

Participanții la „Marșul
păcii '82" au sosit
la Smolensk

din această regiune față de S.U.A.,
fapt inutil de a fi disimulat". „în con
textul crizei din Malvine, Statele
Unite nu au putut adopta o poziție
neutră, ceea ce a determinat o divi
zare in O.S.A., între țările latinoamericane și S.U.A., divizare ale că
rei consecințe vor dura încă mult
timp" — a arătat secretarul general
al organizației.

democratice, populare din țară și care
să prezinte la viitoarele alegeri prezi
dențiale un candidat unic. El a arătat
că nu trebuie înțeleasă candidatura sa
la funcția supremă ca opusă celorlalte
candidaturi similare anunțate de alte
forțe de stingă venezuelene, precizind
că în cazul în care nu se va ajunge
la o alianță mai amplă a forțelor
democratice, Mișcarea „Nueva Alter
nativa" va duce, totuși, campania
electorală numai împotriva candidaților „Acțiunii Democratice" și parti
dului „Copei".
Mișcarea pentru Socialism (M.A.P.)
și Mișcarea de Stînga Revoluționară
(M.I.R.) — alte două importante forțe
de stingă venezuelene — au procla
mat pe Teodoro Petkoff drept candi
dat unic al lor la funcția supremă în
alegerile prezidențiale din țară de
anul viitor — precizează Prensa La
tina.

’

PE DIFERfTE MERIDIANE ALE GLOBULUI

LONDRA. Renunțarea la produ
cerea și amplasarea armei nuclea
re, distrugerea tuturor focoaselor
nucleare ar constitui mijlocul cel
mai adecvat pentru evitarea unui
război nuclear — a relevat, intr-o
declarație făcută ziarului „Morning
Star", Ron Todd, lider al Sindica
tului muncitorilor din transporturi
din Marea Britanic. Sindicatele
britanice, a continuat el, au spri
jinit și sprijină mișcarea pentru
pace din Anglia și alte țări ale lu
mii. Ne pronunțăm pentru conti
nuarea procesului destinderii, a
relevat Ron Todd.

,

CARACAS 26 (Agerpres). — La Ca
racas a avut Ioc reuniunea constitu
tivă a Mișcării „Nueva Alternativa",
formată din 13 partide și organizații
de stingă din Venezuela, între care
Partidul Comunist, Mișcarea de
Stingă
Revoluționară — Americo,
Mișcarea Electorală a Poporului, Or
ganizația Poporul Avansează, Liga
Socialistă — transmite agenția Prensa
Latina. Cu acest prilej, Jose Vicente
Rangel a fost desemnat candidat al
alianței la funcția supremă în alege
rile prezidențiale din țară de anul
viitor.
într-o alocuțiune rostită, Jose Vi
cente Rangel s-a pronunțat pentru
lărgirea și consolidarea unității de
acțiune a forțelor de stingă din Ve
nezuela și în acest sens pentru reali
zarea unei alianțe electorale și mai
ample, care să înglobeze toate forțele

•

ANGLIA: Sindicatele cer
renunțarea la producerea
și amplasarea armei
nucleare

sintetizeze importanța trecutului
României și legăturile sale latine,
căre o situează mai aproape de co
munitatea spirituală braziliană".
Recenzia menționează că „volu
mul reunește considerații, declara
ții, luări de poziție și discursuri ale
președintelui României, Nicolae
Ceaușescu, formulate tocmai in pe
rioada cea mai dificilă a istoriei
moderne, moment marcat de con
tradicții și de pericolul de ruptură
a practicii coexistenței pașnice".
Sint, de asemenea, recomandate
cititorilor volumele președintelui
Nicolae Ceaușescu „încotro se în
dreaptă România" și „Cuvinte că
tre America de Sud", apărute an
terior in Brazilia.

Crearea unei coaliții electorale de stingă in Venezuela

.

Se extind acțiunile pentru pace și dezarmare

Secretarul general al 0. S. A. se pronunță
pentru reformularea relațiilor inleramericane
NASSAU 26 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Nassau, secreta
rul general al Organizației Statelor
Americane (O.S.A.), Alejandro Orfila, s-a pronunțat pentru strîngerea
unității țărilor latino-americane și
reconsiderarea relațiilor acestor state
cu S.U.A. — transmite, agenția France
Presse. „Războiul din Malvine — a
spus Orfila — a provocat în America
Latină o scădere a încrederii țărilor

J

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Par
ticipanții la „Marșul păcii — ’82" au
sosit luni la Smolensk. Agenția
T.A.S.S. precizează că acest impor
tant centru industrial și cultural a
devenit, după Vîborg, Leningrad,
Kalinin și Moscova cel de-al cinci
lea oraș sovietic pe traseul marșu
lui la care participă reprezentanți
ai mișcării pentru pace din Dane
marca, Norvegia, Suedia, Finlanda
și ai partizanilor păcii sovietici.
„Marșul păcii — ’82“ a început la
Stockholm, la 13 iulie, și se desfă
șoară sub lozincile „NU, armelor
nucleare în Europa, în Vest și în
Est!", „NU, armelor nucleare în în
treaga lume!", „Dezarmare și
pace !“.

Ca și in alte țări vest-europene, in Belgia continuă să ia amploare miș
carea pentru pace și dezarmare. Fotografia înfățișează un aspect de la
o demonstrație desfășurată in orașul Anvers

y
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Evoluția situației din Liban
• Trupele israeliene îșl intensifică asediul asupra sectorului vestic al capitalei libaneze ® în
trevedere la Beirut între Yasser Arafat și o delegație a Congresului S.U.A. ® Președintele
Egiptului se pronunță pentru retragerea imediată a trupelor israeliene • Operațiunile militare
provoacă mari suferințe populației civile
BEIRUT 26 (Agerpres). — Pentru
a cincea zi consecutiv, forțele israe
liene de ocupație și-au intensificat,
luni, asediul împotriva sectorului de
vest a! Beirutului, ca și împotriva
sectorului Ouzai, din sudul capi
talei libaneze. Agenția palestiniană
W.A.F.A. a precizat că aviația israeliană a întreprins trei raiduri aerie
ne, ținta acestora fiind în special: zo
nele Spinneys, Ramlet El Beida,. Bir
Hassan și cartierul sportiv Fakhani,
ca și sectorul aeroportului interna
țional din suburbia sudică a orașului.
Raidurile au fost îhtimpinate cu foc
de baraj de către forțele comune palestiniano-progresiste libaneze.
Potrivit postului de radio „Vocea
Libanului arab" al forțelor comune,
vedete israeliene au încercat, dumi
nică seara, o debarcare în zona pla
jei Saint Simon, participînd în ace
lași timp la bombardarea > cartierelor
Beirutului, care au provocat incendii
în diferite puncte. Tentativa a fost
oprită cu foc de artilerie și rachete
de forțele comune palestiniano-libaneze progresiste ; unitățile navale is
raeliene au fost nevoite să se retra
gă. Postul de radio citat a anunțat
că numărul victimelor raidurilor de
luni ale aviației israeliene este de
lâ.morți și 47 răniți.
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a avut o
întrevedere cu o delegație a Con
gresului S.U.A., care face o vizită
la Beirut pentru a lua cunoștință de
urmările agresiunii israeliene în Li
ban, relatează agenția palestiniană de
presă WAFA. în cursul întrevederii,

Arafat a prezentat delegației ameri
cane dimensiunile și scopurile inva
ziei israeliene in Liban și ale asediu
lui impus orașului Beirut — precizea
ză agenția.
Violarea continuă a încetării focu
lui de către Israel, prin bombardarea
de pe uscat, din aer și de pe mare a
zonelor cu populație civilă — a sub
liniat Yasser Arafat — s-a soldat cu
numeroase victime in rîndul persoa
nelor civile, mai multe tabere de refugiați palestinieni au fost distruse,
iar altele avariate. Au fost distruse,,
de asemenea, mari părți din orașele
Saida, Es Sour (Tyr) și Beirut. Fo
losirea de către trupele israeliene a
unor arme, îndeosebi a celor prohi
bite pe plan internațional, cum sint
bombele cu fragmentație și cu fosfor
— a mai arătat Arafat — a dus la
uciderea a numeroși copii, femei și
bătrîni.
Asemenea acțiuni, ca și continua
rea agresiunii israeliene împotriva
popoarelor libanez și palestinian — a
relevat Arafat — nu fac decît să spo
rească hotărirea acestor popoare de
a continua lupta — adaugă WAFA.
CAIRO 26 (Agerpres). — într-un
discurs rostit cu prilejul celei de-a
30-a aniversări a Zilei naționale a
Egiptului, președintele Hosni Muba
rak. abordind situația din Liban, a
invitat forțele străine să se abțină de
la orice amestec in chestiunile inter
ne și in destinul poporului libanez,
punind accentul pe necesitatea re
tragerii imediate a trupelor israelie
ne din Liban. „Istoria ne-a învățat
că ocupația străină nu poate favori
za niciodată un climat susceptibil să
soluționeze problemele naționale" —

a subliniat el, relevînd că Egiptul se
va opune cu tărie oricărei încercări
de divizare a Libanului, de reînviere
a conflictelor sectare sau de impune
re a dominației unei fracțiuni în de
trimentul celorlalte forțe politice și
sociale. Vorbitorul s-a pronunțat în
favoarea recunoașterii reciproce în
tre Israel și palestinieni, a dreptului
acestora la autodeterminare și a
dreptului Israelului la existență.
Președintele egiptean a adresat ță
rilor arabe un apel Ia unitate și coo
perare, subliniind apartenența Egip
tului la națiunea arabă.
★

Societatea palestiniană de Semi
lună Roșie a dat publicității un co
municat prin care denunță condiții
le sanitare deplorabile din tabăra de
concentrare Ansar, de .lingă Nabatiyeh, din sudul Libanului, afirmind
că acestea s-au deteriorat, căpătînd
un caracter de epidemie. După cum
precizează agenția palestiniană WAFA,
mulți prizonieri suferă in prezent de
febră tifoidă, lepră, alte maladii dermatice, infecții și ulcere.

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Războ
iul dus de Israel in Liban a pro
vocat noi greutăți economiei israe
liene, afectata deja de marile chel
tuieli militare, și subminează spe
ranțele guvernului de a reduce in
flația sub 100 la sută, relatează agen
ția Reuter. Pînă acum, arată agenția,
citind surse guvernamentale, războiul
de agresiune a costat Israelul peste un
miliard de dolari, la care se adaugă
peste 500 milioane dolari necesari
pentru înlocuirea echipamentului mi
litar.

Decolare ratată. Tabloul e-

„Creștere

negativă"

în

Slid
globală, criza a lovit cel
mai dur țările în curs de dezvoltare,
care, anul trecut, au înregistrat pen
tru prima dată o reducere absolută
a venitului național pe locuitor. Im
pactul a fost atît de puternic îneît

problema ce confruntă în prezent
statele respective nu mai este aceea
a dezvoltării, ci a plutirii la supra
față. Căci dacă in situații similare,
cum a fost cea din 1974—1975, țările
in curs, de dezvoltare au reușit să
facă față consecințelor diminuării
cererii externe asupra producției in
terne prin recurgerea la propriile re
zerve in devize sau Ia împrumuturi
pe piețele internaționale, actuala re
cesiune le-a găsit lipsite de ambele
posibilități.
Rezervele au secătuit. Mai întîi
din pricina înrăutățirii constante a
raportului de schimb materii prime
— produse manufacturate : în 1969,
Malayezia putea cumpăra un jeep
dind în schimb 4 tone de cauciuc, in
1970 a trebuit să dea 10 tone, iar un
deceniu mai tîrziu — 25. Apoi, ca ur
mare a scumpirii exagerate a petro
lului, scumpire care s-a repercutat
negativ, in primul rind asupra sta
telor in curs de dezvoltare nepetro
liere. Peste cei doi factori s-a supra
pus un al treilea — noul val de pro
tectionism, care a făcut tot mai difi
cilă pătrunderea pe piețele țărilor
dezvoltate a mărfurilor provenite
din statele in curs de dezvoltare. Di
minuarea veniturilor din exporturi,
concomitent cu sporirea cheltuielilor
pentru importuri, a contribuit, pe de
o parte la epuizarea rezervelor in
terne, iar pe de altă parte la acu
mularea de datorii externe : 180 mi
liarde de dolari în 1975 — 525 mili
arde in 1981. O triplare în numai
șase ani !
Accesul țărilor „lumii a treia" Ia
sursele externe de finanțare a dez
voltării a fost, practic, blocat nu atit
de volumul mare al datoriei lor, cit
de nivelul neobișnuit de înalt al dobinzilor practicate in ultimul timp de
unele țări capitaliste dezvoltate. Con
cludent pentru amploarea dificultăți
lor suplimentare pe care le creează
țărilor subdezvoltate dobinzile ridica
te este și faptul că s-a ajuns la situa
ția ca peste 80 la sută din împrumu
turile noi să servească doar Ia stinge
rea celor vechi ! Din factor al dez
voltării, creditul internațional a de

venit astfel o frînă in calea ei. Ță
rile rămase in urmă au fost con
strinse să amine sau chiar să re
nunțe la importante proiecte de in
vestiții, ceea ce a slăbit îngrijorător
de mult activitatea lor economică :
de la 4,1 la sută in 1980, ritmul me
diu de creștere a scăzut la numai
1,4 la sută în 1981 ; iar pentru țările
importatoare de petrol el n-a fost
decit de 0.6 la sută. în fapt, o „creș
tere negativă", adică, practic, o re-

Pe marginea

sesiunii ECOSOC
ducere dacă se ține seama de sporul
demografic.

...Și posibila asfixiere în
nord După cum se vede, săracii se
epuizează tot vinzînd ieftin și cumpărind scump, tot plătind datorii și
dobinzi la... dobinzi. Ce se va întîmpla insă cu bogății ? Vor găsi ei, în
condițiile accentuării interdependen
țelor, calea unei creșteri solitare? Ju
decind după încordarea la care s-a
ajuns în relațiile interoccidentale, ca
urmare a eșecului repetatelor încer
cări de a găsi o soluție problemelor
comerciale, șansele nu par să le suridă. Japonezii, americanii și vesteuropehii duc între ei o luptă fără
menajamente pentru export. Dar
unde să exporți cind piețele acestora
sint suprasaturate
Actuala criză mondială nu este o
criză a creșterii economice propriuzise, ci a modului în care creșterea
a fost concepută și realizată. în pe
rioada posy>elică, produsul mondial
s-a triplat. însă acest progres spec
taculos a avut loc paralel cu polari
zarea tot mai accentuată a bogă
țiilor în lume. Or, tocmai datorită
uriașei prăDastii care s-a creat
între cele două categorii, de sta-,
te — dezvoltate și nedezvoltate —

procesul creșterii economice a fost
repus în cauză atît în Sudul sărac,
cit și în Nordul bogat. Dacă, așa cum
apreciază chiar unii specialiști occi
dentali, Nordul tinde să se asfixieze,
aceasta nu se datorește faptului că
n-ar dispune de mijloacele necesare
continuării creșterii sale, cum este
cazul Sudului, ci neputinței de a-și
relua suflul in cadrul actualelor
structuri deformate ale economiei
mondiale.

Umbra trecutului. Evoluțiile
din economia mondială demonstrea
ză cit se poate de convingător că
numai țările sărace, cu imensele lor
nevoi de dezvoltare, pot oferi state
lor ■ bogate piața care să Ie asigure
mersul inainte. Interesul Nordului
nu este deci de a bloca, ci de a des
chide Sudului calea spre dezvoltare.
Iată de ce, la actuala sesiune a
ECOSOC s-a exprimat adesea regre
tul că atit reuniunea de la Cancun,
din toamna trecută, cit și cea de Ia
Versailles, din vara aceasta, n-au
reușit șă realizeze apropierea nece
sară înlăturării obstacolelor care îm
piedică lansarea negocierilor globale
Nord-Sud in problemele dezvoltării.
Este de acum îndeobște recunos
cut că dificultățile enorme cărora
trebuie să le facă față cele trei mi
liarde de locuitori ai Sudului sărac
sint tolerabile doar atita vreme cit ei
au perspectiva ieșirii din impas. în caz
contrar, nu ar trebui subestimat pe
ricolul pe care îl comportă situația
de a nu lăsa săracilor nici o speranță
realizabilă chiar intr-un viitor mai
îndepărtat. „Atenție Ia disperarea
lumii: a treia, s-ar putea ca ea să
ducă la haosul mondial !“ — aver
tiza un înalt funcționar al O.N.U. Iar
fostul președinte al Băncii Mondiale,
Robert McNamara, atrăgea atenția asupra faptului că „dacă țările bogate
nu fac mai mult pentru a se astupa
prăpastia dintre Nord și Sud, nimeni
nu Se va bucura de securitate, oricit
de importante ar fi stocurile de
arme". Poate și aceste fapte Ie au în
vedere cei ce compară miza negocie
rilor globale Nord-Sud cu aceea a
conferinței de la Londra din 1932. al
cărei eșec a dus la creșterea fără

precedent a protecționismului și șo
majului. iar, in cele din urmă, a
contribuit la declanșarea celei de-a
doua conflagrații mondiale.

îndemn la rațiune. Militantă
consecventă pentru o lume mai
dreaptă și mai bună, România se
pronunță ferm in favoarea deschide
rii cit mai curind posibil a negocie
rilor globale Nord-Sud, chemate să
ducă la identificarea de soluții judi
cioase unor probleme de importanță
vitală pentru procesul dezvoltării
mondiale.
Așa cum subliniază
țara noastră, președintele Nicolae
Ceaușescu, aceste soluții pot fi găsite
prin intensificarea cooperării inter
naționale, cu participarea tuturor
statelor, pe bază de egalitate în drep
turi. Experiența confirmă permanent
avantajele și eficiența unei aseme
nea cooperări și arată, totodată,
cit de dăunătoare este recurgerea Ia
măsuri unilaterale, de natură restric
tivă, protecționistă și discriminatorie.
De aceea. România consideră că atunci cind apar probleme sau difi
cultăți, statele trebuie să se întrajutoreze și să caute împreună soluții
intr-un spirit de înțelegere și respect
reciproc.
în vederea finalizării cu bune re
zultate a negocierilor globale, țara
noastră apreciază că se impun ac
țiuni internaționale ferme pentru
găsirea de soluții la probleme speci
fice cum sint energia, datoria exter
nă a țărilor in curs de dezvoltare,
perceperea unor dobinzi raționale,
reforma sistemului monetar interna
țional, accesul la surse de finanțare
și la tehnologii moderne, realizarea
unui raport echitabil intre prețurile
materiilor prime, produselor alimen
tare și industriale. Desigur, așa cum
a arătat reprezentantul țării noastre
și la actuala reuniune a ECOSOC de
la Geneva, realizarea acestor obiec
tive ar aduce o însemnată contribu
ție la înfăptuirea noii ordini econo-.
mice mondiale, menite să elimine
actualele decalaje dintre state și să
asigure progresul tuturor popoarelor.

rea unei salbe de cen
trale electrice și fer
tilizarea unor întinse
suprafețe de terenuri
agricole.
Eforturile depuse de
poporal liberian pen
tru valorificarea în
folosul propriu a re
surselor
naționale,
pentru
consolidarea
indeoenderiței sint ur
mărite cu interes și
simpatie de poporul
român, ale cărui sen
timente de prietenie
față de popoarele Africii sint bine cunos
cute. între Reoublica
Socialistă România și
Republica Liberia s-au
statornicit relații de
colaborare întemeia
te pe respect mutual,
deplină egalitate în
drepturi, neamestec in
treburile interne și avantaj reciproc. Dez
voltarea in continuare
a acestor raporturi po
zitive corespunde pe
deplin intereselor am
belor țări și ponoare,
se înscrie ca o contri
buție la edificarea
unei noi ordini economice în luipc.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALDIVELOR
Excelenței Sale
Domnului MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Maldivelor — a 17-a aniversare
a obținerii independenței de stat — vă adresez calde felicitări și cele mai
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres șl prosperitate pentru
poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
....
Președintele
Republicii Socialiste România

Ziua de 26 iulie 1965,
zi care marchează dobindirea, cu 17 ani în
urmă a independen
ței, este pentru locui
torii Republicii Maldive un prilej de evo
care a realizărilor în
registrate in procesul
dezvoltării economice
și sociale ale tinărului stat.
Din cele 2 000 de
recife coraligene răspindite in arhipelagul
Maldive,
situat in
Oceanul Indian, in
partea de sud-vest a
Indiei, locuite sint
numai 200. Vegeta
ția luxuriantă, pla
jele cu nisip fin,
lagunele de apă dulce
au adus Maldivelor
faima de „insule ale
paradisului turistic",
alături de pescuit, in
dustria turistică reprezentind îndeletni

Cooperarea internațională—singura cale judicioasa de
soluționare a problemelor crizei economice mondiale r
conomiei mondiale — așa cum se
conturează din datele aflate în dez
baterile actualei sesiuni a Consiliu
lui Economic și S'ocial al O.N.U.
(ECOSOC), care se desfășoară in
prezent la Geneva — este neobișnuit
de sumbru. Activitatea economică
mondială a atins cel mai scăzut ni
vel din perioada postbelică. Schim
burile comerciale dintre state, prac
tic, au înghețat, iar sistemul finan
ciar internațional este pe cale să ce
deze presiunilor tot mai puternice
la care e supus. Cotele alarmante
ale șomajului, inflația virulentă, dobînzile înalte, instabilitatea cursuri
lor de schimb valutar, proliferarea
măsurilor protecționiste, ca și alte
fenomene nocive, reprezință o grea
povară ce apasă asupra întregii ome
niri. Practic, nu există țară mai mare
sau mai mică ocolită de dificultăți
economice. Criza a devenit globală.
N-au lipsit în ultima vreme încer
cări din partea unor țări sau gru
puri de țări de a scoate economia
mondială din impas. Dar rezultate
le au dovedit încă o dată că iniția
tivele izolate nu pot înlocui acțiuni
le colective și că problemele globale
cer soluții globale. După ușoara în
viorare de la sfîrșitul anilor ’70, care
părea să anunțe debutul unei relan
sări durabile, economia mondială a
început să dea din nou semne de su
focare. Tendința spre evoluții foarte
lente, constatată în 1979, a devenit și
mai evidentă în 1981, cind procen
tul de creștere a producției mondiale
abia a depășit unu la sută — ceea
ce înseamnă mai puțin de o treime
din ritmul mediu anual înregistrat in
deceniul trecut.

minereu de fier a con
tinentului african și
exportă 25 milioane
tone, ceea ce repre
zintă 65 la sută din
valoarea totală a ex
porturilor sale.
O preocupare cen
trală a autorităților de
la Monrovia o consti
tuie accelerarea pro
cesului de dezvoltare
economică a țării și, in
acest cadru, acorda
rea unei atenții mai
mari sectorului agri
col. Programul de
dezvoltare a agricul
turii prevede crearea
in fiecare regiune a
țării de ferme-model
prpfilate pe producția
de orez, cacao și ca
fea, sporirea parcului
de tractoare și mașini
agricole, electrificarea
satelor etc. Se are în
vedere, de asemenea,
extinderea celorlalte
sectoare ale economiei
naționale prin con
struirea unei uzine
metalurgice și a unui
mare baraj pe riul
Saint Paul, care va
permite regularizarea
cursului său, realiza

cirea de bază a locui
torilor.
După cucerirea in
dependenței și mai
ales după abolirea
sultanatului și procla
marea republicii la 11
noiembrie 1968, s-a
manifestat o preocu
pare sporită pentru
dezvoltarea sectorului
agricol, care a ocupat
o importanță tot mai
mare in economia ță
rii, în principal prin
culturile de porumb,
mei, sorg și manioc.
Intensificarea
pros
pecțiunilor geologice,
ca și extinderea co
merțului alcătuiesc ce
lelalte direcții princi
pale ale programului
național de dezvoltare
vizind asigurarea unui
număr corespunzător
de locuri de .muncă
pentru cei 140 000 de
locuitori.
Identifica

rea, nu de mult, in
subsolul unor insule
a unor
importante
bazine petrolifere con
stituie un factor de
natură să deschidă
perspective nebănuite
economiei acestei țări.
Eforturile poporului
Maldivelor pentru edificărea unei vieți
noi sint privite cu
sirhpatie de poporul
nostru, prieten sincer
al tuturor națiunilor
care au pășit pe calea
dezvoltării de sine
stătătoare.
între România și
Republica Maldivelor
s-au stabilit, în 1979,
relații diplomatice me
nite să contribuie^ la
mai buna înțelegere și
la apropierea între
cele două țări, în in
teresul reciproc, al
cauzei progresului și
păcii în lume.

AGENȚIILE DE PRESA
w -■ pe scurt

CENTENARUL TITULESCU. în
cadrul acțiunilor consacrate perso
nalității marelui diplomat român
Nicolae Titulescu, canalul 2 al te
leviziunii mexicane a transmis o
emisiune sub genericul „Cultura
mondială". Cu acest prilej au fost
prezentate viața și opera lui Titu
lescu.
NAȚIONALIZARE ÎN CAME
RUN. Guvernul de la Yaounde a
hotărit să naționalizeze filiala cameruneză a Societății internaționale
de telecomunicații „Intelcam", care
dispune de stații de comunicație
prin satelit cu numeroase țări din
Africa, Europa și America, asigurind legături telefonice automate cu
peste 60 de state ale lumii, precum
și de un centru telex pentru le
gături interne și internaționale.
ASASINATE ÎN NICARAGUA.
Ministerul de Externe nicaraguan a
anunțat că, in localitatea San Fran
cisco del Norte, 14 persoane au fost
masacrate de, un grup de aproxima
tiv 100 de contrarevoluționari care,
veniți din Honduras, au pătruns în
interiorul teritoriului nicaraguan.
Toți cei uciși făceau parte din con
siliul municipal al localității și
au fost impușcați sau injunghiați,
după ce unii dintre ei au fost tortu
rați. De asemenea, patru persoane
au fost rănite, iar alte opt răpite
in cursul acestui atac întreprins cu
o cruzime neobișnuită împotriva
unui sat locuit numai de civili. Mi
nisterul de Externe nicaraguan a
remis guvernului hondurian o notă
de protest.

PRIMUL CONGRES EUROPEAN
DE BIOLOGIE CELULARA, la
care au participat și cercetători ro
mâni de la Institutul de biologie
și patologie celulară, și-a desfășu
rat lucrările la Paris. Specialiștii
români au prezentat citeva lucrări
driginale. Cu prilejul acestui con
gres a avut loc Adunarea gene
rală a Organizației europene de
biologie celulară (E.C.B.O.), care a
aprobat in unanimitate primirea în
acest prestigios for științific a So
cietății române de biologie celu
lară.
ȘEFUL STATULUI SURINAMEZ, ,
Deși Bouterse, a declarat că proce
sul de transformări structurale din
țara sa urmărește respectarea și sa
tisfacerea intereselor maselor largi
populare. „Dezvoltăm o formă de
democrație care nu copiază mode
lele occidentale, deoarece ultimii 30
de ani au dovedit că acest fel de
democrație specific Europei de vest
nu corespunde Surinamului" — a
spus el. Totodată, Bouterse a expri
mat hotărirea țării sale de a pro
mova relații cu toate statele lumii,
pe baza principiilor respectului su
veranității și independenței naționa
le, egalității juridice a statelor,
neamestecului in treburile interne,
autodeterminării popoarelor.

i

SECETA ÎN SPANIA. Zece din
cele 50 de provincii spaniole se află
intr-o situație de alertă maximă, ca
urmare a secetei excesive ce afectează sud-estul și nord-estul Spaniei. Aprovizionarea cu apă potabilă
a populației din 95 de localități rurale se face cu ajutorul cisternelor.
Seceta a provocat diminuarea rezervelor de apă, ceea ce a determinat autoritățile spaniole șă treacă
la măsuri de raționalizare a apei,

Gh. CERCELESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorli din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII
40 360

1
I
*1
.
I
I
I

j

