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0 importanta realizare a colectivului
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a întîlnît ieri, într-o consfătuire
de lucru, cu cadre de conducere
din agricultura județului .Constanța
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a participat, miercuri, in sta
țiunea Neptun, la o consfătui
re de lucru cu cadre de con
ducere din agricultura județu
lui Constanța.
Această acțiune, organizată din
inițiativa secretarului general al
partidului, are loc la puțină
vreme după vizitele efectuate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu in
unități agricole din județ și se
înscrie in cadrul dialogului de
lucru permanent al conducăto
rului partidului și statului nos
tru cu toate categoriile de oamftnrai muncii de pe întreg cupijfsul țării. Ea a prilejuit exa
minarea multilaterală a activi
tății. din agricultura județului
Constanța, a rezultatelor obținute
in acest an, a stadiului desfășu
rării lucrărilor in unitățile agri
cole de stat și cooperatiste și a
perspectivei înfăptuirii integrale
a obiectivelor stabilite pentru
1982 și pentru întregul cincinal.
Au fost prezeriți tovarășii
Iosif Banc și Ion Ursu.
l,uind cuvintul, tovarășul Ion
Stoian, prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al
P.C.R., a exprimat tovarășului
secretar general al partidului
cele mai vii mulțumiri pentru
întilnire, pentru această nouă
posibilitate de a primi îndru
mări și indicații care privesc îm
bunătățirea. muncii in agricultu
ră, a întregii activități, tn con
tinuare. primul secretar al co
mitetului județean de partid a
prezentat situația existentă în
agricultura județului, a înfățișat
pe larg eforturile susținute ale
oamenilor muncii pentru stringerea de pe ogoare la. timp și

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Am dorit să avem această întâl
nire de lucru pentru a discuta
unele probleme ale agriculturii din
județul Constanța, ținînd seama
atît de rezultatele obținute pînă
acum, cît și de ceea ce trebuie să
facem în următorii ani — de fapt
în anul viitor — pentru a obține
recoltele prevăzute în Programul
partidului și în hotărîril'e Congre
se.'’.'t al Xll-lea, precum și pe mă
sura posibilităților existente în ju
dețul Constanța.
Anul acesta se împlinesc 25 de
ani de la încheierea cooperativi
zării agriculturii în județul Con
stanța. Vom sărbători aceasta în
toamnă, și dacă recoltele vor fi
bune în județ, poate vom realiza
aici și sărbătorirea „Zilei recoltei"
cu acest prilej. Dar aceasta depin
de de recolta pe care o va realiza
județul pe ansamblu.
într-adevăr, în județul Constan
ta s-au obținut an de an rezultate
relativ bune. Și anul acesta pro
ducțiile de orz, de grîu — deși nu
sînt pe măsura posibilităților exis
tente — pot fi considerate bune.
Desigur, producțiile de 4 600 kg la
orz și de 3 800 kg și, probabil, ceva
mai mare la grîu sînt totuși pro
ducții bune. Sînt, de asemenea,
perspective să obținem o recoltă
bună la porumb, la legume și, în
general, la toate culturile.
Județul Constanța a primit un
sprijin foarte puternic în domeniul
mecanizării, chimizării, irigațiilor.
Este județul cu cea mai mare su
prafață irigată.
Așa cum s-a spus aici, aveți re
zultate foarte bune în multe uni
tăți-; dar, din păcate, avem, la
unele unități, și rezultate slabe.
Cauzele sînt mai multe, dar nu
doresc să intrăm acum în amănun
te. avînd în vedere că peste circa
trei săptămîni vom avea o con
sfătuire specială pe problema griu
lui și, desigur, a strîngerii recoltei
de toamnă. Atunci vom dezbate
mai amănunțit atît ceea ce am rea
lizat în acest an, cît și ceea ce
trebuie să facem pentru anul
viitor.
Tn general, pe țară, avem o re
coltă mult mai bună față de cea
de acum un an — atît la orz, cît
și Ia grîu. Se poate spune că re
coltele de toamnă vor fi bune și
mult superioare celor din anul tre

Coloană pentru instalația de distilare

in vid a țițeiului
■>

Pentru oamenii muncii- de la in
treprinderea de utilai chimic .Grivița roșie-1 din Capitală a devenit
o tradiție, să intimpine in fiecare
an marea sărbătoare națională de
la 23 August cu rezultate deosebite.
Notăm și de această dată citeva
realizări de prestigiu : presele pen
tru vulcanizat anvelope și reșapat anvelope de 45 toii și 85 țoii,
destinate întreprinderii de anvelo
pe ..Victoria" din Florești și în
treprinderii de anvelope Caracal,
reactorul pentru rafinăria Brazi.
..Toate aceste produse se află in
faza de finalizare, uimind ca in
citeva zile să fie livrate beneficia
rilor" — ne spune tovarășul Dumi
tru Manolache, inginerul-șef care
răspunde de pregătirea fabricației.
în secția III cazangerie, atenția
ne este atrasă de un produs de
mari dimensiuni : o coloană pen
tru instalațiile de distilare a țițeiu
lui în vid. „Este pentru prima dată
cind fabricăm in intreprinderea
noastră un utilaj de 'asemenea di
mensiuni" — precizează inginerul
Dan Stoian. șef de secție coordo
nator. Construit după un proiect
elaborat de Institutul de cerceta
re științifică, inginerie tehnologică
și proiectare pentru rafinării Plo
iești. acest utilaj este format din 12
tronsoane, are diametrul de 8,6 m,
înălțimea de 54 m, greutatea de 540
tone și înglobează peste 750 de repe
re. Din discuțiile purtate cu sudorii
Ion Cojocarii. Grigore Tănase, Ion
Niță, cu cazangiii Marin Păun. Vasile Halmaghe și șeful de brigadă
Adrian Barabaș, care au contribuit
în mod deosebit la realizarea acestui
utilaj, am reținut că fabricarea co
loanei a ridicat citeva probleme teh
nice deosebite, legate in special de
execuția celor 12 tronsoane și premontajul in poziție verticală in În
treprindere, pe care harnicii și pricepuții muncitori și specialiști grivițeni le-au rezolvat ingenios și ra
pid. Astfel, prin înlocuirea sudurii
manuale cu sudura automată, acest

o

utilaj de mare performanță a fost
realizat intr-un timp record, ciclul
fabricației durind doar patru luni,
față de șase, cit se prevăzuse ini
țial. Rezultatele controalelor efec
tuate cu ultrasunete și radiații pe
netrante ilustrează că s-a muncit cu
răspundere și exigență.
Recent, două treilere speciale au
porriit spre portul Constanța cu
primele două tronsoane ce vor fi
îmbarcate pe un vapor ce Ie va
transporta in Turcia, fiind destina
te rafinăriei Anădoulu, aflată in
construcție.

Gheorqhe IONIȚĂ

Două tronsoane ale coloanei pen
tru instalații de distilare a țițeiului
în vid, aflate pe standul de montaj
al secției cazangerie de la intre
prinderea de utilaj chimic „Grivița
roșie" - București

Au îndeplinit planul pe șapte luni

(Continuare in pag. a IlI-a)

Stimați tovarăși,

de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie"

cut. Totuși, trebuie să obținem mai
mult. In județul Constanța trebuie
să pornim. încă de anul viitor, de
la 5 000 kg grîu la hectar și .peste
5 500 kg orz la hectar — și să
mergem, in 1935, la minimum 5 500
kg la grîu și 6 000 kg la orz. în
mod corespunzător trebuie să mer
gem. încă de anul viitor, la 10 mii
kg porumb la hectar, iar în 1985
la cel puțin 12 mii kg la hectar.
Aceasta trebuie să aducă după sine
recolte corespunzătoare la plante
tehnice, la floarea-soarelui, soia,
in. la producția de legume, in viti
cultură. precum și în realizarea
unei producții corespunzătoare de
furaje.
Aici s-a vorbit de o serie de ex
periențe bune, de recolte chiar de
peste 7 000 kg la hectar, obținute în
acest an. Și, 'după cum a reieșit, nu
s-au făcut niște lucruri deosebite
pentru a obține aceste rezultate
bune ; s-a lucrat pămîntul în mod
corespunzător, cu îngrășămintele
care se asigură pentru toate uni
tățile, cu o sămînță și o densitate
corespunzătoare. Toată lumea știe
că la o densitate de minimum 600
de plante pe metru pătrat nu poți
să nu obții 6 000 de kilograme la
hectar. Unde au avut 700 de plante
pe metru pătrat, au scos, 7 000 kg
și ceva la hectar. Deci nu este un
secret deosebit, nu e nici o sămîn
ță deosebită ; sînt niște măsuri
care, pur și simplu, stau la îndemîna fiecăruia.
Trebuie să ne propunem să tre
cem de-acum la pregătirea temei
nică a recoltei pentru anul viitor.
De pe acum să se stabilească su
prafețele pe care urmează să se
însămînțeze orzul și grîul, să se ia
măsuri pentru a asigura strânge
rea la timp a culturilor, realizarea
arăturilor adînci corespunzătoare,
pregătirea seminței și densitatea
necesară. Să asigurăm ca în jurul
lui 10 octombrie să se termine însămînțările.
Există posibilitatea ca pe toate
terenurile din județul Constanța să
obținem recolte de peste 5 000 kg
la hectar. Deci problema obținerii
pentru anul viitor a unei producții
de' 5 000 kg la hectar este o sarcină
ușoară ; nu este grea pentru posi
bilitățile județului, dacă șe ține
seama de ceea ce s-a realizat și
de ceea ce s-a spus chiar aici. Dar
revine organelor agr'cole, consiliu
lui popular, comitetului Județean

de partid să ia măsuri, să genera
lizeze și să; se aplice tot ceea ce
s-a realizat mai bun în județ de
către toate unitățile. Să fie bine
instruiți inginerii, președinții, con
ducătorii de unități, mecanizatorii,
toți cei care sint chemați să asigure
realizarea unor recolte corespun
zătoare.
Este necesar să acordăm mai
multă atenție semințelor. Tre
buie ca cea mai mare parte a
suprafeței s-o asigurăm cu sămîn
ță din înmulțirea sau din genera
ția I. Aceasta trebuie să reprezinte
60—70 la sută — deși întreg jude
țul poate să meargă să dea pro
ducție mai mare numai din în
mulțirea sau generația I. In felul
acesta vom, avea siguranța unei
recolte bune; Nicăieri nu trebuie să
însămințăm grîu sau orz de mai
.mult de generația a II-a -sau în
mulțirea a doua.
. Trebuie, de asemenea, să acor
dăm o atenție deosebită pregătirii
temeinice a terenului. In general,
voi reveni la, problema irigațiilor,
a umidității terenului. în județul
Constanța, avînd 300 mii de hec
tare irigate și irigînd, pînă aproa
pe la sfîrșitul lui septembrie, ma
joritatea suprafețelor — practic
se asigură udarea pentru grîu.
Pentru ceea: ce se realizează în
august, nu mai e nevoie de
nici o altă irigație pentru comple
tare, dacă se lucrează pămîntul la
adîncime, bine. Practic, noi punem
grîul aproape în condiții de iriga
re, chiar dacă nu facem irigare ;
îl punem în terenuri care au fost
irigate.
Trebuie neapărat să mergem la
arături adînci. Cel puțin la 4 ani
să facem scarificare. Sînt foarte
multe băltiri — ceea ce demon
strează că se face arătură de su
prafață, că nu se asigură condiții
optime pentru a obține o recoltă
corespunzătoare.
Va trebui ca, pentru anul viitor,
să pornim de la faptul ca județul
Constanța să asigure livrarea la
fondul de stat a cel puțin 380 mii
tone de grîu. să-și asigure și sămînța, și necesarul de consum
conform programului de autoaprovizionare. cuj o ’■ezervă pentru în
treaga populație. Și din tot ce se
va realiza în plus peste aceasta,
mă refer la anul viitor. 50 la
sută rămine județului — desigur.

în mod corespunzător, unităților,
dar ceva și in județ — iar 50 la
sută se predă suplimentar la fon
dul, de stat.
Pentru 1985 Trebuie să ajungem
la 420 mii de tpne, pentru a ridica
producția și a livra cu minimum
5 500 tone mai mult pentru fondul
de stat, asigurind, de asemenea, tot
ce este necesar pentru populație,
pentru sămînță, precum și rezerva
necesară în județ.
în mod corespunzător vom sta
bili în viitor aceasta și pentru po
rumb. precum și pentru alte cul
turi. Este necesar să se revadă și
să se stabilească producerea se
minței din soiurile cele mai bune.
Județul să-și asigure în întregime
sămînță, în afară de ceea ce este
prevăzut să livreze pentru alte
județe. Desigur. în această pri
vință cred că trebuie să se revadă
foarte serios activitatea stațiunii
de. cercetare. Din preocupările
prezentate aici, nu se poate vorbi
de o activitate de cercetare. Este
necesar ca stațiunea să-și ia în
serios răspunderea ce-i revine de a
se ocupa și de a produce ea însăși
noi soiuri de semințe, ținînd seama
de condițiile din Constanța, din Dobrogea; ,în general, ea trebuie să
aibă în vedere întreaga Dobroge,
inclusiv județul Tulcea. Stațiunea
trebuie să se ocupe de ameliora
rea unora din soiurile existente și
de producerea de soiuri noi de
semințe. Acestea trebuie să fie
rolul și activitatea principală a
stațiunii de cercetare. Ea trebuie
să ajute și să asigure producerea
seminței necesare in strînsă legă
tură cu unitățile de producție, cu
I.A.S.-urile, cu cooperativele, pen
tru a asigura atît pentru județ, cît
și pentru alte necesități o sămînță
de înaltă calitate. Cred că județul
își poate propune — și trebuie să-și
propună — să realizeze aceasta.
Este necesar să acordăm mai
multă atenție producției de po
rumb. Recoltele de pînă acum nu
pot fi considerate că sînt pe mă
sura posibilităților județului, avînd
în vedere suprafața mare irigată.
De aceea trebuie să luăm din acest an măsuri pentru a se executa
în bune condiții toate lucrările ne
cesare realizării ogoarelor de toam
nă pe întreaga suprafață. Practic,
nu mai trebuie să 1’ămînă nici un
hectar nearat din toamnă pentru
sezonul de primăvară. S-a demon

strat — chiar și pentru cei care
mai aveau rezerve — ce impor
tanță are arătura de toamnă. Unii
specialiști aveau teoria că nu e
necesar să se are în toamnă, spunind că, chiar dacă se ară în mai,
tot se poate obține recoltă. Da, în
tr-adevăr, se pot obține recolte, dar
de 1 500—2 000 kg la hectar.
Trebuie, de asemenea, să vă gîndiți bine la sămînță. Din toamna
aceasta trebuie asigurată întreaga
cantitate de sămînță »— și cu re
zerve — pentru densitatea cores
punzătoare de cel puțin 70 000
plante la hectar pe suprafața iri
gată.
Este necesar să analizăm pro
blemele legate de cultura plantelor
tehnice — a florii-soarelui, inului
și celorlalte — avind în vedere că
și în aceste domenii producțiile nu
sint prea bune. Trebuie să ne asi
gurăm pentru aceste culturi — și
în general pentru toate culturile —
sămînță de calitate spre a obține o
recoltă corespunzătoare.
Probabil că va trebui să ne gîndim ca, pentru unele zone, să
acordăm mai multă atenție îngră
șămintelor naturale necesare anu
mitor culturi, inclusiv pentru in.
Aceste îngrășăminte ajută și la
menținerea unei temperaturi co
respunzătoare. și deci stimulează
și asigură obținerea de producții
sporite.
Județul trebuie să continue să
fie un mare producător de legume.
Dar pentru aceasta, el trebuie să
obțină — așa cum am discutat cînd
am vizitat stațiunea legumicolă —
recolte mult mai mari. Nu vreau
acum să mă opresc pe larg la fie
care cultură, dar v-am spus tutu
ror că este inadmisibil ca. în so
larii, să nu se obțină o recoltă de
cel puțin 80—100 tone legume la
hectar. Și aceasta este minimum.
Constanța este și un județ cu o
viticultură dezvoltată, are între
prinderi viticole cu producții foar
te bune ; dar sînt și unități cu
producții mai mici.
Trebuie, realmente, să facem
ca în județ să se obțină. în medie,
o recoltă de cel puțin 12 000 kg de
struguri Ia hectar. în sensul acesta
trebuie să revedem și soiurile și să
luăm toate măsurile pentru a asi
gura recolte corespunzătoare și în
acest sector.
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28 de unități economice
din județul lași

24 de întreprinderi
din județul Buzău

Desfășurînd larg întrecerea
socialistă în cinstea zilei de 23
August, colectivele de oameni ai
muncii din 28 de unități eco
nomice din județul Iași și-au
îndeplinit sarcinile de plan pe
șapte luni ale anului la indica
torul producție-marfă. Avansul
de timp înregistrat dă posibili
tate acestor colective să reali
zeze pină la sfîrșitul lunii iu
lie o producție-marfă suplimen
tară in valoare de peste 200
milioane lei. Printre colectivele
fruntașe in îndeplinirea planu
lui se numără cele de Ia com
binatul de fibre sintetice, Între
prinderile metalurgică, mecani
că „Nicolina". de antibiotice, de
tricotaje „Moldova", de morărit
și panificație.‘Fabrica de nutre
țuri combinate din Iași, precum
și cele de la întreprinderile me
canică de material rulant și de
tricotaje și perdele din 1-așcani.
(Manole Corcaci).

Desfășurînd largi acțiuni pen
tru mai buna folosire a mașinilor-unelte, utilajelor și insta
lațiilor, pentru reducerea consu
murilor de materii prime și ma
teriale, de combustibil și ener
gie, colectivele de muncă din 24
de unități cu activitate indus
trială din județul Buzău au în
deplinit planul la producția-marfă pe 7 luni ale anului. între
acestea se numără schela Ber
ea. intreprinderea de garnituri
de frină și etanșare. intreprin
derea de materiale de construc
ții. intreprinderea de aparate de
cale, intreprinderea de indus
trializare a sfeclei de zahăr, in
treprinderea pentru producerea
și industrializarea legumelor și
fructelor, fabrica de ulei. Pină
la sfirșitul lunii iulie, cele 24 de
unități vor realiza suplimentar
o producție in valoare de 173
milioane lei. (Dumitru Dănăilă).

Județul Galati a încheiat

recoltarea griului
Comuniștii, toți oamenii muncii
care iși desfășoară activitatea in
agricultura județului Galați au
reușit ca in cursul zilei de 28 iulie
să termine una dintre cele mai
importante lucrări din campania
agricolă de vară : recoltarea griu
lui de pe întreaga suprafață de
74 291 hectare.
In telegrama adresată cu acest
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. de Comi
tetul județean Galați al P.C.R.. se
arată : In această perioadă, aplicind
in activitatea practică prețioasele
dumneavoastră indicații, am reușit
ca odată cu secerișul să transpor
tăm din cimp întreaga producție
realizată, iar prin folosirea echipa
mentelor de colectare am strins și
depozitat cantitatea de pleavă re
zultată.
Menținind un ritm ridicat de lu
cru. corespunzător unui program'
riguros alcătuit, oamenii muncii din

agricultura județului Galați .au eli
berat de paie de griu și de orz. pină
la această dată. 67 000 hectare, pre
gătind in același timp pentru insămințarea culturilor duble peste
55 000 hectare, din care 52 300 hec
tare au fost insămințate și plantate.
Vă. încredințăm. mult iubite si
stimate tovarășe secretar general,
că in cinstea zilei de 23 August și
a Conferinței Naționale a partidu
lui, comuniștii, toți oamenii mun
cii din agricultura gălățeană iși vor
spori eforturile pentru a putea ra
porta noi și imnortante succese in
realizarea planului și a angajamen
telor pe care ni le-am asumat in
acest an și in întregul cincinal, angajindu-ne să facem totul pentru
mai buna aorovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare,
pentru ridicarea necontenită a
României socialiste pe noi culmi de
progres, și civilizație.

STADIUL RECOLTĂRI! GRIULUI
în județele unde lucrările sînt întîrziaie, în seara zilei
de 27 iulie
Județul

^uZalâ0 ------ S-"-prafata de recoltat
(în hectare)

Brașov
Suceava
Bistrița-Năsăud
Cluj
Maramureș
Neamț
Sălaj
Mureș
Satu Mare
Botoșani
Bihor
Bacău
Sibiu
lași
Alba

15 935
28 995
. 16514
50 952
9 921
35 406
25 117
51 501
48 343
74 508
67 917
47 400
19 472
75 006
31 557

(în hectare)

(în procente)

15 845
23 195
12 540
35 009
6 348
21 989
14 452
25 496
22 690
32 317
25 207
16 355
6 537
24 043
10 109

99
80
76
69
64
62
58
50
47
43
37
35
34
32
32
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O acțiune de mare însemnătate economică:

DIN FIERUL VECHI—ClT MAI MULT METAL NOU!
E

Valorificarea acestei importante resurse este o îndatorire patriotică a tuturor oamenilor muncii de Ia orașe și sate
A
bine să știm:

în unitățile economice...

I

V

® La locurile de muncă, oriunde re
zultă, din procesele tehnologice, mate
riale feroase refolosibile, acestea trebuie
depozitate separat, pe mărci și grupe de
mărci, în conteinere speciale ;
® Șpanui să fie mărunțit, balotat și
presat ;
© Fiecare utilaj și subansamblu scos
din funcțiune trebuie dezmembrat cu
grijă, alegîndu-se piesele reutilizabile
sau recondiționabile și sortîndu-se cele
destinate retopirii ;
® Materialele feroase sortate se pre
dau la centrele și depozitele întreprinde
rilor județene de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile ; canti
tățile vagonabile se livrează direct con)famatelor siderurgice.
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...și în cartiere
și gospodăriile populației

ti.

@ La inițiativa deputaților, organiza
țiilor de femei și organizațiilor locale ale
democrației și unității socialiste, a con
siliilor populare și întreprinderilor de
recuperare și valorificare a materialelor
refolosibile, asociațiile de locatari, cetăr
țenii să strîngă, să depoziteze și să
predea, în zilele și în locurile stabilite,
fierul vechi și celelalte materiale refolo
sibile ;
® Pretutindeni, tinerii uteciști și pio
nierii să participe în număr cît mai mare
la acțiunile de colectare a metalului
vechi, a celorlalte materiale refolosibile,
organizate în școli, facultăți și unități
socialiste ;
® Fiecare cetățean poate preda con
tra cost, la centrele sau punctele ame
najate din cartiere sau la depozitele
specializate existente în fiecare locali
tate, cantitățile de metale vechi pe care
le deține în propria gospodărie.

n de an, pe mâsura înfăptuirii progra
mului de dezvoltare economico-socială
a patriei, economia națională are ne
voie de cantități tot mai mari de metal ;
metal care se produce din minereu, cocs și
energie ; metal care înseamnă mai ales
valută cheltuită pentru importul de minereu și
cocs sau cărbune cocsificabil ; metal care
poate fi obținut însă și din... metal. Pentru
că, se știe, fierul vechi este o valoroasă
materie primă pentru producția de oțel. Și,
precum știm cu toții, asemenea materiale
metalice vechi — de valoare economică ridi
cată, după cum se poate observa din grafi
cul alăturat — pot fi găsite la tot pasul, în
curțile întreprinderilor, pe șantiere, de-a lun
gul unor linii de cale ferată, în propriile
noastre gospodării. Ele așteaptă doar mîna
noastră de adevărați gospodari pentru a le
strînge și trimite oțelarilor spre a le trans
forma in metal nou.
Să reflectăm asupra cîtorva calcule : în
acest an, prin intensificarea recuperării și
valorificării materialelor feroase vechi trebuie
să obținem minimum 6,4 MILIOANE TONE
OȚEL Șl PIESE TURNATE. Specialiștii au sta
bilit, de asemenea, că prin valorificarea
rezervelor de care dispunem este perfect
posibil ca, în perioada 1982-1985, să ajun
gem să recuperăm CEL PUȚIN 60,3 LA SUTĂ
din materialele refolosibile din oțel, față de
consumul intern de materii prime și materiale
care le generează. Se mai cuvine precizat
că reciclarea metalelor feroase este deosebit
de eficientă și din punct de vedere energe
tic : astfel, pentru fabricarea unei tone de
oțel din șarje cu fier vechi se consumă numai

30 LA SUTĂ din cantitatea de energie ne
cesară pentru producerea unei tone de oțel
din materii prime noi.
Astăzi, în condițiile adîncirii crizei energe
tice și de materii prime, pe plan mondial,
nimeni, nici o țară, oricît ar fi ea de bogată,
nu-și mai permite să irosească fierul vechi.
Dimpotrivă, se manifestă tot mai multă grijă
pentru a strînge și refolosi fiecare cantitate
de metal rezultată din producție și consum.
Bunăoară, anul trecut, în Canada s-au utili
zat 8,4 milioane tone de fier vechi și s-a
obținut o producție de aproape 16 milioane
tone oțel ; in Spania : 8,5 milioane tone fier
vechi - 12,5 milioane tone oțel ; în S.U.A. :
57 milioane tone fier vechi — 104 milioane
tone oțel ; în Japonia : aproape 40 milioane
tone fier vechi — 111 milioane tone oțel.
Fier vechi care provine, în proporție hotărîtoare, din reciclarea propriilor resurse. De
fapt, prețul unei tone de fier vechi a crescut
în ultimul deceniu de aproape trei ori, ajungînd în prezent, ' în funcție de •'■ca li ta te, la
100-120 de dolari tona.
Așadar, este limpede : fiecare kilogram
de fier vechi aruncat undeva, în incintele
întreprinderilor, pe șantiere, în curțile pro
priilor gospodării, pe un teren viran sau la
margine de drum înseamnă valută. Valută
irosită I Valută pe care, cu un firesc și simplu
gest gospodăresc, putem să o aducem în
visteria țării. Pentru că readucerea în circui
tul economic a fiecărui kilogram, a fiecărei
tone de fier vechi înseamnă o ușurare a
efortului valutar al țării pentru procurarea
de minereu de fier, de cocs sau de cărbune
cocsificabil.

Extrase de un miner
în subteran în timp de

2 ore și un sfert

care împreuna
COSTĂ
pe piața externă

PESTE 100 DOLARI

0 tonă
de cărbune
cocsificabil

Extrasă de un miner

în subteran
* în timp de 13 ore

Două imagini —două moduri
de a înțelege o cerință civică
Iată-i, în fotografia din
stingă, pe cițiva dintre elevii Școlii generale nr.
98 din Capitală in timpul
unei acțiuni pionierești in
cadrul căreia și-au pro
pus să colecteze peste
26 000 kg fier vechi. „De
la începutul anului și
pină în prezent — ne
spune directoarea școlii,
Rodica Serțian — am
strins și predat 22 910 kg
fier vechi. Avem certitu
dinea că angajamentele
asumate de pionierii șco
lii noastre vor fi depă
șite, deoarece au mai
fost colectate alte 3’000 kg
fier vechi, iar această ac
țiune va cpntinua"., Este.,
o .secvență care, în aces
te zile de‘ vacanță, putea
fi reținută pe peliculă și
in alte școli. Dealtfel, in
primul semestru al anu
lui, pionierii din Capita
lă au strins și predat 1150
tone fier vechi.

î
î
I

.u

CITITORII NE SEMNALEAZĂ
O De la începutul anului și pină in prezent, or
ganizațiile de tineret și pionieri din județul Tulcea
au colectat și predat 1 040 tone fier vechi și alte
materiale in valoare de 1,4 milioane lei. Aceste
■fonduri bănești au fost folosite pentru efectuarea
de excursii și procurarea unor materiale necesare
activității cultural-educative și sportive. Tinerii și
pionierii din județ s-au angajat să predea pină la
sfirșitul anului incă 1 000 de tone de fier vechi și
alte materiale refolosibile, in valoare de cel puțin
un milion lei. (Dumitru Buișteanu, activist al Co
mitetul județean Tulcea al U.T.C.).
• Din inițiativa Comitetului municipal Craiova al
P.C.R.,,în colaborare cu organizațiile democrației și
unității socialiste, comisiile de femei, asociațiile de
locatari, cu sprijinul deputaților și elevilor, in două
duminici au fost organizate ample acțiuni pentru
colectarea materialelor refolosibile. Au fost strinse,
intre altele, 590 tone fier vechi, 8 tone fontă, 2 tone
metale neferoase, 30 tone hirtie și cartoane, 10 tone
textile, 6 tone cauciuc. Asemenea acțiuni vor fi or
ganizate in continuare. (Dumitra Antonia, pre
ședinta comitetului municipal Craiova al femeilor).

9 In portul Galați, o porțiune de circa 600 de
metri din linia a 6-a de cale ferată se află îngro
pată in pămint și astupată de alte cantități de fier
vechi. Tot in Galați, dar la Laminorul nr. 2, sint
ingropate sau răspindite mari cantități de sîrmă,
capete de laminate, șpan, bucăți de tablă etc. (Ion
To.ader, economist, Brăila).
9 De-a lungul căii ferate dintre gările Pantelimon și Băneasa, după terminarea magistralei elec
trice feroviare au rămas multe materiale risipite
sau ingropate in pămint : șine vechi și noi, plăci
metalice, șuruburi, crampoane, traverse și stîlpi din
lemn etc. (Alexe Stoica, Aleea 7 Noiembrie nr. 42,
București).
9 Pe una din rampele gării din Piatra Neamț, la
hotarul cu anexa Sărata, s-a format un adevărat
depozit de fier vechi pe care il mistuie rugina.
Multe întreprinderi din localitate aduc aici utilajele
și autocamioanele scoase din funcțiune, pe care ledezmembrează fiecare după bunul plac, in loc să
fie valorificate de cine trebuie. Și ce rămine, după
această operație, se degradează. (M. Dumitru, satul
Bistrița-Neamț, județul Neamț).

Și iată un alt mod de
a înțelege această îndato
rire civică : la marginea
unei păduri de pe șo
seaua de centură care unește comuna Jilava cu
șoseaua Alexandriei, am
găsit aruncate sute de
kilograme de șpan și alte
materiale refolosibile (fo
tografia din dreapta). Ju
decind după antetul unor
hirtii și
după... dife
ritele cutii de ambalaje,
se pare că specialiștii în
treprinderii de recupera
re și valorificare a ma
terialelor refolosibile din
Capitală nu greșesc cind
afirmă că resturile ar
proveni de la întreprin
derea de agrement și
producție industrială pen
tru turism din strada
Luterană nr. 9—11. Ori
care ar fi insă autorii, această risipă este inadmi
sibilă 1 (Text : Ilie Ște

fan ; foto : Ion Dumitru).

OAMENI Al MUNCII!
CETĂȚENI, TINERI Șl VlRSTNICI!
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Să nu lăsăm nicăieri să se risipească metalul — materie primă preți
oasă pe care o obținem cu mari eforturi materiale și financiare! Recupe
rarea și readucerea în circuitul economic a tuturor resturilor metalice
vechi aflate în întreprinderi și în gospodăriile populației constituie o înda
torire patriotică și civică de mare importanță a fiecăruia dintre noi!
Pe această cale ne aducem contribuția la creșterea producției de meta!
la dezvoltarea economiei naționale, în interesul nostru, al tuturor!

Timpul instabil din acest sfîrșit de iulie impune măsuri hotârite pentru

STRÎNGEREA NEÎNTÎRZIATĂ A ÎNTREGII RECOLTE DE GRÎU!

După încheierea secerișului
-livrări in plus la fondul de stat
dolj,

în acest an, in unitățile agricole
din județul Dolj s-a obținut o re
coltă bună de griu. Este rezultatul
efectuării la timp și in condiții de
calitate corespunzătoare a întregu
lui complex de lucrări agrotehnice.
In aceste zile, după ce secerișul a
fost încheiat, in unitățile agricole
se acționează cu responsabilitate
pentru livrarea cantităților de griu
prevăzute Ia fondul de stat.
— Pe cele 4 400 hectare cultivate
cu griu am obținut o producție cu
peste 1 800 tone mai mare față de
nivelul planificat — ne-a spus Mi
hai Florea, președintele consiliului
unic agroindustrial Amărăștii de
Jos. Din cele șapte cooperative
agricole din consiliu, unitățile din
comunele Praporu și Amărăștii de
Jos au realizat cele mai mari pro
ducții — de 5 582 și, respectiv. 5 697
kg la hectar. Marți, unitățile agri
cole din cadrul consiliului nostru
au terminat livrarea la fondul de
stat a intregii cantități prevăzute —
de 11 630 tone griu — iar acum
transportă suplimentar încă 1 000
tone, ca urmare a depășirii pro
ducției planificate.

O activitate susținută pentru li
vrarea la bazele de recepție a can
tităților de griu stabilite se desfă
șoară și in unitățile din consiliul
agroindustrial Măceșu. Președintele
acestuia, Ion Riță, ne-a precizat că,
din cele 10 300 tone griu destinate
fondului de stat, au și fost livrate
bazelor de recepție peste 9 000 tone,
cooperativele agricole din Gingiova și Nedeea depășind prevede
rile stabilite. întrucit unitățile din
acest consiliu agroindustrial au ob
ținut peste plan o producție de cir
ca 380 tone, ele au hotărît să li
vreze la fondul de stat cantități su
plimentare de griu.
— Pentru preluarea la fondul de
stat a cantităților de griu prevăzu
te, am organizat 29 baze de recep
ție și 6 depozite temporare — ne
spune ing. Ștefan Stamin, director
tehnic la întreprinderea pentru va
lorificarea cerealelor și plantelor
tehnice Dolj. Pină ieri s-a preluat
aproape 90 la sută din cantitatea
prevăzută. Sintem pregătiți, în mo
mentul de față, să recepționăm și
cantitatea suplimentară oferită de
unitățile agricole. Din evidențele
noastre rezultă că, pină acum, În

treprinderile agricole de stat au
trimis la bazele de recepție întrea
ga cantitate de griu planificată, iar
85 din cele 164 cooperative agricole
și-au achitat și chiar și-au depășit
obligațiile. Merită evidențiate, intre
altele, cooperativele agricole din
Birca,’ Galicea Mare, Goicea Mare,
Calafat, Lișteava și Dăbuleni.
Există insă in județ și unități ră
mase deocamdată in urmă in ce
privește livrarea griului la fondul
de stat. în rindul acestora se află
cooperativele agricole din Castranova, Leu, Radomir. Calopăr și Se-

botoșani,

garcea, care mai au de transportat
la baze cantități de griu cuprinse
intre 300—700 tone. Este de datoria
cadrelor de conducere și organiza
țiilor de partid din aceste coopera
tive să ia măsuri pentru urgentarea
livrării integrale la fondul de stat
a cantităților de griu prevăzute, să
nu considere că neîndeplinirea propriiloi' obligații va fi compensată
de livrările suplimentare ale altor
unități din județ.

Nicolae PETOLESCU
corespondentul „Scînteii"

ieri, secerișul a fost reluat
in întreg județul

începînd de duminică și pină
marți seara, in județul Botoșani a
plouat aproape permanent, canti
tatea de precipitații căzută pe tere
nurile unităților din consiliile agro
industriale Bucecea, Cindești, Dragalina și Darabani ajungind pină la
46 litri pe metru pătrat. Chiar și în
aceste condiții, in numeroase uni
tăți agricole — intre care cele din
comunele George Enescu, Roma,
Mihai Eminescu, Leorda, Româ
nești și Durnești — îndeosebi pe
tarlalele unde culturile au fost cul
cate la pămint, sute de cooperatori
au secerat griul manual. Suprafața

recoltată in cele două zile a fost re
lativ mică, de aproape 2 500 hecta
re. Ținind insă seama de faptul că
plantele căzute la sol nu s-ar fi pu
tut recolta decît manual, ceea ce
's-a realizat reprezintă oricum un
bun ciștig.
îmbunătățirea vremii în cursul
zilei de ieri a favorizat reluarea re
coltării mecanice a griului in în
treg județul. S-a lucrat intens în
marea majoritate a consiliilor agro
industriale, dar mai cu seamă in
consiliile Albești, Trușești, Sulița,
Dîngeni și Ripiceni, pe raza cărora
viteza de lucru planificată a fost

realizată și chiar depășită. Dealtfel,
așa cum ne spunea C. Velniciuc,
organizatorul de partid al consiliu
lui agroindustrial Trușești, după ce
ieri în acest consiliu au fost recol
tate aproape 400 hectare, griul a
mai rămas de strins de pe mai pu
țin de 350 hectare, ceea ce înseam
nă că, în cursul zilei de astăzi, cele
55 de combine care au lucrat aici
vor fi puse la dispoziția unităților
din consiliul agroindustrial Săveni,
unde lucrările sint intîrziate.
Pe de altă parte, incepind de vi
neri dimineață, după încheierea se
cerișului în alte unități agricole din
județ, un număr suplimentar de
combine vor fi transferate in con
siliile unice agroindustriale Cin
dești, Frumușica, Darabani și Dorohoi. Prin acțiunile de întrajuto
rare. ca și cu sprijinul celor 40 de
combine sosite ieri după-amiază
din județele Vrancea și Prahova,
factorii de resort apreciază că,
dacă nu vor interveni modificări în
evoluția vremii, secerișul griului se
va încheia și in județul Botoșani
pină la sfirșitul acestei săptămini.
Cele 6198 hectare recoltate ieri,
cind lucrul in cimp a început mai
tirziu, demonstrează că, chiar nu
mai realizindu-se viteza zilnică
planificată, este posibil ca recolta
rea să se termine in următoarele
citeva zile.

Silvestri A1LENE1

corespondentul

„Scînteii"

fa „ferestrele" dintre ploi
se lucrează cu combinele și coasele

satu mare,

După citeva zile însorite, favo
rabile strîngerii griului, in județul
Satu Mare au căzut din nou ploi
care au determinat încetinirea rit
mului lucrărilor. Cu toate acestea,
oamenii muncii din agricultura ju
dețului, dovedind răspundere pen
tru recoltă, acționează fără preget,
folosind fiecare „fereastră" dintre
ploi, pentru a încheia secerișul in
timp cit mai scurt.
Marți, 27 iulie, în consiliul agro
industrial Cărei, singura zonă in
care in ziua respectivă a plouat
mai puțin, in jurul orei 13 s-a re
luat recoltarea. La sfirșitul zilei,
președintele consiliului, . Nicolae
Tudor, ne spune : „Cu toate greu
tățile provocate de ploi, am reușit
și astăzi să recoltăm peste 80 de
hectare în cooperativele agricole
Sanislău, Foieni, Cărei, Urziceni,
Cămin și Pjșcolt. în unele din
aceste unități se lucrează nu nu
mai cu combinele, ci și cu coa
sele". La cooperativa agricolă Pișcolt sint organizate echipe de cite
10 cosași, care seceră griul din
lanurile culcate de furtuni și ploi,
lanuri în care nu pot intra combi

nele. Cooperatorii transportă griul
in lanurile apropiate, unde au
putut pătrunde combinele, treierindu-l odată cu cel recoltat me
canizat.
După cum am fost informați la
direcția agricolă județeană, in ul
timele trei zile aici au început să
sosească ajutoare din sudul țării,
din județele care au terminat re
coltarea griului. Primele 100 de
combine, din cele 250 prevăzute a
sosi în județ, împreună cu cele
din unitățile agricole locale, au fost
aduse la marginea tarlalelor pen
tru a fi gata să intre imediat in
lanuri. La indicația biroului comi
tetului județean de partid, in toate
unitățile care nu au încheiat se
cerișul vor continua să lucreze, in
paralel, echipe de cosași pe parce
lele unde nu pot intra combinele.
Chiar dacă vremea este instabilă,
nu trebuie precupețit nici un efort
pentru stringerea în cel mai scurt
timp a griului de pe cele aproape
22 700 hectare cite au rămas incă
de recoltat in județ.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

______
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la consfătuirea de lucru cu cadre de conducere din agricultura județului Constanța
(Urmare din pag. I)

conduce la apariția băltirilor, si
tuație pe care Dobrogea nu a cu
Am lăsat mai la sfîrșit zooteh noscut-o niciodată în trecut. Ania. La oi, pe ansamblu, aveți re ceasta presupune ca județul, îm
preună cu toți specialiștii și cu
zultate bune, chiar și in producție,
stațiunea de cercetare, cu mecani
deși trebuie să ne propunem ca,
zatorii — și va trebui să trimi
în cîțiva ani, să ajungem la 10 kg
tem și de la București specialiști
de lină pe oaie. Stațiunea — ca să
— să analizeze situația și să ve
fie o stațiune modernă —» trebuie
dem ce probleme se pun, le
să se gîndească să obțină, în per
gate, în primul rînd, de îm
spectivă, 20 de kg de lină de la
bunătățirea sistemului de irigații,
o oaie. Eu sînt de. acord să obți
dar și în ce privește tehnologia de
nem, în 1985, o cantitate de 15 kg
lucrare a pămîntului și de organi
lină pe oaie, dar să ne propunem
zare a teritoriului. Am în vedere
ca în 1990 stațiunea să ajungă la
să revedem și să luăm măsuri
20 kg de lină pe oaie. La oi, este
pentru o organizare militara' în ce
posibil ca într-o perioadă de 7—8
privește întreținerea și funcționa
ani să realizăm această creștere a
rea sistemelor de irigații, astfel ca
producției de lină.
acestea să poată funcționa în mod
Stați încă slab cu bovinele.
corespunzător, să asigure apa la
Practic, trebuie să realizăm cam
timp, atunci când este necesară.
50 de bovine pe suta de hectare,
Probabil că, în afară de întreți
ceea ce înseamnă 250 000, Acum
nere, sînt necesare și unele îmbu
aveți 170 000 ; vă mai trebuie
nătățiri în însăși organizarea teri
80 000 de bovine. Din aceste 250 000
toriului, ținând seama de sistemul
de bovine, cel puțin 110 000—
de irigații. Dar o să mai discutăm
120 000 trebuie să fie vaci de lapte,
această problemă împreună și cu
pentru a asigura în întregime
colectivul de la București. Veți
populației cantitatea de lapte ne
prezenta concluziile necesare și'
cesară, și, desigur, pentru fondul
măsurile ce se impun a fi luate
de stat. In mod corespunzător tre
încă din anul acesta. Mă refer, în
buie asigurate carnea și toate cele
deosebi, la mărimea fermelor, a
lalte. în ce privește porcinele și
solei sau tarlalei. Am impresia că
păsările — acestea trebuie reali
unele sînt prea mari. Este greu a
zate în conformitate cu programul
se conduce irigațiile pe distanțe
de autoaprovizionare, care este
mari ; es'te, de asemenea, greu de
a se asigura nivelarea necesară
cunoscut.
care se impune în sistemul de iri
Pornind de la toate acestea, tre
gații. De aceea, socotesc că ace
buie să analizăm foarte serios si
lași colectiv va trebui să analizeze
tuația nouă creată în județ. Fap
și să facă propuneri pentru o mai
tul că avem 320 000 hectare — și
bună organizare a fermelor, a lo
pînă în 1985, mi se pare, vom aturilor, a tarlalelor, a mărimii lor,
junge la aproape 400 000 hectare,
pentru a le asigura astfel o di
mensionare optimă — nu prea
deci la 80 la sută suprafață irigată
mică, dar nici prea mare. Să asigu
— face ca județul să aibă o situație
răm în felul acesta și buna condu
cu totul nouă. Constanța nu mai
cere a irigării, și nivelarea, și
este județul de acum 25 de ani,
scurgerea apei — totul, totul. Tre
ci'.^/nu avea practic nimic irigat.
buie să stabilim și panta de
In jmod corespunzător trebuie să
scurgere a apei, și deci și organi
vedem cum folosim această nouă
zarea arăturilor. ' Să asigurăm în
situație, acest nou potențial de
niod corespunzător scurgerea ape
producție. Să stabilim ce soiuri de
lor și tot ce este necesar, pre
plante trebuie să folosim pentru a
cum și sistemul de scarificare.
valorifica la maximum irigațiile și
Cel puțin o dată la patru ani,
îngrășămintele și tot ceea ce avem
să realizăm aceste arături de
— dai- mă refer acum la irigații.
60—70 pînă la 80 cm. care vor crea
Să analizăm experiența de pînă acondiții ca, prin subsol, apa să se
cum și să aducem îmbunătățiri in
depoziteze, dar să se realizeze și
sistemul de funcționare a irigați
scurgerea — așa cum cunoașteți
ilor și în organizarea teritoriului.
foarte bine. Trebuie neapărat să
Am impresia că, anul acesta, iri
luăm aceste măsuri pentru a ela
gațiile s-au făcut ceva mai bine,
bora un program special legat de
dar nu așa cum ar trebui. Sînt deja
irigații, de organizarea teritoriu
mujte băltiri. Multe canale de iri- , lui, de tehnologia de efectuare a.
gațiî au început, să se colmateze, .. : arăturilor.
’ '
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nu 'ăînt întreținute in mod cores
S-au ridicat aici o serie de pro
punzător. Nu se asigură lucrarea
bleme legate de mecanizare. Desi
pămîntului, ținîndu-se seama de
gur, este necesar ca la o recoltă de
sistemul de irigație — și aceasta
5'500—6 000 pînă la 7 000 kg la hec

tar să avem, și o combină mai bună.
Combina „C-12" a răspuns unei
producții care se realiza acum 10
ani. Producția pe care vrem să o
obținem acum cere, într-adevăr. o
combină de capacitate mai mare.
Se pare că noua combină răs
punde acestor producții. Desigur,
probabil cînd ne vom propune să
trecem la o producție de 8 000 kg
la hectar va trebui să venim cu o
altă combină și mai mare ; trebuie
să avem în vedere aceasta. Dar
pentru producțiile actuale, combi
na aceasta răspunde — și ea poate
asigura, într-adevăr, strîngerea
mai bună și într-o perioadă mai
scurtă a recoltei. Sigur, sînt pri
mele combine, dar la probele din
anul acesta ele au demonstrat că,
pe ansamblu, se comportă bine.
Anul viitor am stabilit ca ju
dețul Constanța să primească 500
de asemenea combine. Preten
ția noastră este ca ele să facă
10 hectare pe zi. Aceasta este
capacitatea lor minimă; dacă se
lucrează pînă Ia 9 seara se pot
face și 12 și chiar mai multe hec
tare.
Unii tovarăși — cu care m-am
întîlnit acum cîteva zile — spu
neau că au timp să strîngă recolta,
că nu trebuie să se grăbească. Dar,
uite, dacă nu s-au grăbit au pier
dut 500 de kg la hectar, pentru
că n-au strîns la timp recolta. La
strînsul recoltei trebuie să vă gră
biți .' Desigur, in general, e bine ca
oamenii să se gîndească, să nu se
pripească cînd fac o treabă ; dar
atunci cînd trebuie să facă lucră
rile agricole trebuie să se grăbeas
că. O zi de întârziere la însămînțări poate să ducă la o recoltă mai
mică; o zi întârziată la strînsul
recoltei face să se piardă 200—300
de kilograme. Ai muncit atît, ai
cheltuit atît și pierzi pentru co
moditate și neglijență; nu este nici
o justificare pentru aceasta ! Pe
la 20 iunie, luna trecută, am dis
cutat cu tovarășul prim-secretar
al comitetului județean să vă apu
cați să strângeți recolta, că așa cum
se prezenta se putea începe recol
tatul. El a spus că trebuie să mai
stăm 2—3 zile; de fapt au mai stat
vreo 5 zile! Cînd am revenit aici
— am venit într-o duminică, la ora
6 după-amiază, n-am văzut nici , o
combină lucrînd. Or, cînd începe
strînsul recoltei, nu mai există du
minică,,V ,,Și’, n-u trebuie șă fșXțȘfe
duminică, pentru că sînt destule
duminici cînd pot să stea toată
ziua ! Două duminici în vară pot
lucra și recolta ! Dar nu s-a făcut

asta ! De fapt recolta putea să fie
de peste 4 300 kg la hectar, dacă
se strîngea la timp.
De ce insist, tovarăși, asupra acestor lucruri ? Pentru că este ne
cesar să înțelegem că strînsul re
coltei trebuie să constituie o‘ pre
ocupare centrală. Acum am termi
nat griul, dar ne pregătim să strîngem fasolea ; dar dacă nu strîngem
în 3—4 zile, iar o să pierdem. Tre
buie o organizare militară, cu for
mațiuni zi și noapte, astfel ca în
. 3—4 zile să strîngem. O să trecem
la strînsul florii-soarelui — și tot
așa, în 5 zile, trebuie să strîngem
toată recolta. La fel să facem cu
celelalte culturi, cu porumbul.
Este deci necesar să înțelegem
că se .impun mai multă răspunde
re, mai multă disciplină. Nici la
semănat nu trebuie să întârziem.
Dacă se depășesc perioadele opti
me, atunci pierdem, cîteodată,
pină la 30 la sută din recoltă. Și
aceasta tocmai datorită neajunsu
rilor în organizarea activității.
Este necesar să analizăm și să
revedem și-parcul de mașini și de
tractoare, dar m-aș referi îndeosebi
la combine, să vedem vechimea lor,
capacitatea lor de lucru ; dacă ele
ar fi reparate cum trebuie ar putea
totuși funcționa bine două săptă
mâni. Ce fel de reparații se fac la
o combină cînd ea nu poate func
ționa două săptămîni ? înseamnă
că nu s-a făcut nimic la ea, că, pur
și simplu, s-a pierdut timpul. Așa
ceva nu se mai poate ! Este un lu
cru elementar că orice reparație,
oricât de proaste ar fi piesele, tre
buie să asigure două săptămîni de
funcționare. Aceasta Înseamnă că
întreprinderile de mecanizare, trus
tul județean de mecanizare nu își
fac cum trebuie datoria. Nici uni
tățile nu controlează cum s-au
făcut reparațiile ; președintele de*
cooperativă, el însuși ar trebui să
verifice dacă, mașinile s-au reparat
bine sau nu. Și inginerul-șef, și cei
lalți ingineri din unitate sînt obli
gați să verifice acest lucru — pen
tru că au contract — și să aibă
garanția că S.M.A.-ul este în stare
să facă lucrările de calitate bună
și în condiții corespunzătoare.
Trebuie să punem ordine și dis
ciplină în acest domeniu, să reve
dem sistemul de mecanizare. De
sigur, vom produce mașini mai
bune, vom dota județul Constanța
ca și județele 'cerealiere mai’;
mari — cu ceea ce este mai nou.'
Dar cu atît mai mult se cere ordi
ne. disciplină, răspundere în siste
mul de mecanizare.

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
In mijlocul Dobrogei,
acolo unde se încrucișează
toate drumurile venind din
patru puncte cardinale,
s-au ivit semnele unui nou
început : intiia vatră me
talurgică a acestui pămint
dintre Dunăre și Mare —
întreprinderea mecanică de
utilaje din Medgidia —
va produce, nu peste mult
timp, oțel, intr-o oțelărie
complet automatizată. Cinci
cuptoare elctrice își vor
aprinde luminile, pentru
prima oară, aici, unde Du
mitru Frincu, in anul 1952,
proaspăt calificat muncitor
lăcătuș
mecanic
într-o
școală profesională din
Transilvania,
descoperea
„uzina" mult visată sub
forma unor barăci adăpos
tind niște umile ateliere
de reparat utilaj rutier.
— în vecinătate — po
vestește el — erau smîrcurile văii Carasu. Peste ca
lea ferată, orașul, vai de
capul lui. tîrg prăfuit, așe
zat in amfiteatru, țipind
de sete cit era vara, strins
in cleștele vintului și geru
lui cit era iarba.
— Sint toate semnele
pentru un nou început al
Medgidiei — întărește și
maistrul Ștefan Filt'an, se
cretarul comitetului de
partid de la combinatul de
lianți și azbociment. între
prinderea noastră are 11
cuptoare care dau 18 la
sută din producția de ci
ment a țării. Construim
acum fabrica Medgidia II,
care va dubla actuala pro
ducție, in condițiile unui
consum de energie mult
mai scăzut. Este acesta un
semn al altui început, care
aduce înnoiri și mai muîtă
lumină, in continuare, in
munca și in viața noastră.
Nopțile, aici, la Medgidia,
cădeau grele ca plumbul.
Ele, nopțile, se înecau în
smircuri. Zilele cu soare
puternic sau fără soare
descopereau obrazul Med
gidiei! cenușiu, lipsit de
clorofilă. Zilele se tirau pe
ulițe strimte, mărginite de
împrejmuiri de piatră. Coa
ma împrejmuirilor atingea
înălțimea streșinilor case
lor. Casele, ele însele erau
acoperite cu pămint, pe
care primăvara creștea
iarba. Despre ce perioadă
de timp amintește Dumi
tru Chiriac, muncitor spe-1
cialist la I.M.U.M., zugră
vind. mai pe larg, tabloul
de mai sus ? Totul parcă
este dintr-un alt secol,
dintr-o altă lume.
— Chiar despre altă lume
este vorba — spune el apăsat. Dar, eu. din acea
lume vin și nu este atit de
depărtată, cum cred copiii

mei. Dacă mă gîndesc bine
— cred că nu exagerez —
de ea ne desparte doar un
munte de aproape 20 de
ani. 20 de ani pot forma
un munte ? Iată, pot. atita
sînt de plini de realizări
uimitoare. Eu știu, eu
m-am născut aici, neamul
meu întreg s-a născut aici
și a trudit aici. Am fost
muncitor intr-o făurărie
meșteșugărească, numârînd
40 de muncitori — nu pot
să-i spun altfel atelierului
lui Voicu C. Oprică, patro
nul, atelier existent pînă
prin 1948 — și făceam osii
și bucșe pentru căruțe. Un
munte uriaș de timp, dol
dora de înfăptuiri revolu
ționare ne desparte de

o fericită perioadă — spu
ne strungarul Nicolae Aron,
de la combinatul de lianți
și azbociment. Este perioa
da ultimului peste un de
ceniu și jumătate in care,
datorită dezvoltării puter
nice a celor două platfor
me industriale — una avind
în centru o uzină construc
toare de mașini agricole
și de transporturi, care
contribuie din plin Ia me
canizarea agriculturii noas
tre socialiste, și a doua
avind în centru combinatul
nostru — Medgidia s-a
rupt definitiv de destinul
ei modest. Aici, pe cele
două platforme, s-au for
mat mii și mii de oameni
ai muncii ca specialiști in

dia are acum 14 000 de lo
cuințe ; jumătate dintre acestea sînt apartamente in
noile blocuri — deci, 7 000.
Din acestea, peste 5 000
sint construite în ultimii 15
ani, urmind să li se adau
ge. în acest cincinal, încă
1 200 de apartamente.
La ora la care uzi
nele își cheamă schimbul
de dimineață ne ameste
căm printre muncitorii
I.M.U.M.-ului și pătrun
dem in marile hale indus
triale. Muncesc aici aproa
pe 6 000 de oameni. 6 000
de destine, fiecare cu po
vestea lui. unite toate insă
in destinul comun al ora
șului, care numără acum
50 000 de locuitori. Dintre

l/n oras-santier isi
construiești; cutezător viitorul
medgidia:
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imaginea vechii Medgidii.
așa cum au prins-o zorii
socialismului. Orașul însă,
așa cum arată el acum,
după mine este și mai
tînăr...
Orașul, da. este foarte
tînăr. Se vede imediat, se
simte imediat. Așezat in
amfiteatru, pe coasta de
sud a văii, cu obrazul tot
întors spre adîncul ei,
unde se conturează precis
canalul Dunăre — Marea
Neagră, își desfășoară gru
purile de blocuri multico
lore, într-o inspirată alcă
tuire urbanistică, inconfundabilă. Medgidia este
orașul cu toate străzile as
faltate sau pavate, este orașul cu impunătoare con
strucții edilitare. împlinite
armonios prin așezăminte
social-culturale cu care
alte orașe, mult mai mari,
s-ar putea, pe drept cuvint.
mindri : un spital, modern
construit și ultramodern
utilat, un stadion cu 30 000
de locuri durat în piatră
de locuitori prin muncă
patriotică, o sală de sport
cu 1 000 de locuri, un bazin
olimpic de înot, o splendi
dă casă de cultură, dominind un parc cu minunate
fintini arteziene țâșnind
din mijlocul tufelor de
trandafiri. Trandafiri Ia
Medgidia, unde creșteau
doar nalba, aliorul și pi
rul ?
— în viața orașului este

cele două ramuri indus
triale. Produsele muncii lor
sint cunoscute in toată țara
și departe peste hotare.
Muncitorii noștri dau asis
tența tehnică la construc
ția de fabrici de ciment în
Orientul Mijlociu ; mașini
le agricole făurite de mun
citorii I.M.U.M.-ului s-au
impus, prin calitatea lor,
și pe alte meridiane' ale
lumii. Iată prin ce se ex
plică saltul orașului nos
tru, reconstrucția lui din
temelii, potrivit acestui ev
modern, socialist. Prin rod
nicia muncii noastre.
Orașul este una dintre
imaginile elocvente ale po
liticii științifice a partidu
lui nostru comunist de în
florire continuă a tuturor
regiunilor țării. în anul
1944. Medgidia număra
6 400 de locuitori — deci,
era. într-adevăr. un tîrg
umil ; în anul 1948. tirgul
avea 6 900 de locuitori —
deci, se păstra in aceleași
limite modeste. Creșterea
populației de la această
dată se mai înviorează,
întrucîtva, ca să urce ver
tiginos după anul 1965,
odată cu implantarea vigu
roasă a industriilor amin
tite. ajungind in 1972 la, aproape 36 000 de locuitori.
O uriașă școală în care mii
de oameni au învățat alfa
betul construcțiilor indus
triale, schimbîndu-și struc
tural orizonturile. Medgi-

aceștia, jumătate sînt per
sonal muncitor. lucrînd
în industrie, transporturi,
construcții.
<
11 reintilnim pe Dumitru
Frincu, om cu tîmple ar
gintii, ocupîndu-se acum,
îndeaproape, de creșterea
cadrelor de viitori munci
tori. El care, in 1952...
— Sint fericit că am ră
mas la Medgidia, atunci,
eind cu repartizarea —
spune el. Uzina noastră
este o bijuterie. Și orașul
și uzina datoresc mult
bărbatului din fruntea ță
rii. gîndului lui creator.
— Uzina a fost vizitată
de secretarul general al
partidului in multe rînduri
— intervine directorul în
treprinderii, Carol Șorcaru. Fiecare intilnire a noas
tră cu tovarășul Nicolae
Ceăușescu a insemnat un
nou capăt de drum atit in
înnoirea producției, în mo
dernizarea ei neîncetată,
cit. mai ales, in deschideri
largi spre viitor, in inte
grarea noastră și mai ar
monioasă în ansamblul
construcției de mașini a
țării. învățămintele fiecă
rui dialog cu noi se con
centrează într-un singur și
permanent îndemn : „Gindiți creator. îndrăzniți !“.
Așa a inceput construcția
de pompe centrifugale m
colaborare cu „Aversa" din
Capitală, așa a inceput co
laborarea cu uzinele „Mir-

în ce privește problema bunel
pregătiri a cadrelor, trebuie să or
ganizăm temeinic pentru iarnă șco
larizarea tuturor tractoriștilor, a
tuturor mecanizatorilor, a persona
lului din agricultură. Trebuie să
înțelegem că problema ridicării
nivelului de pregătire a cadrelor
este de o importanță deosebită.
Județul Constanța are acum o
industrie dezvoltată și poate ea
însăși să-și propună să rezolve o
serie de probleme, să ajute stațiu
nile de mecanizare pentru a nu
mai avea nici un fel de rămâneri
în urmă în ce privește buna repa
rare și întreținere a mașinilor, a
tractoarelor, a utilajelor în gene
ral.
Și din acest punct de vedere di
recția agricolă, consiliul popular
și, desigur, comitetul județean de
partid trebuie să ia măsurile care
se impun pentru a face ca județul
Constanța să răspundă din toate
punctele de vedere sarcinilor mari
ce-i stau în față.
Nu doresc acum să mă mai refer
și la alte probleme. Am spus deja
că vom discuta peste circa trei
săptămîni, într-o consfătuire pe
țară, problemele recoltei pentru
anul viitor, și cu tot ceea ce este
legat de aceasta. Pînă atunci aș
dori ca județul să analizeze bine

ceea ce am discutat astăzi, să vină
cu programul de măsuri pentru
asigurarea realizării producțiilor
pe anul viitor și a producțiilor
până în 1985, așa cum am discutat
aici. Aveți forțe suficiente, trebuie
însă dezbătute foarte temeinic aceste probleme cu toți specialiștii,
cu toate cadrele agricole, cu
toți cooperatorii, cu toți oame
nii muncii din agricultură. Trebuie
să facem ca județul Constanța să
devină un județ fruntaș, să ocupe
primul loc in agricultura noastră,
fiind județul cu cea mai mare su
prafață irigată. Vom analiza în
mod corespunzător și problemele de
îngrășăminte, pentru a asigura în
grășămintele necesare și pentru a
realiza producțiile pe care le-am
discutat.
Eu consider că tocmai pregătindu-ne să sărbătorim a 25-a ani
versare a încheierii cooperativiză
rii în județ, trebuie să pregătim un
program nou, care să răspundă
hotărârilor Congresului al XII-lea
privind realizarea noii revoluții agrare. Aceasta înseamnă o agricul
tură de înaltă productivitate, de eficiență economică înaltă.
La această aniversare, pe care o
vom face în toamnă, județul tre
buie să facă nu numai bilanțul a
ceea ce a realizat, dar să vin’ă și

cu programul pînă în 1985 și pînă
în 1990. Județul Constanța trebuie
să ocupe — așa cum am mai spus
— un loc fruntaș în agricultura
românească, să demonstreze și în
continuare forța și capacitatea agriculturii cooperatiste, socialiste,
de a obține recolte mari, de a fi o
agricultură de înalt randament și
de înaltă eficiență și care asi
gură, pe această bază, creșterea
bunăstării cooperatorilor, a oame
nilor muncii, sporirea contribuției
acestui sector la dezvoltarea gene
rală a țării.
După cum vedeți, tovarăși, n-am
fost prea critic, deși aveam de gînd
să fiu, pentru că ati pierdut totuși
și anul acesta cîteva sute de kg de
grîu la hectar, fiindcă nu ați lucrat
cum trebuie. Sper însă că veți trage
toate concluziile și nu se va mai
repeta acest lucru.
Cu aceasta eu urez tuturor to
varășilor să treacă la măsuri pen
tru a realiza lucrările care sînt acum la ordinea zilei, pentru pregă
tirea strângerii recoltei de toamnă,
pentru efectuarea tuturor lucrări
lor și pregătirea corespunzătoare
pentru însămînțările pentru 1983.
Și, cu aceasta, vă doresc tuturor
spor la muncă ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII
(Urmare din pag. I)

cest an producții medii de peste
5 000 kg la grîu, 5 500—6 000 kg
fără pierderi a recoltei, hotărîla orz, ceea ce demonstrează
rea cu care se acționează în în
marile posibilități de sporire a
tregul județ pentru obținerea de
producției de cereale în județul
rezultate cit mai bune' în toate
Constanța. Vorbitorii au eviden
sectoarele — in cultura plante
țiat • experiența prilejuită de
lor de cîmp, legumicultura, vi
campania agricolă din acest an,
ticultură, in zootehnie — preo
au prezentat modul cum se ac
cuparea pentru utilizarea cit
ționează in prezent pentru
mai eficientă a sistemelor de . transpunerea in viață a indica
irigații, a mașinilor .fi instalați
țiilor date de tovarășul. Nicolae
ilor agricole.
Ceăușescu în cadrul vizitei de
Participanții la consfătuire,
lucru in unități de stat și coo
președinți de consilii agroindus
peratiste ale județului Constan
triale și cooperative agricole de
ța, a sarcinilor trasate pe linia
producție, directori ai. întreprin
sporirii producțiilor agricole, foderilor agricole de stat și sta
țiunilor de mecanizare a agri . losirii raționale a pămîntului,
culturii, ai unităților de cerceta . modernizării în continuare a
re. reprezentanți ai organelor , zootehniei, creșterii eficienței
agricole județene, au raportat
activității economice.
secretarului general al partiduIn încheierea
lucrărilor
;..ii .ljii'cu privire , la. rezultatele obconsfătuirii a luat, cuvân
• ținute ui stringerea recoltei,tul
tovarășul
NICOLAE
subliniind că in numeroase uni
CEAUȘESCU.
tăți agricole s-au realizat in a

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită de cei prezență cu deose
bită atenție, aplaudată cu în
suflețire.
Primul secretar al comitetu
lui județean de partid a mulțu
mit secretarului general al parti
dului pentru această profundă analiză a problemelor de deose
bită actualitate, de cea mai
mare însemnătate privind bu
nul mers al muncii din agricul
tură. pentru prețioasele indi
cații. primite și a exprimat, in
numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județ, an
gajamentul. de a acționa neîn
târziat pentru a da viață sarci
nilor stabilite, de a determina, in
lumina orientărilor date cu acest prilej, îmbunătățirea acti
vității in. toate unitățile agri•col’e; obținerea unor ' rezultate
cit-mai biaie; la nivelul adevă
ratelor posibilități existente in
județul Constanța.

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
șa“ de la Sibiu, cu „Semă
nătoarea". așa am ajuns să
reducem substanțial consu
mul de metal la mașinile
noastre. Un exemplu : la
mașina „Mac 3“ consumul
de metal a scăzut de la 7
tone la 4 tone. Așa
s-a născut noua oțelărie
complet automatizată, pe
care
tovarășul
Nicolae
Ceăușescu ) a cercetat-o
chiar de la începutul con
strucției. Vom deveni ast
fel furnizori de oțel și pen
tru alte industrii ale țării.
Pentru că. să știți, la fel
ca peste tot în țara noas
tră și orașul din mijlocul
Dobrogei este un oraș al
căutărilor, ai înnoirilor —
chezășie a vieții noastre
tot mai bune, mai împli
nite.
Aceleași ginduri, altfel
exprimate, aceleași preo
cupări cu trimitere la vii
torul imediat, ni s-au dez
văluit și in alte convor
biri purtate cu muncitorii
și tehnicienii Combinatului
de lianți și azbociment.
— Drumul acesta al în
noirilor — ne spunea elec
tricianul Panait Aron — a
fost’ greu, de multe ori
foarte, greu. Dar ce este
ușor pe lumea asta ? Cînd
te uiți ce rămîne in urma
ta. atunci capeți puteri să
învingi greutăți și mai
mari.
De aici, din preajma
marilor cuptoare ale fabri
cii de ciment, se vede tot
orașul, ca in palmă. E tinăr, e frumos. Dar este din
nou un oraș-șântier. Un
oraș-șantier care-și con
struiește ' febril viitorul
destin de port la Dunăre
și la Mare. Grandiosul obiectiv — Canalul Dunăre —
Marea Neagră — oglindeș
te de pe acum chipul ora
șului. Țărmurile Iui, beto
nate, străjuiesc drumul de
apă peste care se va arcui,
in curînd, impunător, po
dul rutier, asemenea unei
puternice aripi de beton și
oțel, unind cele două coas
te ale văii Carasu. Noua
arteră de navigație face
aici un popas prin noul
port comercial aflat in pli
nă construcție. Sirenele
uzinelor și ale fabricilor
iși vor amesteca glasul cu
cel al navelor venite din
spre Cernavodă și dinspre
Constanța, înscriind și mai
precis Medgidia în circui
tul de valori al țării. Pe
hărțile viitorului imediat,
orașul de la mijlocul Do- ’
brogei va fi trecut ca o •
nouă poartă a României
spre restul lumii.

Dionisie ȘINCAN

0 dezbatere constructivă, responsabilă privind recuperarea
restantelor si creșterea susținută a producției de cărbune
5
5,
»
II
„...Vă propun să facem un calcul.
Să socotim doar jumătate din numă
rul orelor de nefuncționare a exca
vatoarelor, adică circa 2 500 de ore.
Să înmulțim această cifră cu 596 mc
media orară realizată. Ai- rezulta,
deci, un plus de producție de 1 490 000
mc masă minieră excavată și trans
portată, ceea ce înseamnă că planul
pe semestrul I putea să fie nu nu
mai îndeplinit, ci și depășit".
Acest calcul și aceste aprecieri au
fost formulate in recenta adunare ge
nerală a oamenilor muncii de la ca
riera Tismana I — unitate căreia ii
revin sarcini deosebite in asigurarea
termocentralei de la Rovinari cu
cărbune energetic — de un membru
al colectivului de mineri de aici,
Nicolae Gegău. Și nu le-am repro
dus întâmplător în deschiderea rela
tării noastre. Printr-un calcul simplu,
elocvent, tinărul subinginer aducea
in discuție o problemă de fond, in
jurul căreia avea să se axeze de fapt
întreaga desfășurare a dezbaterilor.
Dar iată mai întii ce am aflat din
darea de seamă prezentată de șe
ful carierei, ing. Constantin Tatomirescu. „In primul semestru, colec
tivul de la Tismana I a realizat un
volum total de masă minieră excava
tă de 2 559 823 mc. Este un rezultat cu
75 la sută superior celui obținut în aceeași perioadă a anului trecut, dar
este cu 942 082 mc steril sub preve
deri. Situația este asemănătoare și la
extracția de cărbune, unde se consem
nează o restanță de 88 055 tone. In șase
luni din acest an, indicele mediu de
folosire extensivă a celor patru exca
vatoare cu rotor a fost de numai 45,8
la sută. Desigur, s-au înregistrat
unele creșteri ale capacității orare —
de la 410 mc pe oră anul trecut la
596 mc pe oră în 1982 — fără însă să
se atingă capacitatea optimă a utila
jelor din dotare. Să o spunem des
chis : cauza esențială constă în neasigurarea funcționării corespunzătoare
a excavatoarelor și circuitelor de
benzi, a celorlalte instalații, care,
după cum se știe, au un rol hotăritor în realizarea nivelurilor, mari de
producție in exploatările de supra
față".
Am mai reținut din darea de sea
mă că, in aceeași perioadă, s-au în
registrat 1 196 ore de staționare da
torită defecțiunilor mecanice, peste
1 000 ore cauzate de defecțiuni elec
trice, 2 309 ore de staționare pentru
vulcanizări și alte 752 ore generate de
împotmolirile de benzi. Darea de
seamă nu a prezentat justificativ aceste situații, ci a analizat cu exi
gență, în spirit critic, neajunsurile,
punind în evidență faptul că stă in
puterea minerilor de la Tismana I

să-și realizeze sarcinile de producție
ce le revin. In acest sens, s-a preci
zat că pentru, aceasta trebuie elimi
nate deficiențele ce s-au făcut simți
te in organizarea producției și a mun
cii, abaterile de la disciplina tehno
logică, insuficienta operativitate in
intervenții.
Care a fost poziția participanților
la dezbateri față de aceste proble
me ? Nu putem trece cu vederea că
au fost și vorbitori care au conside
rat greutățile din carieră ca o fatali
tate, invocind o serie de deficiențe
cum sint : calitatea uneori slabă a
covoarelor de cauciuc și a soluției de
vulcanizare, infiltrațiile mari de apă,
rezistența scăzută a unor subansamble și piese de schimb și altele. Cei

LA CARIERA
TISMANA I
mai mulți însă au combătut această
poziție, subliniind că orice tendință
de a justifica rezultatele slabe prin
așa-zișii „factori obiectivi" denotă
o mentalitate înapoiată. „Au apărut
intr-adevăr o serie de deficiențe in
funcționarea circuitelor de benzi, a
spus brigadierul Gheorghe Bobei.
Dar cine trebuia oare să asigure su
pravegherea și buna întreținere a in
stalațiilor cu care lucrăm ? S-a men
ționat in darea de seamă că exca
vatorul 1 400-02 s-a împotmolit dato
rită neglijenței schimbului condus de
Constantin Crețan. Iar lucrările de
repunere in funcțiune a acestui uti
laj au durat aproape o lună de zile.
S-a mai precizat și faptul că, datori
tă frecventelor absențe de Ia pro
gram, indicele de folosire a timpului
de lucru al personalului este de nu
mai 82 la sută. Dacă mai adăugăm la
acestea numărul mare de intirzieri,
plimbări fără rost sau plecări din
program, ne dăm seama care sint
adevăratele cauze ale nivelului scă
zut de funcționare a utilajelor".
Au mai luat, in continuare, cuvîntul maistrul Ion Cocea, inginerul Ion
Ivancu, excavatoristul Vasile Dumi
trescu, subinginerul Marian Cirnu,
maistrul Gheorghe Dutlău. Analizîndu-și in mod autocritic activitatea
proprie, ei au arătat că, în calitate de
conducători ai locurilor de producție,
nu au manifestat exigența necesară
față de colectivele ce le coordonează,
„îngăduința" șefilor a contribuit
astfel la alimentarea unei stări

de superficialitate și indisciplină
in muncă în anumite puncte de
lucru din carieră, ceea ce s-a răsfrint
asupra moduțui de funcționare a ex
cavatoarelor și circuitelor de benzi.
„Desigur, nu este suficient doar să
recunoaștem lipsurile proprii, a spus
în cuvintul său maistrul Gheorghe
Dudău, secretarul organizației de
partid. Esențial este acum să acțio
năm hotărît pentru lichidarea lor și
instaurarea unui climat de responsa
bilitate și deplină angajare în mun
că din partea fiecărui miner. Revm
la calculul prezentat, în acest cadru,
de colegul nostru : aș adăuga că dacă
asigurăm un indice de folosire exten
sivă a excavatoarelor de 60 la sută,
de exemplu, putem să recuperăm
restanțele și să realizăm integral sar
cinile de producție, iar aceasta de
pinde numai de noi".
Discutăm la sfirșitul dezbaterilor
cu inginerul Nicolae Bercea, direc
torul întreprinderii miniere Rovi
nari :
— Am satisfacția că în cadrul adu
nării s-au analizat deschis, in spirit
critic și autocritic, deficiențele mun
cii, demonstrindu-se că minerii de la
cariera Tismana I dispun de sufi
ciente resurse pentru intrarea în ritm
normal a activității de extracție. Așa
cum s-a relevat, dealtfel, multe din
neajunsuri s-au datorat stilului de
fectuos de muncă al unor cadre de
conducere din carieră, care nu și-au
organizat în cele mai bune condiții
activitatea. De asemenea, la Tis
mana I lucrează mulți muncitori noi,
dar nu în toate cazurile s-au luat
măsuri pentru buna lor pregătire
profesională. Sînt două iprobleme
esențiale care vor direcționa efortu
rile noastre pentru îmbunătățirea ra
dicală a activității în această, carieră.
încheiem însemnările de față menționind că, in luna iulie, a crescut
considerabil nivelul producției, extrăgindu-se in fiecare zi peste 4 000
tone de cărbune. Mai bine întreținu
te și folosite, excavatoarele funcțio
nează zilnic 12—14 ore, incadrindu-se
în indicii planificați. Tocmai pornind
de la aceste rezultate, colectivul de
la cariera Tismana I este hotărît să
acționeze pentru a recupera, incă în
luna iulie, circa 15 000 tone din res
tanța înregistrată in primul semestru
și să asigure realizarea integrală și
chiar depășirea sarcinilor de plan la
extracția de cărbune pe anul 1982.
Așa cum s-a subliniat în adunarea
generală, realizarea acestui obiectiv
trebuie să fie înțeleasă ca o mare în
datorire patriotică.

Dumitru PRUNA
corespondentul

„Scânteii"
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SUCEAVA. De la Putna eternei amintiri a nemuritorului Ștefan
la albastrul pur al Voronețului, de la zimbrii falnici din pădurile
Cimpulungului și pînă la „grădina liniștii'' din capătul de sus al uliței
Rădășeniloi din Fălticeni, unde „Ceahlăul literaturii române" a poposit
cindva spre a scrie mai multe file din vasta epopee a poporului său, se
întinde un peisaj spiritual pe cerul căruia strălucesc nedezmințit citeva
mari constelații ale istoriei, culturii și civilizației românești, insă istoria
bogată și măreață a acestor locuri, departe de a constitui un handicap,
este un nobil îndemn către prezentul care o confirmă și-i sporește paginile
cu noi și noi fapte de cultură, aparținind, laolaltă, marilor ctitorii socialiste
aie întregii țări.

Cadru larg de împlinire
a talentelor din popor

— Prin ce fapte, anume, își con
firmă Suceava de azi vocația sa
culturală adăugind acesteia de
monstrarea ideii că socialismul nu
este de conceput fără o înaltă și in
tensă cultură ? — l-am întrebat pe
tovarășul ALEXANDRU TOMA,
președintele comitetului județean
de cultură și educație socialistă.
— Cred că Suceava poate con
stitui o vie ilustrare a importanței
pe care secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
o acordă educației și culturii in
formarea omului nou. Munca edu
cativă și cultural-artistică desfășu
rată între 1965—1982 in cele peste
550 de instituții sucevene de cultură
ni se recomandă prin date și fapte
ca una din cele mai fructuoase:
Pentru educarea oamenilor in spi
ritul concepției partidului despre
lume și viață au fost înființate in
această perioadă, pe lingă instituțțiile culturale din județ. 98 de lec
torate de educație materialist-științifică, numărul brigăzilor științifice
a crescut de la 122 în 1968 la peste
250 in 1982, au fost generalizate in
toate comunele și orașele universitățile cultural-științifice
98 in.........
1982 față de numai 12 in 1974. în
cele 215 cinematografe ale județului
se proiectează anual peste 1 500 de
filme, realizîndu-se peste 300 000
spectacole cinematografice de care
au beneficiat anual 5 milioane de
spectatori. Incepînd din 1978, la
„Festivalul filmului științific", de
exemplu, se prezintă peste 150 de
filme documentar-științifice și se
organizează mai bine de 300 de ac
țiuni de explicare și popularizare a
științei și tehnicii, a cuceririlor ge
niului uman. Este locul să spun că
in perioada 1979—1981 in municipiul

Istoria

Suceava s-a construit și dat în fo
losința un modern complex astro
nomic popular, care dispune de un
planetariu, un observator astrono
mic, o cameră solară și spații desti
nate acțiunilor cultural-științifice.
— Cum s-a lărgit cadrul institu
tional al. culturii sucevene în pe
rioada la care vă referiți ?
— Pe scurt : au fost construite
sau modernizate 7 case de cultură,
35 de cămine culturale. Pentru rea
lizarea și dotarea acestora și pen
tru modernizarea aparaturii de
practică culturală s-au cheltuit, nu
mai in ultimii cinci ani, peste 45
milioane lei.
— Cultura și arta suceveana,
bucovineană se mindresc pe drept,
cuvint cu o bogată tradiție a crea
ției populare. Cum se continuă și
se dezvoltă astăzi filonul artei și
culturii populare ?
— Talentul și măiestria bucovine
nilor sint binecunoscute iri în
treaga țară. Cultura populară a ju
dețului Suceava dispune de o im
presionantă frumusețe și vitalitate,
de o nesecată dorință de afirmare.
Pe acest sol deosebit de fertil, a
rodit viguros generoasa inițiativa a
secretarului general al partidului
nostru : Festivalul național „Cinlarea României". Dimensiunile ma
rii mișcări artistice și educative
menite să afirme spiritul creator,
talentele din popor sint in continuă
amplificare, ea cuprinzînd astăzi
peste 60 000 de artiști amatori și
creatori populari. De-a lungul acestei noi etape a muncii, creației
și interpretării artistice, pe scenele
festivalului au fost susținute peste
7 000 spectacole, au fost deschise in
orașele și comunele județului 300
de expoziții.

o prezență mereu vie

Pămîntul Bucovinei a fost și rămine o vatră legendară a istoriei
neamului nostru. In codrii săi se
culari sint drumurile pe care au
trecut in vremuri de demult voievozii ale căror nume înnobilează
cronicile românilor. Dar Țara de
Sus este nu
.... numai
__ __ locul
___ unor
___ .....
bătrine cetăți, unele aflate astăzi in
pragul restaurării, ci și o minunată
columnă a culturii românești.
— Conservarea bogatului patrimo
niu istoric și cultural de care dispu
nem — ne spune tovarășul OCTAV
MONORANU, directprul muzeului
județean — a reprezentat și repre
zintă o preocupare de prim ordin
pentru toți lucrătorii din domeniul
culturii. Este adevărat că tradițiile
muzeistice ale Țării de Sus au ve
chime de peste 80 de ani
(muzeul din Suceava fiind înființat
• in 1900), dar abia în acești din
urmă ani s-a realizat o îmbunătă
țire cantitativă și mai ales calita
tivă a rețelei muzeistice, o integra
re mai deplină a muzeelor in cir
cuitul turistic bucovinean atit de
solicitat de oaspeți din țară și de
peste hotare.
Muzeul județean Suceava, cu cele
opt -secții ale sale, și-a redeschis
porțile, după o serioasă și temeini
că reorganizare, la 17 iulie 1980. Un
,proces
____ asemănător
__ " "' • au cunoscut și
celelalte 15 muzee din județ, ca
urmare mai ales a pasiunii muzeo
logilor, dar și a marelui suflet de
pus de primarii respectivelor loca
lități. Suceava este, fără îndoială,
una din zonele țării în care folclo
rul, de o impresionantă bogăție și
frumusețe, atestă permanențe spi
rituale străbătind ireversibil timpul
românesc. Muzeul etnografic din
Gura Humorului. Muzeul etnografic
„Arta lemnului" din Cimpulung
Moldovenesc, Expoziția permanentă
de artă populară de la Vatra Dornei, ca și Muzeul etnografic „Teh
nici populare bucovinene" de la
Rădăuți sint'din acest punct de ve
dere păstrătoare ale unor inestima
bile bogății. Muzeul județean de
ține fn cadrul secției sale memo
riale o serie de interesante fonduri
documentare, intre care se cuvin
amintite cele aparținind lui Leca
Morariu, Ion Vicoveanu, Nicolae
Labiș, Petru Comarnescu, Eusebiu
Camilar și Simeon FI. Marian.
Oricine va trece prin Stupea, co
muna care poartă astăzi numele
cunoscutului compozitor Ciprian
Porumbescu, se va opri minute in
șir la casa memorială sau la mu
zeul din localitate să asculte acor
durile nemuritoarei „Balade" sau
să privească nenumăratele obiecte,
partituri și documente care evocă
personalitatea marelui muzician.
Tot la fel, la Fălticeni, vizitatorul
se va lăsa furat de explicațiile pro- ■
fesorului Adrian Cocîrță, sufletul de astăzi al „Galeriei
oamenilor de seamă", realizare muzeistică unică în felul
ei, care ilustrează sistematic contri
buția personalităților culturale, ar-

tistice și științifice, ridicate de pe
aceste meleaguri, la înălțarea edi
ficiului spiritual al poporului nos
tru. Străbătind sălile muzeului nu
vei putea să nu remarci acele as
pecte ale climatului spiritual local
care a făcut posibil ca această urbe
moldavă să devină, cum remarcase
George Călinescu, al treilea oraș
din țară ca număr de scriitori ri
dicați din același loc. Pe bună
dreptate fălticenenii se mindresc și
cu Galeria de artă „Ion Irimescu",
constituită în urma unei generoase
donații pe care prestigiosul sculp
tor, fiu al acestor meleaguri, a fă
cut-o orașului in care a copilărit.

Drumul de mîine al celor
ce se afirmă azi
Citeva dintre manifestările tradiționale ale Sucevei, intrate de-acum
in biografia spirituală a județului,
dezvăluie o autentică vocație a
descoperirii noilor talente.
în primul rind : concursul de in
terpretare instrumentală „Ciprian
Porumbescu" care adună, anual,
pionieri și elevi din întreaga țară,
aspiranți la obținerea mult rivnitei
„Lire de aur" la vioară, pian, in
strumente de suflat. Să amintim că
aici au fost remarcate și lansate
talente in care se pun mari spe
ranțe (intre care, bunăoară, Mihaela
Martin, Elena Ciulei, deținătoarele
a numeroase premii naționale și
internațional").
In al doilea rind : concursul de
poezie patriotică pentru tineret „Ni
colae Labiș", care a „lansat" poeți
mai apoi foarte preluiți de critica
literară și cititori.
în al treilea rind : Festivalul-concurs de pictură și grafică „Voronețiana", care atrage anual, in nu
mele albastrului de Voroneț, peste
200 de artiști plastici, dintre ale
căror lucrări cele șase premiate an
de an îmbogățesc fondul plastic de
reală valoare al județului (ne ingăduim să semnalăm aici, dintre nu
meroase valori ale actualei ediții,
pe tinărul sucevean Andrei Bocancca. un peisagist de mare rafina
ment coloristic, căruia îi întrevedem
o strălucită carieră artistică). Toate
aceste manifestări puse sub semnul
unor mari creatori, fii ai acestor
locuri (Ciprian Porumbescu —
Stupea, Nicolae Labiș — Mălini și
genialul creator popular al Voronețului), aspiră să dea aripi unor ti
nere talente, „celor ce vin". Drumul
lor viitor trebuie urmărit in conti
nuare cu aceeași atenție și genero
zitate cu care le-a fost vegheat
începutul. Afirmarea artei și cultu
rii românești de astăzi, dar mai
ales de mîine, depinde de drumul
ce-1 vor, parcurge, bunăoară, și a-

O dinamică
receptare a cărții
— Care este drumul pe care l-a
înregistrat în anii din urmă difuza
rea cărții in județul Suceava ?
La această întrebare, adresată de
corespondentul nostru Suva Bejinariu, a răspuns tovarășul dr. FLO
RIN BRATU, directorul Centrului
județean de librării. „Poate mai
mult ca oricînd, in acești din urmă
17 ani librăriile au devenit, cu ade
vărat,. și in județul nostru insti
tuții de cultură. In incinta lor au
lost lansate opere ale multor oa
meni de știință, scriitori și alți oa
meni de cultură și artă. Acad. Nichifor Ceapoiu. prof. dr. Petru
Pînzaru, poeții Ion Gheorghe, Ion
Horea, Adrian Pătinescu, Aurel Rău,
Horia Zilieru, critici și istorici li
terari au fost, nu o dată, oaspeții
noștri. Semnalez, de asemenea,
l'aptul că in întreprinderi, in insti
tuții și școli ființează, in prezent,
aproape 160 de ștanduri de difuzare
a cărții social-politice, științifice și
beletristice, venind in mod real in
sprijinul pregătirii politice și pro
fesionale a oamenilor muncii, al
lărgirii orizontului lor de cunoaș
tere. O asemenea realitate explică
relevanta dinamică a receptării
cărții de către oamenii muncii din
Bucovina, dinamică ce ar putea fi
și mai accentuată dacă s-ar reuși
să se perpetueze anumite facilități
în procurarea de carte de către oa
menii muncii din întreprinderi și
instituții, prin librăriile denumite
atit de frumos „Cartea la locul de
muncă". In același timp, sînt de pă
rere că o carte realmente de mare
valoare și deosebit de utilă socie
tății și membrilor acesteia este
drept să cunoască atitea ediții cit
cere viața, cit cere realitatea în
săși. După cum din librării nu tre
buie, cred, să lipsească nici o clipă
operele clasicilor noștri, cum, din
păcate, se mai intimplă uneori".

r
Fericit am să mă știu
Fericit am să mă știu.
Țara mea dintotdeauna,
Mai frumoasă ca lumina
Dulce glasul să-ți ascult.
Cit oi trăi pe pămînt
Să-ți văd fața-n mii
de fețe
Luminoase și semețe.
Să-ți văd fața-n flori
de cîmp
Și chemarea să-ți ascult
Din sinul pămîntului
Prin foșnetul griului.
Din murmurul rîului
Prin freamătul codrului

Să-ți răspund cînd mi-i
striga
Și să vin cînd mi-i chema.
Fericit am să mă știu
Să-ți spun mamă,
iiu să-ți iiu
Cînd a fi să mă topesc
Ca un cîntec bătrînesc
Să mă strîngi în sin
la tine
Mi-o fi cald și mi-o ii
bine.

Gheorghe SAHLEAN

țâran din comuna Frasin
Suceava

cești njinunațî pionieri din ClujNapoca, București. Suceava, Baia
Mare. Bacău etc., pe caic i-am ur
mărit pe scena casei de cultură su
cevene zilele trecute : la 11, 12. 13,
14 ani sint printre ei veritabili
virtuozi, pianiști, violoniști, instru
mentiști pentru orchestrele de inli
ne ale țării, mesageri ai vocației ar
tistice românești. Am putea spune
că Suceava urmează îndeaproape
cuvintul cronicarului strigînd cu
mindrie, odată cu el : „Nasc și in
Moldova oameni!", adică artiști de
seamă din rindul ceior mai noi ge
nerații. Lansînd nume noi în mu
zică. plastică, poezie putem conveni
că Suceava iși face datoria : ea
• depune in miinile țârii pe unii din
cei mai tineri artiști pe care avem
datoria de a-i prelua și crește po
trivit talentului mai mult decit
promițător ce s-a făcut remarcat,
pentru întiia oară, aici in vatra
Țârii de Sus : cu laurii de aici ei
trec acum in seama Țării.

Casa de cultură a sindicatelor din Sibiu

Concursurile școlare
pe discipline

Climatul pasiunii și al generozității
...Pasiunea autentică nu se poate
ivi pe solul steril al ignoranței —
ne spunea juristul sucevean COR
NELII/ CIORNEI, folosind alte cu
vinte pentru ideea simplă și mare
a lui G. Călinescu : „nu poți iubi
ceea ce nu cunoști". Or, Bucovina
este o adevărată enciclopedie a
vieții românești care trebuie citită,
studiată, învățată. Spre a o putea
iubi așa cum se cuvine, așa cum o
iubesc cei care o știu cu adevărat,
în rindul acestora înscriindu-se și
numeroși ■ străini. Despre unii din
tre ei ne-a vorbit Corneliu Ciornei,
căci i-a cunoscut prin intermediul
pasiunii sale : etnografia bucovi
neană și, în special, ceramica de
Kuty, al cărei colecționar a devenit
de peste douăzeci de ani. „Eram
student — iși amintește el — cind
mi-a căzut în mină („căzut"! — un
cuvint la locul lui aici, căci pe
atunci întimplarea juca un rol
esențial in întâlnirea cu asemenea
cărți) un volum intitulat «Tablete
din Țara de Kuty». Legătura e ușor
de făcut : Paraschiva, soția mare
lui poet al «Testamentului» e bucovineancă, iar volumul ii este de
dicat. Așa am trecut de la «tablete»
Ia ceramică, descoperind de-a lun
gul anilor zeci și sute de exemplare
rare, neexistente în muzee, exem
plare ce mi s-au revelat a fi ates
tate de marc preț, dovezi incontes
tabile ale vechimii, unității și con
tinuității roniânilor
românilor în aceste
locuri". Unitate
căci colecția de
peste 8110 de exemplare pune în
evidență circulația acelorași motive
în toate zonele țării românești, în
Moldova ca și în Banat sau Transilvania.
Casa lui Corneliu Ciornei (patru
camere) a devenit de-acum neîncă
pătoare. S-ar putea spune că el,
împreună cu soția și copilul, elev
în clasa a VII-a, au devenit un
fel de... musafiri ai colecției, ade
vărata locatară și stăpînă a casei.
„Cit costă această pasiune?" —
l-am întrebat. Prețul acestei pa
siuni — spunem noi — constă in
renunțare și spirit de sacrificiu :
este prețul concediilor fără mare,
al excursiilor Iară mașină, al odih
nei lipsite de relaxare și visătorie :
Corneliu Ciornei a străbătut in ul
timii peste 20 de ani cu pasul toate
așezările și toți munții Bucovinei.
Discutînd cu el și aflînd doar cu
greu „prețul" acestei mari pasiuni
tăcute ce se păstrează într-o dis
creție și modestie remarcabile,
ne-am amintit că aceasta este zona
unor pasiuni-surori : nu a răzbit de
pe aici vocea marii iubiri a munte
lui, cu mai, mulți ani în urmă, a
tinărului pe atunci Radu Rey? Sînt

pasiuni și pasiuni : unii colecțio
nează timbre, alții chibrituri sau.
mai nou, sticle de whisky (ca un
personaj din Suplinitorii lui Ni
colae Țic). însă pasiunea de care
vorbim, a lui Corneliu Ciornei, ca
și a lui Radu Rey, a profesorului
colecționar Ion Țugui din Cimpulung, sau a tinărului profesor de
fizică Dumitru Olinici de la Com
plexul astronomic popular din Su
ceava n-are nimic comun cu mania
sau patima fixă a colecționarilor
de obiecte : ea are la bază un fond
solid de cunoștințe, grație căruia
obiectul său ajunge să fie nu nu
mai cunoscut. însușit, dar și iubit.
Nu cu o iubire avară : toți acești
pasionați oameni tineri, singuratici
în stringerea cunoștințelor care în
trețin focul pasiunii lor, sint capa
bili de o mare generozitate, punind
la dispoziția celorlalți tot ce știu,
rezultatele întregii lor investigații
întreprinse cu prețul renunțărilor
de care am vorbit. „Se cuvine să
evidențiem — arată reputatul spe
cialist TANCRED BĂNĂȚEANU —
una din cele mai prețioase colecții
selective și cu multă competență
triată — a procurorului Corneliu
Ciornei din Suceava. Fiecare din
piesele componente ale acestei co
lecții (îndeosebi ceramica de Ră
dăuți și de Kuty : obiecte de lemn
și de os, măști) reprezintă unicate,
piese cu uh sumum de valoare
etnografică și artistică, majoritatea
dintre ele neavînd egal nici in mu
zeele de specialitate. Este o colecție
cu valoare de prim rang". Un pre
țios tezaur etnografic ce trebuie
citit și recitit. întocmai ca o , carte
a vechimii, unității și continuității
noastre. Lucru observat bine de
specialiști și de donatori, țărani din
Munții Bucovinei sau Ardealului.
Cind a văzut colecția, unul dintre
aceștia din urmă a exclamat : „Cit
sint de multe și toate-s una!"
sintetizind astfel ceea ce numai un
ochi avertizat, ochiul stăpînului acestei milenare civilizații poate să
vadă. „Niciodată n-ara considerat
că aceste comori îmi aparțin" —
spune colecționarul. De aceea, îna
intea felicitărilor pe care le merită
din plin, un prim omagiu se cuvine
adus creatorilor populari din Bu
covina, celor care au lucrat cu artă
și meșteșug neîntrecut aceste bal
tage (într-un asemenea baltag a
„citit" Sadoveanu viața și obiceiu
rile fundamentale ale românului de
la munte), coarne pentru praf de
pușcă, bastoane de ceremonie, lin
guri, butoiașe, oale și străchini,
măști și ștergare, furci pentru tors,
ii și catrințe...

„învățatele hrisoave ale muncii46
...Statistica are avantajele ei. însă
în domeniul culturii, al creației,
calitatea ce se ascunde in spatele
cifrelor trebuie mai îndelung cum
pănită. Am luat notă că m Suceava
sint, bunăoară, peste 2 780 de crea
tori amatori sau că în județ func
ționează 240 de cenacluri de crea
ție : cine sînt oamenii din spatele
cifrelor, care este valoarea, calita
tea lor? La Fălticeni, oraș cu o fru
moasă activitate artistică, dirijorul
corului de Ia filatură, ca și al celui
din comuna Boroaia este una și
aceeași persoană : nu profesorul de
muzică, ci economistul Pascaly
Marcel Alexandru, un pasionat ani
mator. Instructorul unei meritorii
brigăzi artistice este, tot la 'Fălti
ceni, dr. Ion Coclici, chirurg de
meserie și un excelent îndrumător
al artiștilor amatori. Oameni pasio
nați, precum Constantin Cojocaru,
profesor de franceză in Gura Hu
morului, regizor și autor dramatic,
primul de aici căruia i s-a jucat o
piesă („Zodia albastră") de către un
teatru popular, sau ca poetul George
Ganilean, totodată un talentat gra
fician, ori colegul său, pictorul Cor
neliu Tincu, își fac din pasiune o
datorie de onoare, a cărei singură
răsplată constă în satisfacția de a
contribui la o elevată viață artis
tică in aceste locuri care n-au dus
niciodată lipsă de învățători mo
rali, de cărturari și artiști dăruiți.
...Printre cei 2 780 de creatori să-l
alegem, de exemplu, pe sculptorul
amator Mieciu Skowronski, maistru
mecanic la întreprinderea de piese
de schimb — Suceava, „coautor", în
felul său, al statuii lui Ștefan cel
Mare (autor : Eftimie Birleanu) :
„am lucrat la montaj, Ia pietrăric,
Ia placajul de piatră". Este, înțele
gem, o mindrie să poți spune că
„am lucrat" la monumentul marelui
voievod pe care-1 văd zilnic, și de
departe, toți sucevenii. Dar sculp
torul amator își are propria sa lu
crare, integral a sa, chiar în curtea
întreprinderii, o imagine a omului
stăpin pe lucrurile și pe meseria
lui. Este, apoi, autorul „fîntînilor
Sucevei", al unor lucrări instalate
în aer liber la Solea, Fălticeni, Mi
tocul Dragomirnei etc. „Unii caută
în păduri rădăcini ca să le mode'leze — ne spune. Eu îmi caut ma
terialul în turnătorie : bavuri (me
talul topit care se prelinge in forme
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care mai de care mai ciudate),
șpan de Ia strung" (materie primă
pentru minunate broderii din me
tal — n.n.). Fantezia sculptorului
nu cunoaște margini și trebuie să
recunoaștem că din miinile acestui
fost coleg de bancă al lui Nicolae
Labiș in școala de la Fălticeni au
ieșit lucruri minunate.
...La altă unitate industrială, în
treprinderea de mașini-unelte. —
Suceava, stăm de vorbă cu Ioan
Negriuc, dar nu cu modelorul, ci cu
poetul eu acest nume : zimbet stins,
melancolic, gesturi moi. lipsite de
patos retoric și, din cind in cind,
desenînd cu mina prin aer versu
rile pe care ni le citește încet și
rar, ca și cum și-ar aminti de
cineva care a fost el însuși, cel
născut în Ipoteștii Sucevei : „Iertați-mă / că n-am bătut la ușă /
Dar nu, miinile nu mi-s ocupate cu
totul / pentru că port în palmele
bătătorite două geamantane /.../ —
acolo e amintirea mamei / țesînd
ștergare / cu picături roșii de călin
copt / toporul tatălui, dălțile / o
tăietură de ziar / tinde se scrie
despre depășirea / de către ei a
planului / cu citeva mii de metri
cubi de material lemnos /.../ in ca
setele mele / sînt învățatele hrisoave
ale muncii / cu pecetea grea / a
mâinilor bătătorite". Poet cu reală
înzestrare, de o sensibilitate aparte,
modelorul loan Negriuc simte ast
fel frumusețea senzuală a vechilor
amfore dezgropate din tezaurul de
sub țarina Bucovinei : „Amfore,
amfore / Prea frumoase mirese ale
veșniciei ./ Degetele mele mai simt
încă torsul vostru, căldura / Cite
săruturi ale buzelor arse / ați păs
trat pe gura voastră? / Olar al tu
turor timpurilor / Iubirii nu-i sint
necesare urnele".
Muncitorul Ion Negriuc, poetul
care cere iertare „că n-a bătut la
ușă" este un talent promițător care
poate să bată cu incredere la poar
ta afirmării sau chiar să nu bată
deloc : ea este deschisă larg tuturor
talentelor autentice, indiferent de
proveniența lor. Numeroși ohmeni,
de diverse profesii aduc astfel în
mișcarea artistică actuală prospeți
mea și temeinicia „învățatelor hri
soave ale muncii".

C. STĂNESCU

Radu BOGDAN

- o valoroasă formă de
stimulare a pregătirii elevilor
Faza finală — pe țară — a con
atenție : 95 la sută din premii și men
cursurilor școlare pe discipline de
țiuni au revenit elevilor din licee cu
invățămint a reunit la startul com
profil de matematică-fizică. Cu toate
petiției din 1982 pe cei mai talentați
că elevii din liceele industriale au
elevi, peste 2 600 la număr, selecțio
fost ceva mai buni Ia probele prac
nați in etapele locale și județene
tice, nu au avut pregătirea necesară
dintre zeci și sute de mii de lice
de a prelucra și interpreta datele in
eni. Dincolo de realele valențe inreferatele de la probele de laborator.
structiv-educative ale acestor con
Avind in vedere dezvoltarea econo
mică a țârii noastre, care a impus
cursuri. subliniate deopotrivă de
creșterea numărului de licee Cu profil
examinatori — personalități ale știin
tehnic, in care se predau discipline
ței și culturii, cadre didactice cu
aplicative, sint imperios necesare mă
înaltă competentă, reprezentanți ai
suri care să ducă la abordarea aces
Ministerului Educației și Invățămîntului — cit și de participant! premitora în strînsă legătură cu fizica, cu
ați, acestea au oferit forurilor de
toate disciplinele fundamentale și nu
invers".
invățămint prilejul unei verificări in
profunzime a nivelului pregătirii
Concursul de limba și literatura ro
științifice și practice a elevilor,
mână s-a desfășurat, in acest an, în
premisă a unor măsuri de perfecțio
tr-un context aparte. Marcarea ju
nare continuă a calității muncii in
bileului de 25 ani de desfășurare, .de
școală, in viitorul an de studii. Con
zece ani de cind poartă numeleAJi
cret, ce au relevat, din acest punct
Mihai Eminescu s-a făcut in ținutul
de vedere, olimpiadele școlare din
natal al luceafărului poeziei roma
anul școlar 1981—1982 ?
nești, la Botoșani. „Ne-am bucurat
spunea prof. dr. docent Zoe DumiAm reținut, pentru început, apre
trescu-Bușulenga — câ toate aceste
cieri de ordin mai general ale inter
circumstanțe au influențat pozitiv pe
locutorilor noștri, președinți ai comi
concurenți, care au realizat, față de
siilor centrale de concurs, făcute co
anul trecut, lucrări remarcabile la
respondenților ziarelor din județele
toate clasele, caracterizate printr-o
m care au avut loc competițiile :
riguroasă marcă a spiritului științific
prezența mai masivă a elevilor foarte
și critic. Nutrjm speranța că. indife
buni (eu 100 mai mulți decit în anul
rent de la ce profil de liceu provin
1981 la olimpiada de fizică, de două
și cărei perspective se vor dedica,
ori mai mulți la cea de biologie etc.),
acești tineri mi
capacitatea spo
nunați vor conti
rită de sinteză și
nua să cultive cu
interpretare a fe
aceeași grijă lim
nomenelor
evi
dențiată in trata Un înalt nivel de cunoștințe ba și literatura
română", Și aici,
rea meritorie a
subiectelor, mai spre care ar trebui să tindă ca și in cadrul
celorlalte concur
exigente decit in
suri a fost apre
anii
precedenți,
toți tinerii
ciată
strădania
orientarea politiprofesorilor care
co-ideologică
a
i-au pregătit pe
candidaților. ori
elevi. „Un rol
ginalitatea formu
mare și în același timp un merit mare
lării soluțiilor și exprimarea corectă
revin
profesorilor,
care s-au ocupat
— toate acestea mârcind o mai temei
de pregătirea și calitatea concurenținică însușire și aprofundare a cunoș
lor — aprecia și prof. univ. dr. docent
tințelor dobîndite in procesul de învăGheorghe Zarnea, director general al
țămint. Aceste aprecieri au fost con
Institutului central de biologie — rol
firmate, dealtfel, și de comportarea
■ cu atit mai notabil, cu cit concursul,
meritorie a tinerilor noștri reprezen
de biologie, in cazul nostru, a fost
tanți la olimpiadele internaționale
sever, a cuprins subiecte teoretice și
ale elevilor, desfășurate recent : un
practice
bine alese și probleme de
premiu I, trei premii II și un pre
sinteză
ce nu se găsesc in manuale".
miu III — practic întreaga echipă a
Am reținut, intre mulți alții, numele
fost premiată — la olimpiada de fi
profesorului de limba română Con
zică din R.F. Germania ; un premiu
stantin Cuza, de la Liceul de matema
II și două premii III la olimpiada
tică-fizică „Andrei Șaguna" tlin Bra
de matematică din R.P. Ungară ;
șov, ai cărui trei elevi prezenți la
două premii III la olimpiada de chi
finala olimpiadei au obținut premii
mie din Suedia.
1 și II.
Nu mai puțin relevante sînt și ob
Nu mai puțin revelatoare — sub as
servațiile privind aspectele specifice
pectul nivelului de pregătire științi
ale desfășurării concursului la dife
fică și practică, al pasiunii pentru
ritele discipline de invățămint.
studiu — sint și opiniile premianților
— Deși au venit la concursul de
concursurilor. Iată, prezentate suc
chimie de la Baia Mare cei mai buni
cint, citeva dintre ele :
elevi, unii s-au clasat destul de mo
— Apreciez că participarea la faza
dest — aprecia prof. univ. dr. Fe
finală a olimpiadei reprezintă pentru
licia Cornea, de la Institutul politeh
fiecare elev o realizare personală de
nic din București. De ce ? După cum
înaltă ținută. Chiar dacă nu' obține,
se știe, participanții la finală trebuie
măcar o mențiune, el realizează un
să susțină și o probă de laborator ;
prețios schimb de idei cu alți colegi
or. rezultatele la proba experimentală
din țară, iși îmbogățește cunoș'tj,"dv
au evidențiat faptul că sint și licee
țele și se ambiționează in pregăi. i
in care nu se pune accentul cuvenit
— Eleodor Nichita, liceul de mate
pe lucrul in laborator, lată de ce aș
matică-fizică „B.P. Hasdeu", Buzău
solicita ca, în viitor, să se utilizeze
(distins și la olimpiada internaționa
din plin laboratoarele (in cele mai
lă de fizică din R.F. Germania).
multe licee corespunzător amenajate
— Sint unele școli din țară care
și dotate — n.a.) pentru fixarea cu
participă de ani de zile cu rezultate
noștințelor teoretice, pentru evidenbune la olimpiada de chimie. Este
t ierea prin experiment a fenomene
meritul profesorilor și elevilor aces
lor, pentru a se realiza corelația fi
tora. Acești concurenți sint bine pre
rească. necesară, intre cunoștințele pe
gătiți și la partea experimentală. Al
care le dobindește elevul trecînd dinții insă sint in inferioritate din acest
tr-o clasă in alta.
punct de vedere. Nu s-ar putea edita
La rindul său. prof. dr. docent
un ghid, o culegere cu orientări in
Constantin Plăvițiu, decanul Facul
această direcție ? A,r fi de mare utili
tății de fizică a Universității din
tate atit pentru chimiștii olimpici, cit
București, se referea la diferențele
și pentru toți ețevii care efectuează
vizibile in pregătirea la fizică a ele
experimente .de laborator — Doina
vilor de la un județ la altul : „Dacă
Năforniță, Liceul de științele națurii
in anii trecuți doar reprezentanții din
„V. Alecsandri", Bacău.
opt județe obțineau majoritatea pre
— Ca fost participant și premiant
miilor și mențiunilor. în acest an
la patru ediții de concurs, consider
numărul județelor care se înscriu in
binevenită și necesară grija forurilor
primul eșalon valoric s-a dublat. Tot
de invățămint pentru evoluția ulteri
cu acest prilej s-a dovedit nefon
oară a laureaților. pentru realizarea
dată și ideea că numai elevii din ora
lor plenară in domeniul de activitate
șele mari, cu puternice centre uni
căruia i s-au consacrat cu pasiune
versitare pot cîștiga premii. Astfel,'
încă de pe băncile școlii — loan
elevii din Brad, Călimănești, TirnâIvan, profesor de limba română la
veni. Medgidia și Rimnicu Sărat au
Școala generală nr. 4, Buhuși.
obținut rezultate remarcabile și sînCa o firească încheiere a acestor
tem siguri că la viitoarea ediție nu
considerații pe marginea concursu
mărul așa-ziselor surprize va fi și
rilor școlare pe discipline de învămai mare. Nu-i mai puțin adevărat
țămint, o opinie unanimă a mem
că s-au menținut la cota de subme
brilor comisiilor centrale de concurs:
diocre rezultatele elevilor' reprezen
spre un asemenea nivel inalt de pre
tanți ai unor județe ca Vrancea, Me
gătire științifică și practică, dovedit
hedinți, Gorj. Covasna, Suceava. Ia
de participanții la olimpiade, ar tre
lomița, Brăila, fapt care ar trebui să
bui să tindă toți elevii !
dea de gîndit profesorilor, inspecto
ratelor școlare respective. O altă pro
Florica DINULESCU
și corespondenții „Scînteii*
blemă care se cuvine a fi luată in

încheierea concursului republican
de interpretare instrumentală „Ciprian Porumbescu11
Miercuri seara, odată cu ultimele
acorduri ale concertului de gală al
laureaților, la Suceava s-a încheiat
concursul republican de interpretare
instrumentală .'.Ciprian Porumbescu",
desfășurat sub egida Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor și.
Ministerului Educației și Invățămîntului, in colaborare cu forurile loca
le de resort.
Rezervat depistării și afirmării ti
nerelor talente din rindurile copiilor
pînă la vîrsta de 15 ani. actuala edi
ție s-a bucurat de participarea unui
număr record de concurenți (205) din

întreaga țară. După susținerea pro
belor de concurs, la cele patru cate
gorii de instrumente (de coarde, de
suflat, de percuție și pian), marele
trofeu „Lira de aur" a revenit ele
vului Vornicelu Dan-CIaudiu (vioa
ră) de la Liceul de artă „George
Enescu" din București. Au mai fost
oferite premii, mențiuni și premii
speciale din partea Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, a
Uniunii Compozitorilor, ’ U.G.S.R.,
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, revistei „Cutezătorii" etc.
(Agerpres)
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte mișcat de amabilele urări pe care mi le-ați adresat in numele
poporului român și al dumneavoastră personal, vă exprim mulțumirile mele
cele mai vii.
Ca și dumneavoastră, sint convins că legăturile de prietenie care unesc
țările noastre vor continua să se dezvolte in interesul lor reciproc.
La rindul meu, exprim urări sincere pentru dumneavoastră și pentru
viitorul fericit al României.

FRANCOIS MITTERRAND

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat pentru mesajul de calde felicitări pe care mi l-ați adre
sat cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele, țin să vă mulțumesc in mod
sincer și să vă adresez vii urări de fericire personală și de prosperitate pen
tru poporul român prieten.
Sint convins că relațiile prietenești^ statornicite intre cele două țări var
continua să se dezvolte in interesul reciproc al popoarelor noastre.
Cu cea mai inaltă considerație,

JEAN-BAPTISTE BAGAZA
Președintele Republicii Burundi

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Vă mulțumim în mod cordial pentru mesajul dumneavoastră prietenesc
pe care ni l-ați adresat cu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la crearea
Partidului Comunist Japonez.
Textul integral al mesajului dumneavoastră a fost publicat in organul
central al partidului nostru — „Akahata".
Vă dorim noi succese in activitatea dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST JAPONEZ

COTIDIAN
Relatâri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii
gazinul, care dispune de un spațiu
de 600 mp, comercializează articole
electronice și electrotehnice, precum
și piesele de schimb necesare.
El A intrat in funcțiune, la între
prinderea de livrare a produselor
petroliere PECO din Satu Mare, o
stație de spălare-degresare a bidoanelor de polietilenă pentru ulei
.ele autoturisme, realizată prin forțe
proprii. Pe această cale, anual,
peste 120000 bidoane sint recupe
rate și redate circuitului economic.
Tot aici s-a instalat un măcinător
pentru mărunțirea bidoanelor de
fecte. Granulele obținute sint li
vrate ca materie primă industriei
chimice.
H Tehnicienii cooperativei „Pres
tarea". din Tirgoviște au proiectat și
realizat un aparat de radiorecepție
cu circuite integrate, care, după ce
se alimentează doar o oră Ia priza
de la rețeaua electrică, poate func
ționa, 12 ore consumîrț.d energie în
magazinată într-un sistem de acur..
mulatori.
13 Aproape de intersecția străzii
Fabricii cu strada Moricz Zsigmond
din Cluj-Napoca, odată cu execu
tarea unor lucrări de demolări, în
urmă cu mai multe săptămîni, a
fost spartă o conductă de apă,
care curge acum continuu, in acest
timp, Grupul întreprinderilor de
gospodărie comunală și locativă
îndeamnă cetățenii la economisirea
apei, uitînd să facă ordine în...
propria gospodărie.
H in municipiul Rîmnicu Vîlcea,
pe bd. Lenin, la kilometrul 3 în
spre Călimănești, a fost dată in fo
losință o modernă stație „Dacia
autoservice". Lucrătorii săi oferă
automobiliștilor intreaga gamă de
prestații pentru autoturismele fa
bricate in țara noastră. Pentru po
sesorii de autoturisme ARO, specia
liștii unității instalează și economizoare de combustibil.

B De pe banda de montaj a în
treprinderii. de autoturisme din
Pitești a ieșit autoturismul cu nu
mărul 725 000. Drum bun și la mai
multe !
,i-W De la începutul anului și pină
actim, două sute de familii din
ordșul Roșiori de Vede s-au mutat
in case noi. La parterul modernelor
blocuri au fost amenajate spații
comerciale și unități prestatoare de
servicii.
B Se coc fructele de pădure. Sil
vicultorii din județul Alba și-au
propus să recolteze și să predea, în
acest an, 180 tone zmeură, 70 tone
ciuperci, însemnate cantități de
afine, mure, coarne, măceșe, coa
căze negre, păducel, cireșe amare
ș.a. Pentru extinderea culturilor,
aici s-au plantat 2 hectare cu
zmeură, 10 hectare cu coacăz ne
gru și 20 hectare cu mălin.
S Un bilanț rodnic al activității
desfășurate anul acesta de oamenii
muncii de la întreprinderea de
transporturi auto Buzău : planul la
venituri a fost depășit cu 11,4 mi
lioane lei, producția netă cu 5,4 mi
lioane lei, iar productivitatea muncii
a fost superioară prevederilor cu
2 697 lei de persoană. Toate aceste
realizări au fost obținute în condi
țiile reducerii cheltuielilor de producție cu peste 2,3 milioane lei
față de sarcina de plan.
S3 Construcția situată la cea mai.
mare altitudine în cunoscuta stațiune montană Poiana Brașov este
hotelul „Alpin". Dar „Alpinul" este
„la înălțime" nu numai la propriu,
ci și la capitolul... calitatea servi
ciilor. Dovada : aprecierile pozitive
ale miilor de turiști care-i trec
pragul.
■ Un magazin propriu de desfa
cere al întreprinderii comerciale cu
ridicata pentru produse metalo-chimice din Galați s-a deschis în car^tierui „Aeroport" din localitate. Ma-

îCc i n e m a
■ Trandafirul galben: LIRA (317171)
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 21,
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30: 19,30.
H Un echipaj pentru .Singapore :
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
S Soarele alb al
pustiului :
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
B Iancu Jlanu zapciul ; Iancu Jianu
haiducul : FLACĂRA
(20 33 40)
—
15,30; 19.
■ Provocarea
dragonului :
SALA
MICĂ A PALATULUI — 11; 14,30;
17,15: 20.
a Vasili și Vasilisa: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
Bl Găinușa
de
aur :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
£3 Bobby Deerfield — 9; 11,30; 14;
hitimplare pe muntele Tien Yiun San
— 16,45; 19,15: TIMPURI NOI (15 6110).
0 Contrabandiștii din Santa Lucia :
FESTIVAL (15 63 84)
— 8,30; 10,30;
12,30; 14,30: 16,30; 18,30: 20,30, FAVO
RIT (45 31 70) — 9: 11, ’
18; 20,15,
MODERN
11.15; 13,30; 15,45; 18;
dină — 21.
EB Europenii : STUDIO (59 53 15) — 10 ;
12; 14; 16; 18; 20.
B Sfinx :
PATRIA
(11 86 25) — 9;
BUCU11,15: 13.30 : 15,45; 18: 20,15,
REȘTI (15 61 54)
1. . .
8,30;
10,45; 13;
15,45; 18; 20115, MELODIA (12 06 88) —
9; 11.15; 13,30 : 15.45; 18: 20,15, AREMELE ROMANE — 21,15.
H Piedone in Egipt ; Atenție Ia pana

® ABSORBANT DE
LICHIDE
UNIVERSAL
Specialiștii francezi au realizat
un absorbant de lichide uni
versal deosebit de eficace. Com
pus din fibre sintetice nețesute
ce acționează prin capilaritate,
absorbantul, denumit LSM, poa
te absorbi pină la 12 ori greuta
tea proprie, permițind sporirea
securității muncii și eliminarea
toxicității în acele locuri unde
se utilizează o mare varietate de
produse chimice și unde scurge
rile sau deversările erau efec
tuate, pină acum, cu ajutorul
sifonului.

® EXPERIENȚE PEN
TRU SUPRIMAREA DU
RERILOR. Profesorul Berta-

de vultur : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (73 77 20) — 18,30.
■ Apașii : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FERENTARI
(80 49 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
B Strada pe care locuim : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 16; 18; 20. ”
H Mephisto : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 19.
Q Madona pagină: VIITORUL (11 48 03)
- 15,30: 17.30: 19,30.
■ Secretul jurnalului intim : POPU •
LAR (33 13 17) — 15; 17,15: 19,30.
■ Comoara din lacul de argint :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
H Apa vieții : PROGRESUL (23 94 10)
- 16; 18; 20.
LUCEAFÂRUL
H Agonie și extaz :
19.
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,30;
:
E Bătălia de pe Neretva. : CAPITOL
(16 29 17) — 9;
‘ -----12,30; 16;
" 19.
0 Bunul meu vecin Sam: VICTORIA
(16 28 79) — 9,30;'12,30; 16; 19, FLO(33 29 71)
— 9,30; 12,30;
REASCA
15,30; 19,
H Aventurile ursuleților
polari
—
9,15; 11; 12,45; 14,30: Iphigenia — 16,15;
18,45 : DOINA (16 35 38).
E Frontiera : FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13/ FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11;
13,15;
15,30;
17.45; 20, GRĂDINA BUZEȘTI (50 43t58)
- 21.
T
H O
fată
fericită :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18;
20.15. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18: 20,15, GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
■ Lanțul amintirilor: DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19.
E Cat Ballou : UNION (13 49 04)
—
9,30; 11,30; 13,30; 13,45; 18; 20.

lan Csillik, de la Institutul de
medicină din Szeged (Ungaria),
a elaborat o metodă, de supri
mare, fără intervenție chirurgi
cală și fără medicamente, a
durerilor considerate pină acum
cronice și de neînlăturat. In
esență, metoda constă in plasa
rea intre epidermă și o placă
de plumb, care servește drept
electrod, a unei bucăți de țesut
vegetal extras din planta .tro
picală „vinca" sau „catharantus", originară din Madagascar,
și apoi în trecerea prin placă a
unui curent continuu slab. Sub
efectul acestui curent, princi
piul activ vegetal exercită o
influență analgezică. După tra
tament, durerile dispar pentru
o perioadă de circa două luni,
iar intr-o serie de cazuri chiar
pentru totdeauna.

/

Cronica zilei
Tovarășa Alexandrina Găinușe,
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, miercuri după-amiază. pe
Marius Mouambenga, ministrul agriculturii din Republica Populară
Congo, aflat într-o vizită in țara
noastră.
în timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru bunele relații
de colaborare economică statornicite
între țările noastre și au fost abor
date probleme privind dezvoltarea
cooperării bilaterale in domeniile
culturilor agricole, zootehniei și asis
tenței tehnice pentru mecanizarea,
agriculturii, aceasta contribuind la
întărirea relațiilor de prietenie și
conlucrare intre ambele țări și po
poare, in interesul cauzei păcii și
înțelegerii in intreaga lume.
La întrevedere au participat tova
rășii Ion Teșu, ministrul agriculturii
și industriei alimentare, și Marin
Capisizu. ministru secretar de stat la
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, șef al Departamentului
industriei alimentare.
A fost de față Laurent Mann, am
basadorul Republicii Populare Congo
la București.
(Agerpres)

vre

ea

Timpul probabil pentru intervalul 29
iulie, ora 21 — 1 august, ora 21. în țară:
Vremea se va ameliora treptat în cea
mai mare parte a țării. Cerul va fi
schimbător. Vor
cădea ploi
izolate..
Vintul va sufla moderat. Temperatura
aerului va marea o creștere ușoară.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 12 și 22 de grade, iar cele ma
xime între 20 și 30 de grade, local mai
ridicate. în București : Vremea va de
veni în general frumoasă, cu cerul va
riabil, favorabil aversei de ploâie la
începutul intervalului. Vîntul va sufla
moderat. Temperatura aerului in creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse
între 15 și 17 grade, iar maximele între
25 și 27 de grade.
(Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

Pe litoral

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dâscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
lui Aneerood Jugnauth, cu prilejul
alegerii sale în funcția de prim-mi
nistru ăl statului Mauritius, o telegramă de felicitare in care se expri

Cu prilejul Zilei insurecției naționale
în sala de ședințe a Comitetului
municipal de partid din Alexandria
a avut luc, miercuri după-amiază, o
adunare festivă consacrată celei de-a
29-a aniversări a asaltului cazărmii
Moncada — Ziua insurecției na
ționale cubaneze — dată memorabilă
în analele luptei eroice a poporului
cubanez pentru libertate și progres.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,
Iii organizațiilor de masă și obștești,
oameni ai muncii din localitate.
Adunarea a fost deschisă de to
varășa Elisabeta Stătescu. secretar al
Comitetului județean Teleorman al
P.C.R.
Despre importanța acestui eveni
ment au vorbit tovarășul Ion Stănescu, secretar al Comitetului jude
țean al F.D.U.S., și dr. Humberto
Castello,'ambasadorul Republicii Cuba
la București. Relevînd importanța
insurecției naționale cubaneze, vor
bitorii au înfățișat succesele dobindite de poporul cubanez după elibe
rare in toate domeniile vieții social-politice. economice și culturale.
Au fost evidențiate legăturile trai
nice de colaborare dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cuba, dintre România și
Cuba, dintre popoarele celor două
țări. în acest cadru s-a subliniat că
factorul hotăritor in dezvoltarea con
tinuă pe o linie ascendentă a rapor
turilor româno-cubaneze l-au consti
tuit întilnirile și convorbirile dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel
Castro Ruz. S-a exprimat, de ase
menea, convingerea că. prietenia și
colaborarea dintre partidele, țările și
popoarele noastre se vor dezvolta
multilateral și in viitor in interesul
reciproc, al cauzei socialismului și
păcii in lume.

nocturne in aer liber pe estradele
amplasate in zona peninsulară a
Constanței, programul următor con
stituie o noutate în desfășurarea ma
nifestărilor. Fiecare zi din această
săptămină este dedicată muzicii, dan
sului și portului popular, teatrului,
poeziei, creatorilor populari și spor
tului, „Serbările mării" incheindu-se,
potrivit tradiției, cu spectacolele și
demonstrațiile nautice prilejuite de
„Ziua marinei". (George Mihăescu,
corespondentul „Scinteii").

ȘTIRI SPORTIVE
A

0 La Budapesta se desfășoară in

sportive din 28 de țări. Din țara
noastră au făcut deplasarea, printre
aceste zile campionatele europene de
alții, campionii olimpici și mondiali
tenis pentru juniori. în turneul fe
Ivan Patzaichin și Toma Simionov.
minin (categoria pină la 18 ani),
alături de care vor mai lua startul
românca Daniela Moise a invins-o in
Ion Bîrlădeanu. Nicușor Eșeanu. Aprimul tur cu 6—1, 6—0. pe Sanchez
(Spania), .iar în turul , următor, a „ gafia Buhaev și Maria Ștefan, precum. și.mai...tinerii Costică Cțlaru,
ciștigat .cu 6—3, 5^-7, 7^-5.. partida cu
FukarbVă 1 (Cehoslovacia)'.' în■■ compe . Ionel, Lețcaie, Angelin Velea. Ion Jigarov, Florin Marinescu, Feodor Gutiția juniorilor, la aceeași categorie
rel și Dumitru Bețiu.
de virstă, tenismanul român Emil
Hnat l-a întrecut cu 6—3, 6—3 pe
© în ultima zi a campionatelor de
Nemes (Ungaria), iar la categoria 16
atletism ale U.R.S.S., desfășurate Ia
ani, Marius Comănescu a dispus cu
Kiev. Anna Domoradskaia a realizat
6—2, 6—3 de englezul Moore.
un nou record mondial in proba fe
minină de 10 000 m cu timpul de
© Astăzi și sîmbătă, pe stadionul
31'48”23/100. Recordul mondial oficial
„Steaua" din Capitală se vor desfă
aparține compatrioatei sale Elena
șura întrecerile competiției interna
Sipatova — 32’17”19/100.
ționale de fotbal dotată cu „Cupa
Steaua", la care participă, în. afara
® Sîmbătă, 31 iulie, va avea loc la
echipei clubului > organizator, forma
Cîmpulung, județul Argeș, meciul
ția F.C. Vorwărts (clasată pe locul 4
internațional amical de box dintre
în campionatul R.D. Germane), pre
echipa Steaua București și selecțio
cum și Universitatea Craiova și F.C.
nata Armatei, italiene. Gala va înce
Olt. Astăzi se vor disputa următoarele
pe la ora 17,00. Din echipa Steaua fac
meciuri : F.C. Olt — Universitatea
parte, printre alții, Daniel Radu, D.
Craiova (ora 16) și Steaua — F.C.
Șchiopu, M. Niculescu, I. Cernat și
Vorwărts (ora 18), vineri este zi de
Gh. Preda.
odihnă, sîmbătă urmind să se intil® în sala sparturilor din Bistrița
nească învingătoarele și, respectiv,
s-a disputat miercuri a treia intîl—
învinsele din primele partide.
nire amicală internațională de volei
® Pe Iacul „Ada Ciganlija" din adintre selecționatele masculine ale
propiere de Belgrad au loc, de astăzi
României și Poloniei. Oaspeții au
și pină duminică. 1 august, campio
obținut victoria cu scorul de 3—1
natele mondiale de caiac-canoe, com
(15—10, 7—15?J15—11, 15—3).
petiție ajunsă la a 17-a ediție, la care
• în Campionatul mondial studenparticipă peste 500 de sportivi și
țese de fotbal care se desfășoară în
aceste zile în Mexic, echipa Franței
a invins cu 3—1 pe cea a Columbiei,
iar
formația R.F. Germania a între
■ Tora î Tora ! Tora ! :
GLORIA
cut cu 1—0 reprezentativa Japoniei.
(47 46 75) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30.
Echipele învingătoare s-au calificat
® în arșița nopții: AURORA (35 04 66)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
pentru sferturile de finală.
0 Toată lumea este a mea : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9: 12,30; 16: 19.
Trei oameni periculoși : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, ARTA (213186) — 9; 11,15;
13,30: 15,45: 18; 20, la grădină — 21.
E Atac împotriva lui Rommel : TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18: 20, la grădină — 21,
GRADINA
GLORIA (47 46 75)
21.
E Campioana mea : GRĂDINA CA
PITOL (16 29 17) — 21.
□ Pilot de formula 1: PARC HOTEL
(17 08 58) — 21.
0 /Itenție la pana de vultur : GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

teatre
■ Teatrul Mic
(14 70 81,
Rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : Pâmint de
pace și iubire — 21.
E Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(lă 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema — 19,30: (grădina Batiștei) : Funcționarul dc la Domenii •
— 20.
Q Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Efros saga — 18,30.
E Ansamblul
..Rapsodia
româna “
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
■ Ansamblul de estradă al armatei
(grădina C.C.A.
13 60 64) ;
Veselia
arc cuvîntul — 20.

0 COMPUTERUL
„CÎNTÂREȚ".
Combinatul
pentru aparatură electronică
„Robotron" din R.D.G. a trecut
la producția de serie a unor com
putere care, pe lingă o bogată
„memorie", sint prevăzute și cu
sintetizatori de vorbire și de
cintece. Noul tip de computer
a fost realizat de oameni de
știință din cadrul Universității
din Dresda și al Academiei de
științe a R.D. Germane.

© PENTRU PRELUN
GIREA VIEȚII PELICULEI
FOTOGRAFICE. Cercetători
tadjici au pus în valoare un
preparat a cărui întrebuințare
va încetini „imbătrinirea" peli
culei fotografice și, in același
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cubaneze

a 13-a ediție a „Serbărilor mării"

în această săptămină, la Constanța
și in toate stațiunile de odihnă de pe
litoralul Mării Negre, de la Năvo
dari și pină la Mangalia, se desfă
șoară tradiționalele manifestări cul
tural-educative și sportive „Serbările
mării“, care se bucură de interesul
zecilor de mii de turiști români și
străini veniți la odihnă și al localni
cilor. Debutînd cu tradiționala para
dă a carelor alegorice, care au stră
bătut orașul, urmată de carnavalul
din Piața Ovidiu și de spectacole

mă convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre România
și Mauritius se vor dezvolta in con
tinuare. în interesul celor două țări
și popoare, al cauzei păcii, cooperă
rii și înțelegerii internaționale.

tv
PROGRAMUL 1
A
11,00 Matineu de vacanță S3 Unde se
oprește trenul S Desene animate
11,45 Film serial : „O chestiune dc
onoare”. Ultimul episod
12,35 Pași de viață lungă
16,00 Telex
16,05 Orarul educativ al vacanței.
16,25 Revista „Cintării României”. Stra
da meșterului
17,00 Studioul tineretului
20.00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,40 In spiritul grijii față de om. Ali
mentația rațională și calitatea
vieții
21.00 Viața culturală
21,20 Serial științific : Lumea reală.
Episodul 1. Producție a studiouri
lor engleze
Telejurnal
Meridianele cintecului
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Stagiunea muzicală estivală TV.
Pagini de muzică românească
21,50 Telejurnal
22,00 în lumina reflectoarelor. Seară de
balet pe muzică
j/N-L de George
ZZ.iescu
Enescu

Cu ocazia marcării în țara noastră
’ a Zilei insurecției, naționale cubane
ze — sărbătoarea națională a Repu
blicii Cuba — in comuna DrăgăneștiVlașca, județul Teleorman, a avut
loc, miercuri, o adunare festiva pri
lejuită de atribuirea numelui „Prie
tenia româno-cubaneză" cooperativei
agricole de producție din localitate.
Au participat reprezentanți ai
U.N.C.A.P., ai organelor locale de
partid și de stat, un mare număr de
țărani cooperatori, precum și mem
bri ai Ambasadei Republicii Cuba la
București.
Luind cuvîntul. Alexandru Ogrinja. vicepreședinte al cooperativei agricole de producție, a evidențiat re
lațiile de prietenie și colaborare sta
tornicite între partidele, popoarele și
țările noastre, la dezvoltarea cărora
o contribuție esențială au avut-o intilnirile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Fidel
Castro Ruz. Alături de Întregul nos
tru popor, a subliniat vorbitorul, lo
cuitorii comunei Drăgănești-Vlașca
îșî aduc contribuția la dezvoltarea
bunelor raporturi româno-cubaneze.
O mărturie in acest sens o constituie
dorința lor ca unitatea în care lu
crează să poarte numele „Prietenia
româno-cubaneză". în continuare,
vorbitorul a infățișat realizările în
registrate de agricultura țării noastre
in anii construcției socialiste, subli
niind în acest context rezultatele
obținute de cooperatorii din Drăgă
nești-Vlașca.
în cuvîntul său. ambasadorul Re
publicii Cuba la București, dr. Hum
berto Castello, a adresat călduroase
mulțumiri cooperatorilor pentru sen
timentele de prietenie manifestate
față de poporul cubanez și le-a urat
succese tot mai' nîari in activitatea
viitoare. în continuare, vorbitorul a
evidențiat cursul ascendent al rela
țiilor de prietenie și colaborare pe
multiple planuri dintre România și
Cuba, subliniind că factorul determi
nant in întărirea și dezvoltarea con
tinuă a acestor raporturi l-au consti
tuit contactele directe dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Fidel
Castro Ruz.
Adunarea generală a cooperatorilor
din Drăgărrești-Vlașca a hotărît, in
unanimitate, să atribuie cooperativei
numele : „Prietenia româno-cuba
neză".
Oaspeții au vizitat apoi sectoare de
producție ale cooperativei agricole.
(Agerpres)

R. P. CHINEZĂ:

Extinderea utilizării energiei solare
Două treimi din suprafața R.P.
Chineze beneficiază de cel puțin
2 000 de ore de lumină solară pe an.
Această abundentă sursă de ener
gie este din ce in ce mai mult fo
losită. Pină în prezent, in nume
roase provincii și municipalități,
printre care Beijing, Shanghai,.
Tianjin, Guangdong, I-Iebei, Gansu,
au fost construite colectoare solare
in vederea producerii de energie
electrică.
Numai la Beijing, care primește
pe an 2 700 de ore de lumină sola
ră,' se află in prezent în funcțiune
peste 30 000 de metri pătrați ele
captatoare solare pentru încălzirea
apei. în citeva centre din țară func
ționează uscătoare solare pentru us-

carea cerealelor. O astfel de insta
lație a fost experimentată în ju
dețul Xingtai, provincia Hebei, din
nordul Chiriei, la un depozit de
cereale. Ea poate usca intr-o oră
peste trei tone de grîu, realizind
totodată și distrugerea insectelor
.dăunătoare.
în Xining, orașul de reședință al
provinciei Qinghai, s-a terminat o
construcție cu cinci etaje, destinată
unei instalații, avînd o suprafață
utilă de 3 000 mp, și care a fost do
tată cu o unitate de încălzire solară,
în ultimul timp aceasta a asigurat
economisirea a 80 Ia sută din tota
lul combustibilului ce se consuma
în lunile de iarnă pentru Încăl
zirea edificiului.

R.S.F. IUGOSLAVIA:

Perspective noi metalurgiei neferoase
Printre sectoarele economiei iu
goslave care cunosc în anii din
urmă o dezvoltare susținută se nu
mără și metalurgia neferoasă. Ast
fel, producția de aluminiu va ajun
ge anul acesta la 248 000 tone. La
realizarea acestui obiectiv va con
tribui și noua uzină din Mostar
care, intrată parțial în funcțiune,
va produce în final 92 000 tone alu
miniu anual. Producția de semifa
bricate din aluminiu va crește in
cursul acestui an pină la 160 000
tone prin darea in exploatare a
unei uzine la Șipovo.
în regiunea minelor de cupru de
la Bor, din estul țării, au fost des
coperite’ recent importante zăcă
minte de minereu de cupru. Tot
odată, extracția de minereu de
plumb și de zinc se va dubla

R. P. UNGARĂ:

in actualul cincinal, ajungind la
7,5 milioane tone. Prelucrată, aceas
tă cantitate de minereu va per
mite obținerea a 280 000 tone
de plumb și 167 000 tone de zinc.
O nouă mină este in curs de
construcție in localitatea Vares,
unde numai rezervele de minereu
de plumb și de zinc sint evaluate la
peste 4.5 miliarde tone. Noua mină
va avea o capacitate anuală de pro
ducție de 400 000 tone, din care, in
urma proceselor de prelucrare, vor
rezulta 60 000 tone de concentrate
de barită, 9 400 tone de cupru, 10 600
tone de zinc și 1-2 000 tone de con
centrate de pirită. De asemenea, se
prevede sporirea extracției de anti-,
moniu la minele din Zajeța, din
Serbia.

<£

Tipuri moderne de autobuze
Uzina „Ikarus" se numără prin
tre cele mai importante întreprin
deri industriale din Ungaria. Dacă
în 1970 producția sa era de 7 000
de vehicule pe an, în 1980 aceasta
aproape s-a . dublat, ajungind la
13 600. în ultimul deceniu pe poar
ta uzinei au ieșit peste 100 000 de
autobuze, iar în actualul cincinal
numărul autobuzelor construite aici
va spori cu 25 la sută, față de cin
cinalul precedent.
După gama „Ikarus—200“, fabri
cată de peste zece ani, uzina a tre
cut la realizarea altor tipuri, mo
derne. cum sint „Ikarus—300“, pen
tru curse de lungă distanță, și „Ika
rus—400“ pentru transportul urban.

Tot printre cele mai noi modele
realizate aici se numără vehiculele
pentru servirea aeroporturilor, care
sint dotate cu instalații hidraulice.
La ora actuală; in 46 de țări din
lume se află in funcțiune aproape
100 000 de autobuze „Ikarus". Uzina
cooperează in realizarea autobuze
lor sale cu mai multe firme mari
producătoare de astfel de ve
hicule, cum sint ,,Volvo", „Scania",
„M.A.N." și „Renault".
O altă formă de cooperare se
realizează cu mai multe țări in curs
de dezvoltare în care uzina ungară
livrează piese și subansamble ce se
montează apoi la fața locului.

Activitatea profund nocivă a sectelor - relevată de noi
® „Cînd intrați în templu lăsați iinteligența afara" @ Principala regulă impusă adepților sectei : a ceda „stăpînului su
prem" toate bunurile pe care le posedă • In timp ce sectanții sfirșesc în azilele de alienați mintali, „guru” huzurește
într-un magnific castel și se deplasează cu „Rolls Royce"
„Un «guru» hindus (lider «spiri
tual» saii «învățător» in limbajul
sectelor), Bhagwan Shree Rajneesh,
a reușit să creeze o stare de haos
în mica așezare rurală Antelope din
Oregon (nord-vestul S.U.A.), a că
rei populație încearcă cu disperare
să împiedice pe adepții acestuia să
preia controlul asupra municipali
tății locale". Așa începea nu de mult
o relatare a agenției France Presse
asupra unui caz care face vîlvă
peste ocean, punînd. din nou, in
lumină caracterul profund nociv al
activității sectelor, care urmăresc
pervertirea conștiințelor prin im. postură și șarlatanie.
Pentru a vedea despre ce este
vorba, trebuie să ne întoarcem cu
cițiva ani în urmă, recurgînd, în
acest scop, la dezvăluirile deosebit
de semnificative pe care ni le pune
la dispoziție într-un amplu repor
taj revista americană „LIFE". Pe
la sfîrșitul anilor ’60 incepe să de
vină cunoscut in Occident un așazis cult al „iluminării spirituale",
creat in jurul unui templu (ashram)
din localitatea indiană Poona, în
apropiere de Bombay. Imbinind
obscurantismul neînfrinat cu imo
ralitatea crasă și șarlatania cea mai
abjectă,: inițiatorul acestui cult, un
anume Rajneesh, care și-a arogat
cu de la sine putere titulatura de
Bhagwan Shree („stăpînul" sau
„dumnezeul suprem"...), reușește
prin ritualuri bizare, care urmăresc
anihilarea personalității individua
le, ca și printr-o tehnică de „mar
keting” bine pusă la punct (broșuri
luxoase, benzi și casete imprimate,
amulete „magice" etc.), să atragă
un număr de tineri debusolați din
diferite țări apusene. Curînd la
Poona s-au strîns 10 000 asemenea
tineri, care, urmînd îndeaproape „în
demnurile" lui Bhagwan, se dedau
la cele mai stranii practici — intre
care „delirul erotic colectiv" —
ceea ce stîrnește pur și simplu in
dignarea populației statului Bom
bay; inclusiv a credincioșilor hin
duși, ' care au considerat activi
tatea sectei, ca și însușirea abuzivă
a unor însemne exterioare ale
credinței hinduse, cum, ar 1’i, de
pildă, robele de culoare roșu și gal
ben, ca o insultă adusă acestei cre
dințe. Și atunci, „guru" — care, în
tre timp, cu ajutorul unei „funda
ții" ce-i poartă numele, și-a extins

WRETUTINDgNi

timp, va contribui la creșterea
rezistenței termice a fibrelor
de bumbac. Substanța — sta
bilă din punct de vedere chi
mic — se obține printr-o me
todă simplă și este folosită în amestec cu materiile prime fără
să influențeze procesele tehno
logice.

DIN îMRIIE SOCmUSTE

® CALE
FERATĂ...
DINTATĂ. O asemenea cale

rea a opt decenii de funcționa
re a acestei originale linii de
transport, care asigură și in pre
zent aprovizionarea întreprinde
rilor locale cu cărbuni și materii
prime. Diferența de altitudine
intre cele două capete ale liniei,
care are o lungime de 7 km, este
de 235 metri. Trenurile care
circulă pe această linie atît de
înclinată au acum și vagoane de
călători.

ferată există și in Cehoslovacia.
Ea leagă localitățile Tanvald și
Korjenov din Cehia de Nord și
a fost inaugurată in anul 1902.
Recent a fost marcată împlini

© CEA MAI MARE
CENTRALĂ
EOLIANĂ
DIN LUME (in fotografie), cu

„aria de operații", creindu-și filiale
in nu mai puțin de 40 de țări — a
socotit mai nimerit (și mai pru
dent) să-și ia tălpășița și să .se
mute, cu cult cu tot, in S.U.A.. con
siderate la ora actuală un adevărat
„paradis" al sectelor (pe teritoriul
american funcționind nu mai puțin
de 2 500 asemenea secte). El a achi
ziționat in Oregon un domeniu de
peste 32 000 hectare, devenind, ast
fel, ca să cităm cuvintele revistei
„Life", „unul din cei mai mari la
tifundiari din America de Nord",
ceea ce l-a îndreptățit, pare-se, nemaifiind mulțumit doar cu titlul de
„stăpin suprem" al sectei, să aspire
și la funcția de primar al localității
amintite mai sus, care ar urma să
se numească, dc acum încolo, Raj
neesh Puram, in traducere — „Casa
lui Rajneesh",..
Perspectiva a provocat, pe bună
dreptate, consternarea pașnicilor lo
cuitori din Antelope și a celorlalte
așezări din împrejurimi, care, așa
cum transmitea France Presse, „au
considerat sosirea intrușilor băr
boși, imbrăcați în tunici îm
podobite cu amulete, ca un adevă
rat atentat la adresa liiliștii și secu
rității lor". „Nu ne mai rămîne decit să ne facem bagajele și să ple
căm. Această localitate și-a pierdut
identitatea", a declarat cu amără
ciune actualul primar al așezării,
Margaret Hill, in timp ce consiliul
local a apreciat că „activitatea
sectei nu are nimic comun cu re
ligia".
O apreciere pe care o întărește
de la înălțimea „autorității" sale
însuși „guru". El propovăduiește
deschis agresivitatea și desfrîul, „ca
unicul mijloc pentru a te elibera de
stres și inhibiție", recunoscind că
riturile sectei sint un simplu „joc
abracadabrant". Totodată, „guru"
este autorul unei recomandări —
respectiv o pancartă la intrarea
templului din Poona — proclamind
cu cinism : „Lăsați afară încălță
mintea și inteligența".
Pierzindu-și orice simț al discerL
nămintului, renunțind să mai ju
dece, adepții sectei devin simple
marionete, gata să îndeplinească
voința „stăpînului suprem". Ce poa
te fi mai edificator in acest sens
decit confesiunea tinerei vest-germane Iha van der Schulenberg, care
a găsit în sine tăria să se smulgă in

ultimul moment din ghearele sec
tei. în cuvinte zguduitoare, ea a îm
părtășit revistei „Life" „experiența
devastatoare" prin care a trecut in
procesul „inițierii" : „Un adevărat
martiriu, în cursul căruia partici
panta sint hipnotizați, fiind aduși
la stadiul de conștiință al copilăriei
sau chiar al infantilismului ; o «te
rapie^ a șocului, destinată să ducă
la dispariția identității personale ;
un proces sistematic de dislocare
socială și individuală". Aduși astfel
într-o condiție de „extremă vulne
rabilitate" (cităm. din nou cuvintele
revistei amintite), discipolii poten
țiali sint îndemnați „să-și consacre
întreaga viață lui Bhagwan". Iar
aceasta înseamnă nici mai mult,
nici mai puțin decît „să cedeze stăpinului suprem toate bunurile >lu
mești pe care le posedă".
„Discipolii lipsiți de mijloace,
scrie «Life» reproducind, in conti
nuare, cele spuse de tînăra vestgermană, se văd puși in situația
de a. recurge la orice cale pentru
a face rost de bani. Pentru bărbați
aceasta înseamnă adesea a intra in
rețeaua traficanților de droguri.
Pentru multe femei înseamnă pros
tituție. Iar după ce discipolii cedea
ză lui Bhagwan tot ceea ce posedă,
devin un fel de invalizi permanentă,
niște epave, ființe cărora le este
imposibil să mai facă față realității
înconjurătoare. Unii dintre ei ajung,
pină la. urmă, în azilele de alienați
mintali".
Manipulînd și pervertind conști
ințele, anihilind personalitatea adepților, sectele de genul celei
create la Poona nu sint altceva decit mecanisme de îmbogățire a ce
lor ce le patronează. Prin impos
tură și înșelăciune, prin agresiune
psihică, prin exploatarea pină la
ultimele consecințe a credulității.
Bhagwan și-a creat o avere
colosală. Respectivul „guru" locuiește intr-un magnific castel,
pe care l-a cumpărat recent
tot în America, este înconjuratde
_ ________
„curteni" care
___ ...
îi ___
satisfac toate dorințele, folosește chiar
și pentru cele mai mici deplasări
un imens „Rolls Royce" argintiu.
într-un cuvînt, ca și în cazul
„reverendului" Moon, ca și în ca
zul altor șarlatani de aceeași teapă,
obscurantismul se dovedește încă o
dată a fi un „business" extraordi
nar de profitabil pentru cei ce îl
promovează. îl cultivă și îl alimen
tează. Cu prețul greu, adeseori tra
gic, al naufragiului social al celor
care se lasă amăgiți de himerele
„fericirii" mistice...

R. CĂPLESCU

o putere instalată de 3 MW. se
află in localitatea suedeză Soderslătt din provincia Skane.
Paletele ei măsoară 40 de me
tri fiecare, iar înălțimea la care
este instalată atinge 120 de
metri.

© FILTRUL ȚIGĂRI
LOR NU REDUCE RIS
CUL DE ÎMBOLNĂVIRE.
Ultimele cercetări ale specialiș
tilor francezi atestă că țigările
cu filtru nu reduc pericolul îm
bolnăvirii de boli cardiovascu
lare a fumătorilor, scrie „Le
Matin Magazine". Ei infirmă
teoria „optimistă" potrivit cărei,a
persoanele care fumează țigări
cu filtru sint mai puțin predis
puse la astfel de boli.

Acțiuni împotriva cursei înarmărilor
Miting la Helsinki
în sprijinul creării
unei zone denucEearizate
în nordul Europei

„Marșul păcii '82"

TRIPOLI 28 (Agerpres). — Un
schimb de mesaje intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și colo
nelul Moammer El-Geddafi, condu
cătorul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Arabe Libiene
Populare Socialiste, a avut loc la
Tripoli cu prilejul primirii tovară
șului Ion Pățan, reprezentant perso
nal al șefului statului român.
în cadrul convorbirii au fost abor
date aspecte in legătură cu dezvol
tarea in continuare a relațiilor de
prietenie dintre cele două țări in

Participanții la o cursă cicliste a
păcii care a început la 26 iulieț in
orașul Turku, au ajuns, la 28 iu
lie, la Helsinki. La cursă participă
60 de persoane, din care 20 de
luptători pentru pace din Dane
marca. Cu prilejul sosirii carava
nei cicliste, la Helsinki a avut loc
un miting pentru apărarea păcii,
împotriva cursei înarmărilor, pen
tru crearea unei zone denuclearizate in nordul Europei, relatează
agenția T.A.S.S.

„în loc de armament,

producție pașnică !"
Salariat.ii firmei britanice Lucas
Industries LTD”, care execută lu
crări de cercetare și produce apa
rate și echipamente pentru indus
triile aeronautică și de automobile,
cu o preponderentă destinație mi
litară, nu consideră că această si
tuație trebuie să continue la nesîirșit. în consecință, sindicatele din
cadrul firmei au elaborat un plan
de reconversiune a producției mi
litare in scopuri civile. Propunerea
s-a bazat pe sugestiile muncitori
lor. care au răspuns unui chestio
nar difuzat anume. Au rezultat ast
fel'150 de produse alternative pro
puse de salariați în domenii diver
se. pornind de la utilajele și me
seriile existente. Cu alte cuvinte,
reprofilarea Întreprinderii pe o
producție destinată exclusiv scopu
rilor pașnice nu prezintă dificul
tăți. așa cum pretind adepții cursei
înarmărilor.
S-_____________________________

Schimb de mesaje intre președintele
Nicolae Ceaușescu și colonelul
Moammer El-Geddafi

Participanta la Marșul păcii '82", pornit clin Stockholm la 13 iulie, au
sosit la Minsk. înainte de a ajunge pe ‘teritoriul sovietic, participanta
la acest marș, initial de mișcarea „Femeile pentru pace" din țările scan
dinave, au străbătut, succesiv. Suedia și Finlanda. Pe teritoriul sovietic
au trecut prin orașele Viborg, Leningrad, Kalinin, Moscova și Smolensk.
La Leningrad au fost, intîmpinați in Gara Finlandeză de către mii de
locuitori ai orașului, iar la Moscova au defilat pe strada Gorki și s-au
îytilnit cu reprezentanți ai opiniei publice sovietice. Marșul se va încheia
luna viitoare la Viena. La această acțiune iau parte reprezentanți ai
mișcărilor pentru pace din Norvegia, Finlanda, Suedia și Danemarca, ca
și reprezentanți ai partizanilor păcii sovietici.

„MEDITERANA - MARE A PĂCII : cooperare
și dezvoltare", tema unui congres internațional
Un congres internațional pe tema
„Metliterana — mare a păcii : coope
rare și clezvoltar'e" se va ține la
17 septembrie la Bari (Italia), din
inițiativa Comitetului pentru pace
din localitate. Vor participa repre

zentanți ai partidelor politice și sin
dicatelor italiene, precum și dele
gații din țări riverane Mediteranei.
De asemenea, a fost invitat să ia
parte un reprezentant al O.E.P. —
informează agenția A.N.S.A.

Evoluția situației din Liban

lumina înțelegerilor intervenite cu
prilejul întîlnirilor la nivel înalt româno-libiene.
Conducătorul Marii Revoluții de la
1 Septembrie a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu urările
sale cele mai sincere de sănătate și
fericire personală, de noi succese in
întreaga sa activitate, inchinată feri
cirii poporului român.
întrevederea, la care a participat
ambasadorul României la Tripoli,
Andrei Păcurar, S<-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

„România contribuie la extinderea colaborării
intre statele in curs de dezvoltare"
Uri articol apărut în publicația italiană „Politica
internazionale"

ROMA 28 (Agerpres). — Publicația
italiană
„Politica internazionale”
prezintă in articolul intitulat „Ac
țiunile României in favoarea unor
relații pe bază de egalitate” aspecte
ale cooperării dintre România și
țările in curs de dezvoltare, subli
niind dezvoltarea acestor raporturi
in ultimii 20 de ani. „Activitatea de
cooperare promovată de România cu
celelalte țări ih curs de dezvoltare —
scrie revista — urmărește să contri
buie la dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale țărilor respective, la in
dustrializare. la punerea in valoare a
resurselor lor naturale, la creșterea
venitului național, satisfăcînd tot
odată cerințele economiei românești,
aflată și ea în plină dezvoltare”.
în încheiere, in articol se relevă :

„România consideră că. in noua
conjunctură internațională creată de
perpetuarea diferențelor economice,
de accentuarea tendințelor spre re
împărțirea sferelor de influență,
îndeosebi ca urmare a crizei eco
nomice existente și a lipsei de voință
politică de care dau dovadă țările
dezvoltate de a înainta serios pe
calea edificării unei noi, ordini eco
nomice și politice internaționale, în
tărirea solidarității și cooperării in
tre țările in curs de dezvoltare re
prezintă un factor menit să contri
buie la adoptarea unei platforme
pnitare și coordonate, a unor căi și
mijloace pentru accelerarea procesu
lui de eliminare a subdezvoltării, la
instaurarea unor principii noi, de
egalitate și echitate intre state”.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis
lui Zenko Suzuki, prim-ministru al
Japoniei, o telegramă în legătură cu
recentele inundații catastrofale care

Urmările inundațiilor catastrofale
din insulele Honshu și Kyushu

japonia:

TOKIO 28 (Agerpres). — Potrivit
ultimelor date, numărul victimelor
inundațiilor și alunecărilor de teren
din vestul insulelor nipone Honshu
și Kyushu se ridică la 307. relatează
agenția Associated Press. Aproxima
tiv 5 000 militari și pompieri conti
nuau, miercuri, lucrările de degajare

Beirutul de vest, in special periferia
de sud. Forțele comune palestinianolibaneze progresiste au deschis focul
asupra pozițiilor israeliene. infor
mează agenția W.A.F.A., adăugind
că. marți după-amiază, au fost dis
truse patru tancuri și un transpor
tor blindat israeliene.
Pe de altă parte, se menționează
că miercuri, pentru a treia zi conse
cutiv. Beirutul de vest nu a fost
aprovizionat cu apă și energie elec
trică. ca urmare a măsurilor luate
de armata israeliană.

,,Poporul coreean va face să triumfe cauza
istorică a reunificării patriei sale"
PHENIAN 28 (Agerpres). — In
tr-un editorial consacrat celei de-a
29-a aniversări a victoriei obținute
de poporul coreean in războiul de eliberare a patriei, ziarul „Nodon Sin
mun-- relevă că marea victorie de
acum 29 de ani a poporului coreean
in lupta pentru înlăturarea asupririi
imperialiste a înscris o nouă pagină
strălucită in istoria țării — transmite
agenția A.C.T.C. în continuare, zia
rul arată că aspirația întregului po
por coreean de reunificare a patriei
nu a fost incă realizată, principalul

DAMASC 28 (Agqrpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad, a
primit o delegație palestiniană, con
dusă de Khaled Al Fahhoum, pre-’
ședințele Consiliului Național Pales-

★
într-o relatare din Beirut, agenția
France Presse relevă efectele nega
tive provocate de invazia Israelului
asupra economiei libaneze :

Piuă nu de mult placă turnantă a
exporturilor către lumea, arabă și
piață financiară de prim-ordin —
arată A.F.P. — Beirutul este acum
practic paralizat din punct de vedere
economic in urma, asediului israelian
început la 13 iunie și a blocadei in
stituite la 3 iulie, apreciază observa
torii din Beirut.
Războiul a creat un marasm eco
nomic ale cărui consecințe sociale ar
putea duce la o catastrofă, declara
recent Toufic Abu Khalil, secretar
general al Confederației Generale a
Muncitorilor din Liban.

Mii de libanezi sint siliți să șomeze
fără a primi vreun ajutor din partea
statului. In cursul luptelor, uzinele
situate la sud de Beirut au fost grav
avariate sau chiar complet distruse,
mai ales in regiunea Naameh. In
plus, închiderea aeroportului inter
național din Beirut, dificultățile pe
care le intimpină activitatea portuară
și obstacolele intilnite pe ruta Bei
rut—Damasc afectează- exporturile li
baneze. Altădată, Beirutul era con
siderat antrepozitul lumii arabe, da
torită activității înfloritoare a por
tului său.
Ministrul libanez al turismului,
Marivan Hamadeh, a arătat că israelienii au distrus industria turistică
a țării, bombardind cele mai bune
hoteluri situate pe plajele de la sud
de capitală.

ÎNTREVEDERE. La Varna a avut
loc o intrevedere intre Todor Jivkov, secretar general al C.C. al
P.C. Bulgar, și William Kashtan,
secretar general al P.C. din Canada.
După cum informează agenția
B.T.A., s-a procedat la un schimb
de păreri asupra activității celor
două partide și au fost examinate
unele probleme ale situației mon
diale actuale, ale-mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.
PLENARA LĂRGITĂ A C.C. AL
PARTIDULUI DEMOCRATIC AL
POPORULUI DIN AFGANISTAN,
care a avut loc la Kabul, a exami
nat sarcinile partidului in vederea
intensificării activității politice in
rindul maselor muncitoare — anunță agenția T.A.S.S. Raportul la
plenară a fost prezentat de Babrak
Karmal. secretar general al C.C. al
P.D.P., președintele Consiliului Re
voluționar al Republicii Democrati
ce Afganistan.
CONGRES AL FEDERAȚIEI LA
TINO-AMERICANE A ZIARIȘTI
LOR. Desfășuraț la Ciudad de Pa
nama, congresul s-a încheiat prin

adoptarea unor rezoluții privind,
profesiunea de ziarist și regimul ei
legal, situația, social-economică a
lucrătorilor din presă, rolul ziariș
tilor in lupta popoarelor pentru de
mocrație, libertate și dreptate so
cială, drepturile și îndatoririle zia
riștilor in exercitarea, profesiei
lor, situația presei și a lucrătorilor
din presă din America Latină.
Partic'ipa'hții au ale's'noul Cabinet
de conducere, din care fac. parte
Eleazar Diaz Rangel (Venezuela),
președinte, Rigoberto Lopez (Mexic),
prim-vicepreședinte, Danilo Aguirre
(Nicaragua), secretar general, pre
cum și un. număr de patru secretari
generali adjuncți.
LA DELHI a avut loc plenara
Consiliului Național al Partidului
Comunist din India. consacrată
examinării unor probleme ale situa
ției politice interne și interna
ționale.

VIZITA IN ITALIA. Ministrul
afacerilor externe al Austriei, Willi
bald Pahr, care efectuează o vizită
oficială în Italia, a avut convorbiri
cu omologul său italian. Emilio Co
lombo. După cum informează agen

obstacol in calea reunificării țării
fiind menținerea in Coreea de sud a
trupelor de ocupație americane. Arătind că retragerea trupelor străine
din Coreea de sud trebuie să aibă loc
cit mai curînd, că orice încercare de
creare a „două Corei” este sortită eșecului, articolul subliniază in înche
iere că intregul popor coreean, strins
unit in Frontul Național, va realiza
proiectul creării Republicii Confede
rate Democrate Koryo. pentru a face
să triumfe cauza istorică a reunifică
rii patriei sale.

Portugalia se opune restricțiilor în schimburile
economice cu C.E.E.
LISABONA 28 (Agerpres). — Gu
vernul de la Lisabona a respins pro
punerile vizind limitarea exnorturilor de produse textile in C.E.E.
După cum se știe. Consiliul Mi
nisterial al C.E.E. a hotărit săptămina trecută ca Portugalia să-și limi

tinian. informează agenția siriană de
presă S.A.N.A.
Convorbirile purtate cu acest pri
lej s-au concentrat asupra situației
din Liban.
PARIS 28 (Agerpres). — într-o
declarație publicată de ziarul „L’Humanite". Biroul Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
Francez a lansat un apel la intensi
ficarea. sub toate formele, a „soli
darității pe plan material și politic
cu popoarele palestinian și libanez”
și la exprimarea fermă a cerinței
..de a se pune capăt agresiunii israe
liene, precum și de a se iniția nego
cieri menite să ducă la instaurarea
unei păci juste și durabile intre to8le popoarele din Orientul Mijlociu-1.

a caselor antrenate in alunecări de
terenuri, in care se presupune Că
s-ar mai afla 43 de persoane, date
dispărute.
Agenția precizează că acestea sint
cele mai mari inundații și alunecări
de teren din ultimii ani.

Nodon Sinmun:

© Trupele israeliene au reluat bombardamentele asupra Beirutului de vest • 350 de persoane
ucise sau rănite • 21 de cartiere lovite de bombe și obuze © întrevederi la Damasc
BEIRUT 28 (Agerpres). — Raidu
rile aeriene și bombardamentele for
țelor navale și ale artileriei israelie
ne asupra Beirutului de vest au fost
reluate miercuri la amiază, după o
scurtă pauză. în cea de-a șaptea zi
de acțiuni militare consecutive, efectuate din aer, de pe mare sau de pe
uscat, forțele israeliene au bombar
dat din nou cartiere care în ultimele
săptămini au fost de nenumărate
ori ținta bombelor și obuzelor israe
liene. transmit agențiile .U.P.I. și
France Presse. Postul de radio ofi
cial libanez a anunțat că o cazarmă
a jandarmeriei libaneze din centrul
Beirutului de vest a fost lovită
miercuri dimineața in timpul bom
bardamentelor navale israeliene, inregistrindu-se patru răniți și nume
roase pagube materiale.
Forțele comune palestiniano-libaneze progresiste au ripostat, bombardind. Ia. rîndul lor, pozițiile is
raeliene.
Agenția palestiniană de știri
W.A.F.A, relevă că raidurile aeriene
de miercuri s-au soldat cu 28 de
morți sau răniți in rîndul populației
civile. Agenția France Presse adaugă
că au fost distruse numeroase imo
bile, mai ales în cartierul Rouche.
Bombardamentele israeliene au
urmat unei nopți marcate de schim
buri de focuri deosebit de intense,
în cursul cărora, potrivit surselor li
baneze și palestiniene, citate de agențiile France Presse și U.P.I., cel
puțin 350 persoane au fost ucise sau
rănite. Presa libaneză scrie că au
fost lovite cel puțin 21 cartiere din

au lovit regiuni ale Japoniei și âu
cauzat numeroase victime și impor-t
tânte pagube, exprimind sentimente
de profundă compasiune și sincere
condoleanțe pentru familiile celor
dispăruți.
.

ția A.N.S.A.. cei doi miniștri au
examinat cu prioritate relațiile
Est-Vest și evoluția situației din
Liban, ca urmare a agresiunii is
raeliene. De asemenea, interlocuto
rii au procedat la o trecere in re
vistă a raporturilor dintre Italia și
Austria, conchizind că ele se desfă
șoară pozitiv, adaugă agenția.
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O PUTERNICA FURTUNA DE
NISIP s-a abătut asupra capitalei
sudaneze — Khartum. Timp de 24
de ore, aeroportul internațional al
capitalei a fost închis traficului
aerian. Viteza vîntului a atins 90
kilometri pe oră. Norii de nisip și
de praf au redus vizibilitatea pe șo

teze substanțial exporturile de tex
tile în Piața comună, mai ales după
ce va adera la „cei zece--. Cabinetul
portughez a respins propunerile
Consiliului Ministerial al C.E.E.. considerîndu-le drept restricții m . cadrul
unor schimburi comerciale libere.

sele pină la 20—30 metri. Din cauza
vizibilității reduse a fost întreruptă
navigația pe Nil.
\M
„COSMOS — 1 396“. In Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial „Cosmos — 1 396“. La bordul satelitului a fost plasată apara
tură științifică destinată continuării cercetării spațiului cosmic. De
asemenea. „Cosmos—1 396“ dispune
de un radiosistem pentru măsurarea
exactă a parametrilor orbitei și de
vn sistem fadiotelemetric pentru
transmiterea pe Pămint a datelor
privind funcționarea aparatelor de
bord și a instalațiilor științifice. Satelitul a fost plasat pe o orbită cu
apogeul la 323 kilometri, perigeul
la 208 kilometri, înclinația față de
planul ecuatorial fiind de 72,9 gra
de. Perioada de rotație in jurul
Terrei 'e’ste.'de 89,5 ’minute.
■

POPULAȚIA FRANȚEI este în
prezent de 54,2 milioane locuitori,
in creștere cu 1.6 milioane față de
recensămintul din anul 1975. s-a anunțat oficial la Paris. în capitala
țării locuiesc peste 10 milioane
persoane.

10,3 MILIOANE ȘOMERI ÎN ȚĂRILE C.E.E. Miniștrii bugetului ai țărilor
membre ale Pieței comune s-au reunit, la Bruxelles, pentfu a studia anteproiectul de buget ai „celor zece" pe anul 1983, prezentat de Comisia
C.E.E. Această reuniune a fost precedată de o ședință comună a miniș
trilor de resort cu o delegație a Parlamentului vest-european, in cadrul
căreia a avut loc un prim schimb de vederi asupra priorităților bugetare
pentru viitorul exercițiu financiar. Reprezentanții organului consultativ al
Pieței comune au subliniat că „lupta împotriva șomajului trebuie să dețină o prioritate absolută" -- notează agențiile Reuter ■ și France Presse.
in prezent, in țările C.E.E. șomajul afectează 10,3 milioane de persoane.
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(DIN ACTUALITATEA POLțTICA)
0 problemă de mare
acuitate-creșterea șomajului
italia.

Actuala vară italiană este dintre
cele mai toride, dar spre deosebire
de anii trecuți climatul politic nu cu
noaște acea „supraîncălzire” care
devenise o componentă aproape
obișnuită a perioadei imediat pre
mergătoare întreruperii activității
parlamentare. La Roma aceasta va fi
o vară fără criză : coaliția formată
din cele cinci partide (democratcreștini, socialiști, socialist-democrați, republicani și liberali) și con
dusă de primul ministru republican
— Giovanni Spadolini — prima for
mație guvernamentală de la înfiin
țarea republicii în fruntea căreia nu
se află un democrat-creștin — a reu
șit performanța de a încheia primul
an de 'guvernare, depășind nu puți
nele confruntări și momente dificile
cărora a trebuit să le facă față.
în schimb, în fața noii coaliții
s-au aflat și se află fenomenele en
demice — cum le numea agenția
Reuter” — ale vieții social-economice : o inflație galopantă, depășind
20 la sută, un șomaj ridicat, care
afectează peste două milioane de
persoane în marea lor majoritate ti
neri, terorismul urban (numai in pri
mul semestru al acestui an i-au că
zut victimă 18 persoane), accentua
rea pauperizării ce se face simțită
mai ales în sudul subdezvoltat al ță
rii . etc. Problema problemelor o con
stituie, fără îndoială, situația econo
mică a țării, pe care în mai multe
rinduri noul premier a calificat-o ca
fiind „deosebit de gravă”. Arătînd
că se vor lua măsuri de austeritate
pentru depășirea acestei situații, pri
mul ministru a subliniat încă de la
începutul acestui an necesitatea spo
ririi competivității produselor italie
ne, limitarea inflației la 16 la sută și
reducerea deficitului public la 37,5
miliarde dolari. Dar dacă toți mem
brii coaliției au fost de acord asupra
diagnosticului, opiniile au diferit în
ce privește terapia. Așa se explică,
dealtfel, și menținerea situației de
confruntare socială.
O situație explozivă s-a creat în
cursul lunii iunie in momentul în
care patronatul a denunțat. în mod
unilateral, așa-numita scară mobilă,
acord încheiat cu sindicatele in 1975,

care prevedea indexarea automată a
salariilor la creșterea costului vie
ții. Raliindu-se patronatului, demo
crația creștină a susținut că din ac
tuala criză nu se poate ieși decit
„acționîndu-se asupra salariilor”, cu
alte cuvinte aruneîndu-se poverile
exclusiv pe umerii maselor de oa
meni ai muncii. Reacția sindicatelor
a fost promptă. Ea și-a găsit expre
sie in greva generală, cea mai am
plă acțiune de protest desfășurată in
această țară în ultimii 13 ani, cum o
califica „France Presse”. în total 14
milioane de oameni ai muncii, âparținînd tuturor sectoarelor producti
ve, au aderat la grevă. Cei peste
500 000 de participanți la impresio
nantul miting din „Piazza del Popolo”
din Roma au cerut guvernului ca nu
numai muncitorii să suporte conse
cințele măsurilor de austeritate. Li
derii celor trei principale centrale
sindicale, C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L.
au ținut să atragă din nou atenția
că pentru sindicate prioritară rămîne problema șomajului. „Miza con
fruntării sociale în curs de desfășu
rare — arată intr-un articol publicat
in ziarul ,.1’Unită” secretarul gene
ral al P.C.I.. Enrico Berlinguer —
este foarte ridicată. Cind spunem
acest lucru sintem conșticnți că bă
tălia, care, azi, se află la primele
ciocniri, este de natură sindicală și
economică, dar și de natură politică”.
în aceste condiții, primul ministru
a ținut în Senat (unde a obținut un
vot de încredere : 164 voturi pentru,
108 contra) un discurs în care a de
clarat că „guvernul nu-și va asuma
niciodată responsabilitatea unei con
fruntări sociale”, invitînd patronatul
să revină asupra deciziei de a de
nunța acordul din 1975. In același
timp, a susținut din nou necesitatea
unei anumite rigori bugetare și a
întăririi fiscalității, în vederea stăvi
lirii deficitului public. Pentru a spori
încasările și a acoperi, în felul aces
ta, o parte a deficitului, guvernul
preconizează, în esență, o majorare
a impozitelor indirecte. De aseme
nea. se are in vedere reducerea sub
stanțială a cheltuielilor publice, în
principal în domeniul asistenței me
dicale.

Așa după cum notează observato
rii. reducerea cheltuielilor publice și
scăderea ratei inflației sub 13 la
sută — principalele priorități pe
care guvernul urmează să le aibă in
vedere in proiectul de buget pentru
anul viitor — sint „încărcate de
riscuri politice și sociale”.
Pe acest fundal se înregistrează
amplificarea continuă a impresio
nantei mișcări pentru dezarmare și
pace din Italia, ai cărei obiectiv
esențial este acela de a renunța la
hotărirea amplasării celor 112 rache
te americane „Cruise” la Comiso. in
Sicilia. O „Caravană a păcii” a pur
tat recent la Roma cele peste un mi
lion de semnături cerînd oprirea
lucrărilor la baza N.A.T.O. de la
Comiso. Aceste semnături au fost
însoțite de un mesaj al profesorilor
de la Universitatea din Palermo
adresat primului ministru, în care se
spune, printre altele : „Pacea repre
zintă o aspirație universală, pe care
noi, sicilienii, o vedem amenințată

odată cu proiectele de instalare pc
pămîntul nostru a rachetelor cu rază
medie de acțiune. Sicilia are nevoie
de pace pentru a reafirma valorile
democratice, pentru a îndrepta insula
către o dezvoltare economică mo
dernă. Mcditerana trebuie să devină
o mare a păcii, iar Sicilia o punte
de pace și cultură intre Europa și
popoarele din Africa și Orientul
Mijlociu”. Mișcarea pentru pace din
țară, la care au aderat cele mai di
ferite forțe politice, in frunte cu co
muniștii. a anunțat un program de
noi acțiuni și manifestări ce vor fi
organizate în următoarele luni.
Pornind de la multiplele probleme
ce se află în fața coaliției, numeroși
observatori sint de părere că adevă
rata „la verifica” (verificare) a trăi
nicie! coaliției a fost doar aminată.
O nouă scadență va avea loc la re
luarea în toamnă a activității parla
mentare.

Radu BOGDAN

Sub impactul
crizei economice mondiale
R. F. GERMANIA :

Persistența crizei economice mon
diale. a principalilor factori de ne
siguranță economică a proiectat și
anul acesta umbra unor complicații
asupra discuțiilor preliminare pur
tate de partenerii coaliției guverna
mentale de la Bonn (social-democrații și liberalii) asupra proiectu
lui de buget al R.F.G. pe anul 1983.
Caracterizind momentul începerii
acestor negocieri, revista „DER
SPIEGEL” nota : „Perspectivele eco
nomiei vest-germane sint tulburi.
Experții se tem că vom înregistra
un ritm de creștere mai scăzut (de
cit cel anticipat) și vom avea mai
mulți șomeri. Chiar in cadrul cabi
netului unii miniștri se îndoiesc că
economia R.F.G. va crește în anul
viitor cu 3 la sută".
Or, după opinia experților econo
mici, o diminuare a ritmului econo
mic ar avea drept consecințe ime
diate creșterea șomajului și redu
cerea veniturilor statului sub cuantumurile scontate de Ministerul
Finanțelor. „Salariații — arată aaceeași revistă — au fost nevoiți să
suporte pentru al treilea an pierderi
din veniturile lor de pină. la trei

procente." Aceasta s-a reflectat au
tomat in
reducerea
consumului.
Anul trecut s-au vindut cu 2.5 la
sută mai puține mărfuri, situație
care se va înrăutăți probabil anul
acesta, după pronosticurile avansate
de Asociația federală a comerțului
cu amănuntul. Totodată, a luat pro
porții Îngrijorătoare numărul fali
mentelor.
în aceste împrejurări, discuțiile
asupra proiectului de buget pe anul
1983 au întîmpinat dificultăți mai
mari decit anul trecut. Două sint
orientările principale ale bugetului
pe 1983 : asanarea finanțelor statu
lui și reducerea cheltuielilor sociale.
în ce proporții, la ce capitole bu
getare, prin ce mijloace se vor rea
liza aceste reduceri ? — iată pro
bleme in care s-au ivit substanțiale
deosebiri de opinii între cele două
partide ale coaliției — P.S.D. și
P.L.D. Pină la urmă, deși relațiile
dintre social-democrați și liberali
evidențiază, in ultimul timp, un șir
de incertitudini, cei doi parteneri
de coaliție au ajuns la un acord
asupra principalelor prevederi ale
noului buget. Cheltuielile generale

sint evaluate la 250,5 miliarde mărci,
o creștere nominală de 1,9 la sută
față de anul precedent : deficitul antecalculat este de 28,5 miliarde mărci,
într-o substanțială sporire, cheltuie
lile militare vor însuma 44 miliarde
mărci. In schimb, au fost operate re
duceri marcate in domeniul aloca
țiilor sociale.
Aceste evoluții survin intr-un mo
ment cind peisajul politic vest-german s-a diferențiat ca urmare a
succeselor electorale înregistrate pe
plan local și regional de gruparea
„Die Griinen und Alternativen"
(G.A.L.). Formată prin asocierea
unor militanți pentru pace, din ecologiști preocupați de protejarea me
diului ambiant. G.A.L. a reușit, după
cițiva ani de opoziție extraparlamen
tară, să obțină suficiente sufragii
pentru a intra in consilii locale și
diete regionale. La ultima din aceste
consultări electorale — cea de la
Hamburg — G.A.L. a Întrunit 7,7 la
sută din voturi și a intrecut P.L.D.,
care, cu un rezultat de 4,8 la sută, a
pierdut toate locurile in dieta regio
nală. Ca o consecință directă și
neașteptată, nici social-democrații,
nici creștin-democrații nu pot gu
verna in acest land fără o înțelegere
cu gruparea G.A.L.. care a devenit
un fel de „a treia forță politică in
R.F.G." („FRANKFURTER RUNDSCHAU"), cu o pronunțată audiență
în rindurile tineretului, ale unor
cercuri de stingă.
Avansul dobîndit de G.A.L. a pus,
in condiții noi. problema alianțelor
pe plan iocal și federal între grupă
rile politice tradiționale. Un lider
al U.C.D. din landul Hessen a adre
sat social-democraților și liberalilor
apelul de a se consulta pentru a de
cide împreună măsuri de „apărare”
"împotriva G.A.L.
După cum se vede, „bugetul de
austeritate”, sporirea cheltuielilor
militare pe seama celor destinate
sectoarelor sociale nu rămin fără
ecou în rindurile alegătorilor. După
opinia presei vest-germane, proble
mele păcii și ale dezarmării au deve
nit o preocupare centrală pentru
opinia publică vest-germanâ. ceea
ce și explică audiența crescîndă în
confruntările electorale a grupării
„Die Griinen und Alternativen”,
care se distinge, în ansamblul pro
gramului ei, printr-o activă parti
cipare la ample mișcări populare
pentru pace.

în Salvador continuă acțiunile de luptă ale Frontului „Farabundo Marti" pen
tru eliberare națională, inclusiv in zonele din imediata apropiere a capitalei
țării, San Salvador. In fotografie : aspect din timpul unui miting politic, într-una din localitățile eliberate

nicaragua:

încordare provocată de elemente
contrarevoluționare

MANAGUA 28 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută reprezentanți
lor presei străine acreditați la Ma
nagua. ministrul de interne nicaraguan. Tomas Borge Martinez, a de
clarat că situația in zonele unde ac
ționează elementele contrarevoluțio
nare continuă să rămină încordată,

relatează agenția A.N.N. Grupurile
care acționează in țară, a precizat el,
nu sint alcătuite din simpli răufăcă
tori. ci din militari aj fostului regini
somozist. bine înarmați și antrenați,
al căror scop este separarea uniir
regiuni din țară.

Secetă prelungită în sudul Europei
Seceta excesivă înre
gistrată anul acesta in
sudul Europei are.
efecte grave în special
asupra
agriculturii.
Astfel, în sudul Italiei,
pierderile materiale în
registrate de fermieri
au fost estimate oficial
la 1,26 miliarde dolari.
Alte pagube, evaluate
la 50 milioane dolari,
au fost provocate de
numeroase incendii de
pădure, declanșate in
special în Sicilia și
Sardinia, precizează agenția Reuter.
tn .Spania, unde se

ceta din acest' an este
considerată ca fiind
cea mai gravă de la
începutul secolului, pa
gubele materiale pro
vocate agriculturii sint
estimate la 680 milioa
ne dolari.
Zonele cele mai
afectate de secetă în
Portugalia sint Co
imbra, Aveiro și Viseu. Autoritățile portu
gheze au trecut la mă
suri de raționalizare a
consumului de apă
și de energie electrică.
La rindul lor, autori
tățile franceze.au acor

dat ajutoare de urgen
ță unor departamente
din sud, printre care
Loire.
Haute-Loire,
Lozere și Aveyron,
ale căror culturi agri
cole au. fost grav com
promise.
în sfirșit, Grecia are
și ea de suferit de pe
urma căldurilor toride,
care, uneori, au depă
șit 45 de grade Celsius.
Culturile agricole au
fost afectate, in anu
mite zone ale acestei
țări, atit de secetă, cit
și de inundații.
(Agerpres)

Petre STĂNCESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale'și difuzorii din întreprinderi și instituții, tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTElI
40 360

