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A intrat în funcțiune o filatură de bumbac

HUNEDOARA :

15 000 tone laminate 
peste plan

Siderurgiștii hunedoreni, dornici 
să obțină noi succese in cinstea zi
lei de 23 August, înscriu realizări de 
prestigiu ‘în cronica muncii. Lami- 
natorii hunedoreni, prin utilizarea 
rațională, la capacitate, a utilajelor, 
prin folosirea integrală a timpului 
de lucru și buna organizare a mun
cii in toate schimburile, raportează 
realizarea peste prevederile planu
lui a 15 000 tone laminate de bună 
calitate. Cele mai însemnate spo
ruri de producție le-au obținut co
lectivele Iaminoarelor de sirmă, de 
Pi" file fine și mijlocii. (Sabin 
Cprbu, corespondentul „Scînteii").

iește aburul industrial cu apa fier
binte la instalațiile de încălzire ș.a. 
Totodată, s-a intensificat munca 
educativă in rindul oamenilor mun
cii pentru a folosi cit mai rațional 
iluminatul in halele de producție, 
aerul comprimat etc. Economiile 
obținute ca urmare a acțiunilor în
treprinse însumează în 7 luni 
din acest an 325 000 kWh energie 
electrică, aproape 780 tone combus
tibil convențional și circa 2 000 Gcal 
energie termică. (Constantin Că- 
praru, corespondentul „Scînteii").

FOCȘANI :

PLOIEȘTI :

însemnate economii 
de combustibil, energie 

electrică și termică
Unul dintre obiectivele de prim 

ordin in întrecerea socialistă des
fășurată de colectivul întreprinde
rii „1 Mai“ din Ploiești în cinstea 
zilei de 23 August este economisirea 
pe toate căile a energiei electrice și 
termice, a combustibililor. în acest 
sens s-au aplicat pină acum o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice : 
peste 120 de. mașini-unelte de la 
sculărie, secțiile mecano-energetic, 
utilaj complex ș.a. au fost dotate cu 
limitatoare de mers in gol, s-au mo
dernizat trei cuptoare din sectoa
rele calde și la alte patru lucrările 

^sînt in curs de exefcuție, se înlocu-

O nouă capacitate 
în producție

In Întrecerea socialistă desfășu
rată în cinstea zilei de 23 August, 
colectivul de oameni ai muncii al 
Filaturii de lină pieptănată din 
Focșani — una dintre unitățile mo
derne construite pe platforma in
dustrială a municipiului — a rapor
tat ieri,. 29 iulie, punerea in func
țiune a unei noi capacități de 
producție pentru fabricarea a 2 000 
tone pale de celofibră pieptănată 
anual. Prin aceasta s-a realizat, 
conform proiectului, finalizarea lu
crărilor la secția de pieptănat celo
fibră, unde se vor produce anual 
6 000 tone de pale de celofibră. La- 
minoarele și mașinile (de pieptănat 
sînt realizate in țară, la montarea 
lor' în secție participind in excluși- - 
vităte beneficiarul, cu asistența teh
nică a furnizorului. Noua capacita
te de producție a fost pusă în func
țiune cu două luni de zile înainte 
de termenul planificat. (Dan Dră- 
gulcscu, corespondentul „Scînteii")^

Ia invitația tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Roman, președintele 
Republicii Socialiste România, și a

tovarășei Elena Ceaușescu. președin
tele Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Democratice 
Sudan. Gaafar Mohamed Nimeiri,

împreună cu doamna Nimeiri, va 
efectua o vizită oficială de prietenie 
in Republica Socialistă România, in 
perioada 3—5 august 1982.

INDICAȚIILE Șl SARCINILE SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA CONSTANȚA

pentru valorificarea marilor posibilitățiA

e creștere a producției agricole

Comuna Flăminzi — localitate in 
care in 1907 s-a scris o memorabilă 
pagină de istorie — se bucură- as
tăzi de roadele muncii și civilizației 
socialiste. Acum, in preajma sărbă
torii de la 23 August, locuitorii aces
tei comune au fost martorii unui 
eveniment deosebit : intrarea in 
funcțiune a filaturii de bumbac — 
obiectiv care inscrie localitatea*  pe 
harta industrială a țârii. Capacitatea 
de producție a noii întreprinderi este 
de 4 000 tone fire anual, iar numărul 
personalului muncitor, in perioada 
realizării parametrilor proiectați, se 
va ridica la I 000. Noua filatură este 
dotată in întregime cu utilaje de fa
bricație românească și funcționează 
în bune condiții ; lucrările au fost 
executate ireproșabil de un lot de 
constructori conduși de inginerul

Adrian Iostib și maistrul Gheorghe 
Aciubotăriței.

Bucurindu-se, împreună cu ceilalți 
consăteni, de această realizare, pri
marul comunei, tovarășa Eugenia 
Baraboi, a ținut să ne spună : „în a- 
ceastă ' filatură se va produce in
tr-un an aproape tot atit cit pro
duceau uzinele textile din Botoșani 
in preajma anului 1965.
cuitorii. comunei .....Flăminzi,
tem profund recunoscători tovarășu- . 
lui Nicoiae Ceaușescu pentru grija 
deosebită ce o acordă înfloririi eco
nomice și sociale a localității noas
tre, ppntru tot ceea ce face in vede
rea dezvoltării întregii țări". (Sil
vestri Ailenei, corespondentul „Scîn
teii).

Noi, lo- 
sîn-

' ■

■

Oamenii și natura-,au făurit aici, la Șimleu Silvaniei, frumuseți trainice Foto : S. Cristian
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Este cunoscută preocuparea stărui
toare a conducerii partidului, a se
cretarului său generai, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, pentru dezvolta
rea și modernizarea agriculturii, pen
tru sporirea producției agricole, in 
vederea satisfacerii nevoilor de. con
sum ale populației, a cerințelor eco
nomiei naționale. Problemele de 
stringentă actualitate privind spori
rea producției vegetale și animale 
și-au găsit din nou o puternică re
flectare în cuvîntarea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu la consfătuirea de 
lucru cu cadre de conducere din 
agricultura județului Constanta, care 
a avut loc miercuri.

tnscriindu-se în practica profund 
democratică promovată de conducă
torul partidului și statului nostru, de 
a se consulta, și dezbate sistematic 
cu oamenii muncii din diferite sec
toare, cu specialiștii și activul de 
partid sarcinile fundamentale ale 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei, și această întiinire cu cadrele de 
conducere din agricultura județului 
Constanța a avut un pronunțat carac
ter de lucru. Cu înaltă exigență par
tinică, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a 
analizat cuprinzător și aprofundat 
rezultatele . obținute în acest an de 
oamenii muncii din agricultura aces
tui județ la producția de cereale pă
roase, a pus în evidență, pe baza 
unor date concrete, a cunoașterii re
alităților de pe teren, rezervele mari 
care există în județ pentru sporirea 
producției de cereale, legume, in vi
ticultură și în creșterea animalelor, ă 
dezvăluit neajunsurile care se mai 
manifestă in unele sectoare și a jalo
nat cu claritate direcțiile și moda
litățile concrete in care trebuie să se 
acționeze pentru creșterea randa
mentelor în agricultură, astfel ca ju
dețul Constanța să devină un județ 
fruntaș, să ocupe primul loc in agri
cultura noastră, fiind județul cu cea 
mai mare suprafață irigată.

De bună seamă, sarcinile și indi- 
. cațiile subliniate de tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu la ednsfătuirea de la Con- 
stanța au o valoare generală, se a- 
dresează tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, specialiștilor din a- 
cest domeniu, tuturor organelor și 
organizațiilor de partid. Cu alte cu
vinte, aceste sarcini și indicații re
prezintă tțn prețios îndreptar, un am-, 
piu program de activitate pentru or
ganele de partid, de stat și agricole, 
pentru oamenii muncii din acest sec
tor de bază al economiei naționale, 
in. întreaga activitate pe care o des
fășoară pentru ca noua revoluție a- 
grară să devină tot mai pregnant o 
realitate a vieții economico-sociale 
din patria ridastră. In fond, ele se 

' constituie intr-un puternic îndemn la 
muncă stăruitoare, de înaltă răspun
dere pentru valorificarea marilor 
posibilități de creștere a producției 
agricole.

Dealtfel, miezul dialogului la întîl- 
nirea de la Constanța, analiza și in
dicațiile 
partidului l-a 
și firesc, 
te esențiale ale activității 
șurate de oamenii muncii 
gricultură și de specialiști 
implicați și răspunzători de 
terea producției agricole. Intre aces
tea se detașează necesitatea sporirii 
simțitoare a producției d6 cereale. 
După cum se subliniază in cuvin- 
tare, avem o recoltă mult mai bună 
față de cea obținută acum un an, 
atit la griu, cit și la orz. De ase
menea, se poate aprecia că recoltele 
de toamnă vor fi bune, superioare 
celor din anul trecut. Dar secretarul 
general al partidului a arătat că 
unele unități_ agricole au obținut 
chiar peste

cuprinsă în cuvîntarea 
tovarășul Nicoiae 
cadrul consfătuirii se 

factorii care au concu-

ceea ce dovedește marile rezerve și • 
posibilități de care dispune agricul
tura noastră. Iată de ce rezultatele, 
in general bune, în ce privește pro
ducția de cereale nu ne dau dreptul 
să fim mulțumiți atita vreme cit 
unele unități agricole realizează re
colte sub posibilități.

Din analiza 
rostită de 
Ceaușescu in 
desprind atit
rat și concură la sporirea randamen
telor la hectar, cit și cauzele care au 
determinat ca în unele locuri recol
tele să nu se ridice la nivelul sta
bilit. Cu deosebire a fost accentuată 
necesitatea de a se acționa cu toată 
răspunderea pentru folosirea de se
mințe cu însușiri biologice ridicate
— -in cazul griului și orzului numai 
din înmulțirile I și cel mult a Il-a, 
pentru utilizarea deplină și raționa
lă a fondului funciar, a mijloacelor 
mecanice și chimice, pentru exploa
tarea judicioasă a sistemelor de iri
gații și îmbunătățirea modului de lu
crare a solului, un rol important în 
această privință revenind scarifică- 
rii, aplicării îngrășămintelor naturale
— tot atîtea mijloace Ia indemina 
oamenilor muncii din agricultură de 
a spori producția de griu, orz, po
rumb, ca și la alte culturi. în cuvin- 
tarea secretarului general al partidu
lui s-a subliniat, totodată, cerința 
sporirii producției la plantele tehni
ce — floarea-soarelui și in — în 
legumicultura și viticultură. în mod 
deosebit s-a 
cesității de 
tone legume 
solarii, precum și 12 090 kg stru
guri la hectar. Toate acestea presu
pun întărirea răspunderii. întronarea 
ordinii și disciplinei în aplicarea teh
nologiilor fiecărei culturi, in toate ac
țiunile desfășurate în agricultură.

Din sarcinile și concluziile cuprin
se in cuvîntarea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu se detașează cu pregnanță, 
necesitatea sporirii substanțiale a 
producției zootehnice, ceea ce presu
pune generalizarea raselor mai pro
ductive de vaci și oi, realizarea efec
tivelor prevăzute Ia fiecare specie de 
animale. Măsurile care condiționează 
realizarea acestor obiective sint cu
noscute celor care lucrează în acest 
important sector : organizarea ferme
lor de reproducție și creșterea indi
cilor de natalitate, reducerea pierde
rilor, cauzate' de mortalități, mărirea 
sporului zilnic în grșutate al anima
lelor printr-o bună

insistat asupra ne- 
a se obține 80—100 
la cele cultivate în

furajare și ingri-

secretarului general 
constituit, 

reliefarea unor
al

cum era 
aspec- 

i desfă- 
din a- 

i direct 
■ creș-

partidului a arătat 
agricole au

7 000 kg grîu la hectar,

CA O SINGURA FIINȚĂ] f

nu-i
Sub cerul senin al României 

socialiste, inimile milioanelor de 
cetățeni bat la unison cu înflă
cărarea- proprie unui popor de 
oameni cuprins în avîntul mun
cii constructive pentru realiza
rea unor obiective de o măre
ție istorică fără precedent. Căci 
patria meșterului Manole tră
iește ani de descătușare a ener
giilor ei creatoare, ani de glorie . 
ai spiritului său constructiv. Iată 
de ce avem nevoie 
pace, de, un cer 
senin deasupra 
noastră, fără ur
letul sinistru al 
mașinilor arun
cătoare de moar
te, fără bombe 
sau rachete in 
care, cum se știe, 
oameni a investit o 
nă de o cauză 
bună : 
rii, a progresului, a punerii mi
nunatelor cuceriri de care s-a 
dovedit în stare iscoditoarea 
minte umană în slujba omului. 
Poporul nostru. întreaga suflare 
românească conectată la ritmu
rile iuți ale construcției socia
liste șl-a manifestat și-și mani
festă cu putere do-ința de nare, 
voința fermă ca in rezolvarea 
oricăror diferende internaționa
le să nu se mai facă auzit glasul 
forței, al armelor și războaielor 
ci vocea rațiunii, a înțelegerii și 
colaborării.

Dintotdeauna oamenii simpli, 
aceia 
greul 
lui".

, mult

de liniște, de

Prof. univ. dr.
Emilia Șt. MILICESCU

mintea unor 
știință dem- 

cu mult mai 
cauza păcii și colaboră-

pe umerii cărora apasă 
istoriei, ..sarea Dămîntu- 

cum ne-am obișnuit de 
șă Ie spunem, au respins

războiul și au dorit pacea pen
tru a munci nestingheriți și li
beri de amenințări. Mina bătă
torită a plugarului, a muncito
rului ca și a condeierului sim
bolizează pentru noi capacitatea 
creatoare a omului, punerea în 
lucrare a iscusinței, ingeniozi
tății, a creativității umane. Cu 
această mină, milioane de ro
mâni au semnat nu cu mult în 
urmă în numele păcii, pentru 
pace și colaborare. A semnat 

mina bătătorită 
de muncă a celor 
ce creează dintot
deauna bunurile 
materiale necesa
re tuturor; mina 
femeilor ce-și lea
gănă copiii, cin- 

tîndu-le duios ; mina soțiilor 
care trăiesc prima lor lună de 
fericire alături de bărbatul 
ales ; a bunicelor încă vigu
roase, veghind creșterea vlăs- 
tarelor ce poartă ceva din chi
pul și sufletul lor de altădată : 
a inventatorilor cu minți ascuțite 
ca Iama unei săbii de Toledo in 
descifrarea tainelor materiei ; a 
dascălilor care disciplinează 
mințile și sufletele generațiilor 
tinere, moștenitoare îndreptățite 
ale tuturor strădaniilor omeni
rii pe scara infinită a progresu
lui și civilizației ; a artiștilor 
celor mai diverse domenii care 
poartă penelul Încărcat de infi-i 
nițele nuanțe ale culorilor apes- 
ței lumi mirifice sau bagheta 
la mișcarea căreia muzica sfe
relor se organizează in incanta-
(Continuare in pag. a IV-a)

Silvaniet
nici renumit 
ce locuri is- 
nici o arhi- 

stare să te 
nici in căr-

Șimleu 
nici - măreț, 
prin cine știe 
t,orice. N-are 
tectonică in 
copleșească și
țile de geografie nu-i po
menit printre orașele de 
vază ale țării. Deși, la fel 
ca alte orașe asemene^,, lui, 
renăscute in anii socialis
mului, nu se deosebește 
prea mult.de o urbe cu re
nume. Vom vedea și de ce.

Așezat intre riul Crasna 
și poalele dealului Măgura, 
avind știința milenarei vie
țuiri a omului între margi
nile sale, păst.rînd Încă rui- 
neld unui edificiu medieval 
construit de familia Bat- 
horeștilor ca loc de supli
ciu al iobagilor, producind 
vinuri de alese soiuri, cău
tat pentru că aici trăiește 
și muncește doctorul loan 
Pușcaș, intrat in analele 
medicinei românești, Șim
leu Silvaniei ți se înfăți
șează ca unu! dintre cele 
mai ospitaliere orașe din 
Transilvania.

însoțindu-1 pe Ioan Pop, 
primarul orașului, intr-o 
zi oarecare, izbutești să cu
noști datinile și truda Șim- 
leului, stăruința oamenilor 
săi, români și maghiari, în
frățiți în muncă, angajați 
în efortul comun pentru 
realizarea noii calități in 
toate domeniile de activi
tate. Pentru că, în acest 
cincinal, producția indus- • 
trială a acestui „tîrg", cum 

^1 socotesc, incă, unii, va

ajunge la o valoare de 
peste un miliard de lei. 
Cine va da viață acestui 
miliard ? Cei care muncesc 
la întreprinderea de mate
riale izolante, fabrica de 
mobilă, întreprinderea de 
industrializare a laptelui, 
filatura de bumbac, secția 
de șampanizare ș.a. Toate

că cel ce trece prin Șim
leu in goana mașinii nu 
iși dă seama de aceste 
frumuseți create de om, 
ce se adaugă măiestru 
frumuseților cu care na
tura a înzestrat acest 
colț de țară românească. 
Nu peste multă vreme o- 
rașul se va mindri cu un

ARMONIILE UNUI ORAȘ

RENĂSCUT ca multe altele

Oameni și grădini 
la Șimleu Silvaniei

Radu SELEJAN

aceste unități însumează 
peste 6 000 oameni ai mun
cii. Să adăugăm că Șimleu 
Silvaniei are vreo 17 000 de 
locuitori și să mai amin
tim că in școlile lui, intre 
care un renumit liceu a- 
gricol, învață peste 6 500 de 
elevi. Toate edificiile in
dustriale, culturale și so
ciale — ridicate aici aproa
pe in totalitate după Con
gresul al IX-lea al parti
dului — nu se află așezate 
de-a lungul drumului mare 
ce stăbate localitatea. Așa

spital cu 430 locuri și o 
nouă fabrică de piine. Și la 
Șimleu Silvaniei, ca pretu
tindeni in România socia
listă, grija pentru om face 
parte din problemele prio
ritare ale edililor urbei.

După cum ne-a spus pri
marul, este bine să po
posești aici primăvara sau 
toamna, atunci cînd livezi
le care-1 înconjoară — și 
se intind pe vreo 1 000 de 
hectare, împărțite in patru 
ferme — sînt sau înflorite 
sau încărcate de rod. A-

i

Jire, modernizarea construcțiilor zoo
tehnice, asigurarea unei baze furaje
re îndestulătoare. Toate acestea tre
buie să contribuie la realizarea pro
ducției de carne și alte produse ani
maliere, in conformitate cu progra
mele de autoaprovizionare, cu cerin
țele mereu mai mari ale 
naționale.

Așa cum s-a subliniat 
tuire, sarcini deosebit de 
in sporirea producției vegetale și a- 
nimale revin cercetării agricole. Evi
dențiind că județul Constanța nu mai 
este județul de acum 25 de ani, cind 
nu avea nimic irigat, că in prezent 
dispune de 320 000 hectare irigate, 
secretarul general al partidului a re
levat necesitatea ca acest nou și im
portant potențial de producție să fie 
cit mai bine valorificat prin culti
varea de soiuri care să fructifice la 
maximum irigațiile, ingrășămintele 
și ceilalți factori productivi. Cit pri
vește randamentul la hectar al noi
lor soiuri, s-a precizat că acestea tre
buie să ajungă în 1985, pe întreaga 
suprafață cultivată în județ, la 5 500 
kg griu, 6 000 kg orz și 12 000 kg po
rumb. De asemenea, în zootehnie este 
posibil să se ajungă la oi cu o pro
ducție de 15—20 kg lină și la vaci 
mult mai productive.

Cerind oamenilor de știință și cer
cetătorilor să acționeze ferm pentru 
crearea de soiuri și hibrizi de plante 
agricole, de rase 'de animale mai 
productive și adaptate condițiilor lo
cale, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a 
indicat ca stațiunea experimentală să 
asigure producerea seminței necesare 
in strinsă legătură cu unitățile de 
producție, pentru a se asigura canti
tăți suficiente atît pentru județul 
Constanța, cit și pentru alte județe. 
De asemenea, un rol important re
vine cercetării în soluționarea nu
meroaselor probleme legate de ex
ploatarea eficientă a sistemelor de 
irigații din Dobrogea și din celelalte 

. zone ale țării, în organizarea terito
riului și, in general, in buna folosire 
a pămîntului. Dealtminteri, așa cum 
a subliniat din nou secretarul gene
ral al partidului, întreaga activitate 
de cercetare din agricultură trebuie 
să fie strins legată, de producție, 
ceea ce se va reflecta prin cantita
tea și calitatea semințelor obținute, 
prin valoarea raselor de animale, 
contribuind totodată Ia promovarea in 
practică a noului, a tehnologiilor â- 
vansate. Numai atunci cind rezulta-

economiei

în consfă- 
importante

(Continuare in pag. a V-a)

La zi în AGRICULTURA
Acum, cînd vremea s-a ameliorat

SECERIȘUL GRIULUI
să se desfășoare fără 

răgaz, cu toate forțele!
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Stadiul recoltării griului in seara zilei de 28 iulie. Cifrele înscrise pe hartă 
reprezintă, in procente, suprafețele de pe care a fost strînsâ recolta.

In județele notate cu o linie, secerișul nu a inceput
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nual, 
fructe din aceste livezi — 
cireșe, vișine, piersici, pru
ne, struguri, mere — iau 
drumul valorificării. Cum 
s-a ajuns la aceste livezi ? 
Ne-o spune tot primarul, 
om al locului. Colinele' 
care înconjoară orașul, ori- 
cit au încercat țăranii să 
le facă- roditoare, să obțină 
de pe ele cereale, s-au do
vedit mereu îndărătnice. 
Pămintul era slab, fertiliza
rea n-a dat rezultate. Și a- 
tunci, în anii din urmă s-a 
trecut la pomicultură. Iar 
rezultatele ■ au fost 
dreptul miraculoase, Șim
leu! devenind un 
producător de fructe.
Iul Măgura, renumit cinrtva 
ca o aleasă podgorie, fus»se 
lăsat in părăsire. II acope- 
riseră spinii. La inițiativa 
primăriei, munca dăruită a 
obștii a transformat Măgura 
intr-o podgorie. Și ce stru
guri se fac pe acest deal 
calcaros aflat in calea soa
relui 1 Și pentru că Măgu
ra a fost un reușit experi
ment, s-a trecut apoi la o 
nouă acțiune : transforma
rea curților gospodarilor in 
grădini. Așa s-a născut 
autogospodărirea la Șim
leu. în fiecare toamnă, Ia 
vremea cind se numără bo
bocii, primăria. organizează 
o consfătuire cu locuitorii 
orașului, consfătuire prece
dată de o expoziție la care 
fiecare gospodar participă

peste 10 000 tone de

de-a
mare
Dea-

(Continuare in pag. a V-a)

© în 14 județe și în sectorul agricol Ilfov s-a ter
minat recoltarea griului ; important este ca, în 
aceste zile, toate unitățile să livreze fără întîrziere 
la fondul de stat cantitățile de grîu prevăzute.

® în seara zilei de 28 iulie, mai erau de recoltat 
361 000 hectare cu grîu, cele mai mari suprafețe 
aflîndu-se în județele din Moldova și Transilvania.

© în toate județele în care s-a încheiat recoltarea, 
ca și în cele unde această lucrare continuă, este 
imperios necesar să se acționeze hotărît pentru 
eliberarea terenurilor și transportarea paielor în 
unități, pentru executarea în ritm susținut a arătu
rilor de vară,

mult.de
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De două ori 
ecuatorul
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Pe litoral, traseele transpor
tului in comun (organizat de 
municipiul Constanța) insumea- 

. ză, de la Năvodari pină la Man
galia, 1812 kilometri (cu 1052 
stații). Un bilanț făcut la sfîr- 
șitul primei luni de vară arată 
că, în iunie, cele 550 de auto
buze și troleibuze ale I.J.T.L. 
au parcurs 3 431 23? kilometri, 
transportind 18 525 422 pasageri. 
Ceea ce înseamnă că — în me
die, pe zi — distanțele stră
bătute au fost mal lungi de 
două ori decit ecuatorul, iar 
pasagerii transportați zilnic ar 
popula un oraș pentru 600 000 de 
locuitori. Lunile iulie și august 
sint insă cele mai aglomerate 
pe litoral, astfel că și statisti
cile următoare vor fi mai bo
gate.

i

I
I
1

II
I

Bravo, 
entuziaștilor!

In cadrul Liceului „J. Hon- 
terus" din Brașov funcționează, 
de mal multă vreme, un „club 
al entuziaștilor". Acest club, 
care este condus de inimosul 
profesor KlauS Fabrizius, oferă 
membrilor săi, elevi, cunoș
tințe din cele mai diferite do
menii, care depășesc sfera te
melor cuprinse in programa 
școlară, cum ar fi : arheologie, 
cosmografie, cosmologie, aviație 
etc. Zilele trecute, 20 de elevi 
din clasele superioare, cgnti- 
nuînd tradiția clubului, au por
nit Intr-o expediție științifică 
însoțiți de profesor. Scopul : să 
participe la lucrările de scoatere 
la lumină a vestigiilor fostei a- 
șezări dacice de la Copăcel — 
Făgăraș. Cei 20 de entuziaști vo? 
munci, sub îndrumarea specia
liștilor Mhzeului . județean de 
istorie Brașov, timp de trei săp- 
tămini.

I
I

I
I

I

I
I Racul cu... motor

I
I

I

I

Mașină nou-nouță. Număr de 
înmatriculare: l-VN-9090. Pro
prietar : Nlcolae Cernat, din 
Focșani. Pe o arteră cu trafic 
intens, autovehiculul — cu pro- , 
prie tarul la volan — se depla- I 
sa... cu spatele, faptă gravă ! 
Explicația dată agentului de 
circulație : „Să nu iasă mașina 
din garanție". Plecat de la a- 
telierul „Dacia-service" spre 
școala de șoferi amatori (unde 
lucrează ca instructor!), "N.C. \
s-a gindlt să meargă in mârșâ- 
rler spre a ' ' „ ”
știut, insă că mersul înapoi este 
admis numai in anumite con
diții și cel mult pe o distanță de 
50 metri, nu pe aproape un kilo
metru, cit era distanța respec
tivă I

Neplăcută mărturisire pentru 
orice posesor de permis de con
ducere, darmite pentru un in
structor la școală de șoferi...

I
I

I

I
I
I

I
I
I

ale bătăliei pentru dezvoltarea
și modernizarea zootehniei

comi-
si ne

obti- 
Pri- 

jude- 
Radu

Pipă acum un an șl ceva zootehnia 
făcea parte din acele probleme me
reu incluse pe ordinea de zi a dez
baterilor din plenarele comitetului 
județean și ale comitetelor comunale 
de partid și asupra cărora se reve
nea. după o perioadă mai lungă ori 
mai scurtă, pentru că progresele în
registrate nu erau pe măsura aștep
tărilor. Ba chiar se acreditase ideea 
că „orice am face, e greu să 
nem rezultate spectaculoase", 
mul secretar al comitetului 
țean de partid, tovarășul
Bălan, n-a acceptat asemenea ex
plicații. „Nu mă poate nimeni con
vinge — orice argumente ar aduce 

. — că intr-un județ ca al nostru, in 
care avem și condiții naturale, și tra
diție în creșterea animalelor, zooteh
nia nu are posibilitatea de a deveni 
principala ramură a agriculturii. 
Cine nu crede in această posibilitate 
înseamnă că n-are capacitatea de a 
analiza în mod obiectiv resursele ju
dețului". Am pornit de Ia aceste cu
vinte pentru că exprimă — cum ne 
vom convinge mai departe — acea 
legătură organică dintre modul de a 
gindi și a acționa al comuniștilor, al 
unui organ de partid, atunci cind își 
asumă responsabilitatea rezolvării u- 
nor probleme.

E adevărat că și în județul Hune
doara s-au elaborat, în decursul 
timpului, programe de dezvoltare a 
zootehniei. E la fel de adevărat că în 
unele locuri ele au și fost in bună 
parte traduse in viață. Programul ini
țiat cu un an în urmă avea două ele
mente fundamentale în plus : a) viza 
asigurarea valorificării eficiente a 
condițiilor naturale șl a întregii baze 
materiale (in județ există o supra
față de peste 250 000 ha de finețe 
și pajiști, iar unitățile agricole dis
puneau la acea dată de peste 50 000 
bovine, din care aproape 20 000 vaci 
cu lapte, precum și de peste 100 000 
de oi) și b) viza angajarea la dezvol
tarea zootehniei. in spiritul noij con
cepții privind autogospodărirea si 
autoaprovizionarea. a tuturor forțelor 
județului.

Pgntru îndeplinirea punct cu punct 
a măsurilor cuprinse în programul 
respectiv, membrii birourilor si ai 
comitetelor județean, municipale, o- 
rășenșști și comunale de partid, ac
tiviștii de partid. întregul activ de 
partid au fost repartizați nominal să 
răspundă de bunul mers al activită
ții unei cooperative agricole de pro
ducție. Odată cu distribuirea judi
cioasă a forțelor politice si organiza
torice, s-a mai luat o măsură foarte 
bună. Avînd în vedere că județul 
Hunedoara este puternic industriali
zat, că aici există un însemnat nu
măr de întreprinderi, fiecăreia i s-a 
repartizat o cooperativă agricolă de 
producție pe care s-o ajute Pe o 
lungă perioadă de timp in dezvolta
rea și modernizarea bazei materiale, 
înțelegerea că înfăptuirea acestui 
program este o importantă sarcină de 
partid, că ea angajează in egală mă-

t

sură atit pe primul secretar 
tetului județean de. partid, 
fiecare membru cooperator 
zentat și reprezintă elementul hotă- 
ritor al acțiunii de redresare a zoo
tehniei. Iată de ce programul amin
tit a fost dezbătut atit cu întregul 
activ de partid din agricultură, cit si 
in adunările generale ale țăranilor 
cooperatori.

Un raid-anchetă 
zile prin mai multă 
permis să înregistrăm 
periențe edificatoare.

...Ferma zootehnică
polt. Găsim in plină activitate o e- 
chipă de lăcătuși de la uzina nr. 5 
a Combinatului siderurgic Hunedoa
ra, care ajuta la construcția, din ma
teriale refolosibile, a unui nou fî- 
nar. Inginerul Dan Roșulescu lucra 
cot la cot cu șeful de echipă Balbe-

al
cit 
a repre-

întreprins citeva 
unități ne-a 
fapte si ex-

a C.A.P. Ra-

în județul Hunedoara

rer Gerhard, cu sudorii Vasilica Da
mian. Dumitru Preoteasa și cu al ți 
lăcătuși la noua construcție. Cu spri
jinul muncitorilor siderurgiști. in
tr-un an și jumătate s-au construit 
și amenajat eilozuri cu o capacjtate 
de 600 tone, s-au construit două fi- 
nare și se află in construcție încă 
două platforme de gunoi, s-au moder
nizat lucrările de alimentare cu apă in 
cinci grajduri din șase. „Comparativ 
cu aceeași perioadă a anului trecut, 
ne spune Maria Oană, secretarul co
mitetului de partid, producția pe zi 
a crescut cu 150—200 litri lapte și a- 
vem convingerea că, in noile condi
ții de adapostire, hrănire și îngriji
re a animalelor producția va crește 
simțitor cu fiecare lună din acest an".

...C.A.P. Sîntandrei. Deși e dumini
că dis-de-dlmineață. pe președintele 
unității, Aronim Ocoș. il întîlnim 
printre Îngrijitorii de la tineret bo
vin. Impresionează și aici întreaga 
incintă, care e gospodărită tn adevă
ratul senș al cuvîntului. Cu ajutorul 
constructorilor de la I.C.S. Hunedoa
ra s-au efectuat o seamă de lucrări, 
care asigură acum condiții foarte 
bune pentru creșterea și îngrijirea a- 
nîmalelor. în anul trecut aici, la 
C.A.P. Sîntandrei. s-au, realizat 2,2 
milioane Iei venituri numai din zoo
tehnie. în acest an sint asigurate 
toate condițiile pentru depășirea cu 
rpult a veniturilor din acest impor
tant sector agricol.

...$i cooperativa agricolă din Hațeg 
are un dezvoltat sector zootehnic. 
Constatăm că toate cele patru graj
duri sint modernizate. întreprinde
rea minieră Lupeni i-a ajutat pe. 
cooperatori cu lemn și cărămidă din 
demolări. Dar nici lucrătorilor din 
zootehnie nu le-au lipsit inițiativa.

bună, 
mari, 
acum

dorința de a face o treabă 
Pentru cele 500 de animale 
toate lucrările se efectuează 
mecanizat. Față de anul trecut s-au 
predat in plus aproape 400 hl lapte 
la fondul de stat. Si cum e normal, 
producția de lapte crește zilnic.

Pe ansamblul județului. înfăptuirea
programelor de îmbunătățire a acti
vității din zootehnie s-a concretizat 
anul trecut și în primele șase luni din 
acest an in introducerea alimentării 
cu apă in nouă ferme și a instalații
lor de muls in 14 ferme, construirea 
a 70 fînare și 160 silozuri pentru fu
rajele suculente, împrejmuirea a 22 
parcuri de furaje, amenajarea a 
11 200 mp de drumuri și alei in in
cintele gospodărești. punerea in 
funcțiune a nouă utilaje de evacuare 
mecanică a dejecțiilor. în același 
timp, s-au organizat maternități si 
creșe in fermele de vaci, lotizarea si 
constituirea sectoarelor de creștere a 
vitelor, s-a îmbunătățit activitatea 
de selecție și de reproducție a ani
malelor. Drept urmare, numărul a- 
nimalelor și producția ior au crescut. 
Din unitățile agricole se livrează 
zilnic, față de aceeași perioadă a ă- 
nului trecut, cu 300—500 hl lapte 
niai mult pentru aprovizionarea 
populației.

■într-adevăr. multe lucruri pozitive 
s-au realizat in ultima vreme in 
dezvoltarea zootehniei județului Hu
nedoara. iar organizațiile de partid 
sint „inima" acestei acțiuni. Dar așa 
cum am constatat pe teren, mai 
există însemnate . . 
rire a producției animaliere. 
Încă unități, ca ~ 
Soimuș, Ohaba. 
Sălașu de Sus. 
inacceptabil de 
vede nici mina 
nici angajarea ...
zatiilor de partid, a comuniștilor, a 
colectivelor stabilite de comitetul ju
dețean de partid în soluționarea pro
blemelor legate de dezvoltarea 
tehniei. Așa se explică de ce aici 
multe prevederi din programele pro
prii nu sint duse la îndeplinire, deși 
unitățile respective se confruntă cu 
neajunsuri în asigurarea unor , con
diții corespunzătoare de îngrijire si 
furajare a animalelor, iar îngriji
torii de animale nu sînt aleși din 
rîndurile celor mai buni țărani coo
peratori, cu dragoste față de ani
male.

Accelerarea procesului de dezvol
tare a zootehniei impune ca, și în 
aceste locuri, în toate unitățile' cu 
rezultate mai slabe, organizațiile de 
partid să acționeze cu mai multă 

................. " ’ PO- 
in- 
de 

mai 
din

rezerve de sno- 
.. _ ’ " . Sint
C.A.P.-urile Săliște, 
Valea Sîngiorgiului. 
Dineu cu producții 
mici, unde nu se 
bunului gospodar si 
temeinică a organi-

zoo-

hotărire. pțintr-o activă muncă 
jitică și organizatorică, pentru 
făptuirea propriilor programe 
măsuri, pentru redresarea cit 
grabnică a situației economica 
zootehnie.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

În spiritul recentului decret al Consiliului de Stat
•  1   i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1—“

Recomandări practice, concrete: Ch se pot asigura reduceri
simțitoare ale omN de combustibil si energie

Continuâm inserarea de recomandări practice, indicate de specia
liști, pentru a se obține, in fiecare locuință, o economie de cel puțin 
20 la sută față de consumurile de energie și combustibil de anul 
trecut.

Mai intîi citeva precizări generale : 78 la sută din energia folosită 
in exploatarea clădirilor de locuit o reprezintă energia consumată 
pentru încălzire. Deci, calea cea mai sigură și mai eficientă de eco
nomisire a energiei constă in reducerea necesarului specific de 
căldură.

lată, in acest sens, citeva recomandări.

ÎN ATENȚIA ADMINISTRATORILOR 
Șl MECANICILOR DE BLOC

Administratorii, mecanicii și fochîș- 
tii de la imobilele cu instalații pro
prii de încălzire centrală — foarte 
numeroase încă în unele orașe — pot 
și trebuie să aplice o gamă largă de 
măsuri de economisire. Și în acest 
tip de locuințe este valabilă ideea că 
reducerea necesarului specific de 
Căldură se poate realiza nu pe seama 
diminuării confortului, ci pe seama 
combaterii risipei, și anume prin îm
bunătățirea randamentului instalații
lor de încălzire și prin creșterea re
zistenței termice a construcțiilor.

Referitor Ia creșterea rezistenței 
termice a construcțiilor vom publica 
un grupaj aparte. Sintetizăm, in 
rîndurile de față, principalele reco
mandări ale specialiștilor referitoare 
la instalațiile de încălzire centrală.

în prezent se aplică un program 
general de modernizare a centralelor 
termice ale imobilelor. Sarcina reali
zării lui revine — după felul de pro
prietate' asupra imobilului — între
prinderilor de tip I.C.R.A.L. sau aso
ciațiilor de locatari în blocurile pro
prietate personală. Și intr-un caz, și 
in celălalt, cei răspunzători de gos
podărirea clădirilor de locuit trebuie 
să urmărească atent ca 
ZAREA CAZANELOR să

0 reglarea mai bună 
de “aer necesar arderii,

MODERNI- 
asigure : 
a debitului 
incit să sa

elimine absorbția așa-numitului „aer 
fals" ;
• îmbunătățirea circuitului gazelor 

arse în cazane, incit să se reducă tot 
mai mult temperatura gazelor eva
cuate ;

0 recuperarea și folosirea gazelor 
arse prin montarea unor economi- 
zoare. Aceste gaze pot rezolva prein- 
căizirea apei înainte de .intrarea ei in 
boilere sau încălzirea unor încăperi 
cu cerințe de căldură mai mici ;

0 o cauză a risipei de energie este 
răcirea prea rapidă a cazanelof după 
întreruperea focului. Ea .poate fi a- 
tenuată prin închiderea tirajului in 
timpul pauzei de ardere. Dealtfel, 
reglarea tirajului, chiar în timpul ar
derii, e o altă metodă de economisire:

O îmbunătățirea coeficientului de 
ardere a combustibililor utilizați.

Printre principalele măsuri care se 
pot lua pentru reducerea pierderilor 
de căldură datorate arderii incom
plete a combustibililor enumerăm :

O la instalațiile cu combustibil so
lid — reglarea clapetelor de aer pină 
se obține o flacără albastră, vie, fără 
fum negru și asigurarea tirajului co
respunzător ;

© la instalațiile cu combustibil li
chid — reglarea corespunzătoare a 
clapetelor de aer, pină ce flacăra are 
culoarea galben-albăstrui fără fum.

preincălzirea combustibilului lichid 
și asigurarea tirajului necesar ;

0 la instalațiile cu combustibil ga
zes — arzătoarele, existente asigurind, 
in general, un bun amestec aer-gaz
— atenția principală privește asigu
rarea unui tiraj corespunzător.

Utilajele de ardere moderne — cu 
arzătoarele cu aer insuflat și reglaj 
automat, ventile cu termostat ș.a.m.d.
— conduc la creșteri importante ale 
randamentului de ardere a combusti
bililor gazoși șl lichizi.

Administrațiile de. imobil, asocia
țiile de. locatari, toți proprietarii de 
iocuințe trebuie să pretindă cu oca
zia lucrărilor de modernizare a cen
tralelor termice de imobil și alte oper 
rațiuni de mare importanță pentru 
buna funcționare a instalațiilor de 
producere a energiei termice. Așa 
sint :
• lucrări care să permită curăți

rea rapidă a funinginii șl cenușii ;
O lucrările de verificare și reface

re sau îngroșate a izolațiilor termice 
ale cazanelor și conductelor

0 pe măsura procurării aparaturii 
respective, e bine să se introducă dis
pozitivele de automatizare a func
ționării centralelor. Ele asigură re
glarea temperaturii interioare in 
funcție de- temperatura de afară, Ar
derea completă a combustibil, iui, 
conducind la importante economii din 
cheltuielile de intrețiriere. Sumele 
cheltuite pentru dispozitive se recu
perează ușor, in primul rind prin eli
minarea cheltuielilor ocazionate de 
plata retribuției fochiștilor. Pe ace
eași cale dispar greșelile de exploa
tare comise de personalul incompe
tent ;

0 reduceri simțitoare la consumul 
de combustibil se pot obține și prin 
echilibrări hidraulice ale agentului 
termic, prin care se realizează ega
lizarea temperaturilor la beneficiari;

. astfel Se renunță lâ încălzirea excc- 
sivă a cazanelor, prin care se urmă
rește acum compensarea deficitului 
de căldură la unii din consumatori.

Pe lingă lucrările de modernizare, 
administratorii și personalul tehnic 
trebuie să asigure, permanent sau 
periodic — după caz — anumite ope
rațiuni privind ÎNTREȚINEREA IN
STALAȚIILOR.

0 Este bine ca, o dată la 4—5 ani, 
deținătorii de imobile să contracteze 
spălarea chimică a iristalațiilbr de 
încălzire centrală. Această operațiu
ne — prestată de unitățile I.C.R.A.L-
— elimină depunerile de pe peretele 
interior al radiatoarelor și contribuie 
astfel la creșterea temperaturii în lo
cuințe cu circa 2s C.

0 Prin reducerea pierderilor de 
căldură și modernizarea centralelor 
termice Sfe poate ridica randamentul 
termic al acestora de la 0,55—0,60 (in 
prezent) pină la 0,85, ceea ce ar con
duce, in medie, la reducerea consu
mului de combustibil primar cu cir
ca 5—10 la sută.

O La calculul temperaturii din bu
cătării ar trebui să se țină cotit și de 
aportul de căldură de la prepararea 
hranei. Reducerea numărului de de
menți ai radiatoarelor din bucătării 
sau reducerea pe altă cale a tempe
raturii din aceste încăperi cu circa 
1‘ C ar conduce, intr-un bloc cu 40 
de apartamente, la o diminuare a 
sarcinii termice cu 0,86 Mcal, ceea ce 
ăr reprezenta o economie de 200 kg 
de combustibil lichid anual.

Exploatarea necorespunzătoare a 
cazanelor centralelor termice pop,te 
compromite rezultatul lucrărilor 
tru ridicarea randamentului tdr.-l'c 
de ardere. Tocmai de aceea este strict 
necesară pregătirea profesională a 
fochiștilor și celorlalte categorii de 
personal care exploatează centralele 
termice, astfel incit ei să fie in mă
sura să asigure cu maximum de ri
goare :

0 respectarea programelor de fîinc- 
ționare ;

0 funcționarea corectă a agregate
lor de circulație a agentului termic ;

® urmărirea permanentă a para
metrilor termici.

de la 
Băroă- 
evitat. 

impru-

regretabil 
e mortal 

accidentul 
fie evitat.

a- 
fi- 
dln

■eluda legea.:1 N-a

După faptă
Zilele trecutei lui Vasile 

rovan, din comuna Ciurila, 
năzărit Să facă scandal în 
din municipiul Cluj-Napoca. 
Gindul s-a ttansformăt in faptă. 
A împărțit injurii la adresa 
unor oameni nevinovați, a lovit 
in dreapta și in stingă. De mi
rare și nu prea : la virsta de 35 
de ani, el este deja un element 
viciat, nu muncește nicăieri, nu 
este la prima abatere in genul 
celei amintite. Cele șase luni de 
închisoare corecțională — cu 
care s-a ales — ii vor deschide, 
poate,' mintea și va ieși de 
acolo om de treabă, ca toți 
oamenii.

t s-a
gara

Aviz amatorilor!
La sesizarea făcută — prin 

„Scinteia" — de Geo Ciolcan. 
din Regionala de căi ferate 
București, serviciul de circula
ție al Inspectoratului miliției 
Capitalei a identificat o sume
denie de șoferi particulari mișu
nând in jurul Gării de Nord pen
tru a racola clienți pe care să-i 
transporte- ilegal. Astfel, . in 
cursul primului semestru, peste 
1 500 de taximetriști clandestini 
au fost amendați; de asemenea, 
li s-au reținut permisele de con
ducere și au fost trimiși la dife
rite teste. Celbt găsiți inapți li 
s-a anulat dreptul de a mai con
duce mașina.

Organele de circulație con
tinuă asemenea „filtre". Așa că... 
aviz amatorilor I

I
I

Clipa care 
costă viața

Orice accident este 
și dureros. Iar dacă 

' devine și tragic. Dar 
poate, și trebuie, să
Cum ar fi putut să-l evite, de 
exemplu, și mecanicul de lo
comotivă Mihai Gavril, 
Întreprinderea minieră 
teni, Hunedoara. Nu l-a 
La o intersecție a scos 
dent capul in afara cabinei lo
comotivei, s-a lovit astfel de 
un vagonet garat pe linia ală
turată și a decedat pe loc. 
Avea numai 26 de ani. 11 plâng 
soția și copilul.

Sînt neatenții de o clipă care 
costa, viața !

Mate păcat !

pot

Rubrică realizată de
Gh. MITROI

și corespondenții „Scirtteii

Ce e nou pe litoral?
U A

ORA DE VIRF" IN LUNA
ORĂ DE INVITARE" PENTRU

cuvinte rostite, ca răspuns Ia întrebareaAcestea au fost primele 
noastră, de către tovarășul VASILE TRANDAFIR, directorul general al 
Centralei O.N.T. „Litoral". Deși 
amănunte.

s-au vrut clare, ele necesită totuși

AUGUST
SEPTEMBRIE

înainte de a ne vorbi despre '„ora 
de virf" a sezonului, interlocutorul 
nostru a ținut să ne facă un succint 
bilanț al vacanței de pină acum. 
„De Ia începutul anului și piiiă lâ 
sfîrșltul lunii iulie și-au petrecut 
vacanța in stațiunile de pe țărmul 
Mării Negre 700 000 turiști. Ca 
structură, circa 550 000 oameni ai 
muncii din țara noastră și peste 
150 000 turiști străini. Comparațiile 
cu aiți ani arată o creștere a nu
mărului de oameni ai muncii din 
țară in stațiunile litoralului. Aceas
tă situație răspunde, de fapt, orien
tării stabilite — ca in repartizarea 
locurilor să se asigure in mai bune 
condiții satisfacerea cerințelor de 
vacanță ale cetățenilor români. în 
ce privește turismul internațional, 
anul acesta — așa cum S-a intim- 
plat in mai toate țările cu turism 
de litoral — a existat un -oarecare 
reflux. Mai ales in prima parte a 
sezonului, cind anumite ziare occi
dentale — probabil deloc dezinte
resate — au consumat multă hîrtie 
pentru a-i reține pe turiști de Ia 
vizitarea României. Odată cu În
toarcerea' acasă a primelor grupuri 
de turiști străini, care și-au petre
cut vacanța pe litoralul românesc, 
adevărul a fost confirmat prin... 
viu grai. Ei au povestit prietenilor

și cunoscuților că totul ie desfășoa
ră in condiții optime, amenajările 
sint bine puse la punct, aprovizio
narea e bună — și aceste relatări 
au fost cea mai credibilă propagan
dă. Rezultatul ? în ultima vreme, 
înscrierile de turiști s-au apropiat 
rhult de ritmul normal. Ca dovadă, 
în prezent avem pe litoral peste 
21 00<i turiști vestici și peste 16 000 
turiști din țările socialiste, iar nu
mărul celor care urmează să so
sească este in continuă creștere".

Deschidem aici o t paranteză 
pentru a face loc unor declarații ale 
oaspeților de peste hotare despre 
vacanța petrecută în stațiunile de 
pe litoral. Dl. Alfred Gehrig și-^ 
petrecut vacanța in stațiunea Eforie 
Nord. Este dlntr-o țară cu o faimă 
turistică binecunoscută — Elveția. 
Ca poziție socială, este președinte 
ăl cooperativelor de mic-gros din 
această țară. „Vin pentru a doua 
oară consecutiv pe litoralul dv. — 
ne spune — și tot in stațiunea 
Eforie Nord. Prima oară am fost 
in 1981, a doua oară, acum. Ce să 
vă spun? Atit eu, cit și soția ne 
simțim foarte bine. Cura s-a do
vedit ■ mai bună decit cea făcută la 
Ischia în Italia, iar stațiunea ne-a 
incintat prin bogăția de flori și

Activitatea 
cooperativei 

a reintrat 
pe făgașul 

normai
într-o scrisoare tri

misă redacției se ara
tă că în cooperativa 
agricolă din Ungureni, 
județul Botoșani, pre
ședintele, șefa contabi
lă și alții au săvirșit 
nereguli generatoare 
de pagube, fără să se 
fi luat nici un fel de 
măsuri de sancționare.

Comitetul județean 
de partid Botoșani, 
care s-a ocupat de re
zolvarea cazului res
pectiv, ne comunică : 
La controlul de fond 
efectuat de Banca 
agricolă Săvenl 
supra activității 
nanciar-contabile 
C.A.P. Ungurenii s-au 
descoperit un șir de 
nereguli și ilegalități 
care au cauzat impor
tante pagube avutului 
obștesc. în cursul an
chetei efectuate ulte-

rior de organele de 
miliție s-au constatat 
și alte ilegalități. Ast
fel. in perioada anilor 
1975—1980 au fost în
străinate animale, s-au 
sustras materiale de 
construcție, au fost în
casate ilegal retribu
ții sau premii. Aceste 
grave fapte s-au dato
rat în primul rind fos
tului președinte, Bos
tan Dumitru. De ase
menea, datorită lipsei 
de control, fosta con
tabilă șefă, Andrici 
Mafia, n-a ținut o e- 
vidență corectă a bu
nurilor și a efectuat in 
repetate rinduri plăți 
ilegale. Atit Bostan 
Dumitru, cit și An
drici Maria au încasat 
sume de băni drept 
indemnizații pentru 
concediu, la care nu 
aveau dreptul. Părtașă 
la păgubifea avutului 
obștesc s-a făcut și 
fosta, magazineră, Bur
suc Alexandrina.

După încheierea cer
cetărilor, s-a dispus 
punerea in discuția or
ganizațiilor de partid a 
lui Bostan Dumitru,

Andrici Maria și Bur
suc Alexandrina. în 
unanimitate s-a hotă- 
rit excluderea lor din 
partid și trimiterea lor 
m judecată, instanța 
imputîndu-le suma de 
29 000 lei, adică valoa
rea bunurilor înstrăi
nate, a sumelor însu
șite ilegal.

Deși pensionari, 
le stăteau 
la inimă 
treburile 
comunei

în scrisoarea adre
sată „Scinteii". Ion 
Crăciunescu și Gheor
ghe Memorețu, În
vățători pensionari, 
menționau că in co
muna Aninoasa, jude
țul Gorj, unele cadre 
din conducerea comu
nei practică favoritis
mul și săvirșesc abu
zuri. Ei afirmau ast
fel că Popovici Iacob, 
secretar adjunct cu 
problemele de propa
gandă ăl comitetului

verdeață, prin amabilitatea oame
nilor, prin ambianța cu adevărat 
odihnitoare. Serviciile? Credeți-mă 
că nu m-am simțit nicăieri mai 
bine ca la hotel „Europa". Bu
cătăria românească este foarte gus
toasă. Am mincat, cred, exagerat 
de mult. Am închiriat o mașină și 
am vizitat tot litoralul românesc : 
Neptun, Olimp, Jupiter, 
Costinești Și 
că dv. aveți 
moașe. Voi 
D-na lima 
remarcă de 
funcționară la o societate de tele
foane, am avuix posibilitatea, să 
culeg multe informații de la prie
teni, înainte de a veni aici, despre 
stațiunea Mamaia. Ele mi-au fost 
de folos pentru a mă decide să. vin 
aici. Dar realitatea întrece tot ce 
mi s-a spus. N-am văzut in viața 
mea o plajă mai mare și mai cu
rată, o mare atit . de bună pentru 
baie. Fără adîncimi mari la mar
gine, fără pericol de înec și fără... 
rechini. Masa? Mi-a plăcut foarte 
mult, bucătăria românească. Să 
știți că am luat, citeva rețete pe 
care să le pregătesc și acasă. Per
sonalul de la restaurantul și ho
telul „Riviera" s-a purtat și se 
poartă ca la orice local de 5 stele. 
Adică foarte bine. Nu exclud po
sibilitatea să revenim și la anul. 
Mai ales că am indrăgit muzica 
populară românească transmisă de 
„Radlo-vacanța".

. Venus, 
Mamaia. Nu credeam 
stațiuni atit de fru- 
reveni și la anul". 
Knud din Danemarca 

la început : „Ca

comunal de partid, 
Vilceanu Vasile, vice
președinte al consiliu
lui popular comunal, 
și Sneapotă Marin, se
cretar ai biroului exe
cutiv al consiliului 
popular comunal, au 
promovat în diferite 
funcții — la consiliul 
popular comunal, in 
școli și Ia magazine — 
elemente slab pregăti
te, de cele mai multe 
ori alese din rîndurile 
rudelor sau prietenilor 
apropiați. De la ma
gazinele din comună, 
ei obțineau, tn 
abuziv, diferite 
mente..

Cercetările 
prinse de Colegiul de 
partid al Comitetu
lui județean Gorj al 
P.C.R. confirmă cele 
scrise de învățătorii 
pensionari. într-ade
văr, cei trei mențio
nați mai sus practicau 
favoritisme și săvîr- 
șeau diverse abuzuri. 
Cu ajutorul lor, Dinu- 
lescu Ilie a ajuns 
funcționar la primăria 
comunală, deși a fost 
condamnat în 1958 la

mod 
ali-

intre-

oîB

După aceasta paranteză sa reve
nim la convorbirea cu interlocutorul 
nostru. Deci, în momentul de față 
pe litoral e „oră de virf" ?

— Da. Mal mult. în luna august, 
capacitatea stațiunilor va fi ocu
pată, prin vînzarea anticipată a 
locurilor, în proporție de 98—100 la 
sută. (Peste 50 la sută din capaci
tăți sint ocupate și în această pe
rioadă de cetățeni români). Ceea ce 
înseamnă că s-a ajuns la limita 
maximă a posibilităților de primire 
in hoteluri și vile. Singurele posi
bilități au mai rămas găzduirile — 
firește tot în limita completării 
locurilor — în casele particulare 
aflate in evidența agențiilor noas
tre de turism.

Directorul general al Centralei 
O.N.T. „Litoral" ne-a asigurat însă 
că solicitanții de vacanțe la mare 
mai au în față încă o lună de vară 
— septembrie. Repetăm, lună de

vara. Așa o caracterizează meteoro
logii, așa o pregătesc gazdele.

— în ultimii 10 ani, in 90 la sută 
din cazuri, luna septembrie a avut 
caracteristicile unei luni de vară — 
ne spune, în încheiere, tovarășul di
rector. De aceea, sîntem bine pre
gătiți ca în septembrie să primim 
oaspeți în cele mai variate sisteme 
de relație cu turistul : cu bilete 
cumpărate anticipat, cu bilete cum
părate în stațiuni ; în sejururi de 
12 zile, dar și — în funcție de ce
rințe — în sejururi mai scurte. Așa 
incit anunțăm turiștii care n-au 
avut posibilitatea să-și petreacă 
pină acum vacanța pe litoral 
în septembrie, vor fi primiți, 
continuare, cu urarea : „Bine 
venit!".
, Invitație pe care cei interesați

și receptat-o prin aceste rinduri.

ca, 
în 
ați
au

Constantin PRIES CU Grupaj realizat de
Florin CIOBĂNESCU

închisoare pentru de
gradarea și sustrage
rea unor mărfuri de la 
o cooperativă de con
sum. Datorită 
tismelor, 
Gheorghe, 
meserie, a 
tionar la 
din satul 
după ce în 
desfăcut contractul de 
muncă deoarece fusese 
surprins cu produse 
neinregistrate. Din 
cerpetările efectuate 
cu ajutorul cetățeni
lor din comimă a re
zultat că Niță'Florea, 
cit și alte elemente 
necinstite s-au căpă
tuit din 
Ie-a fost 
Toți au 
justiției, 
însă 
concrete abuzurile de 
care sint acuzați unii 
lucrători ai consiliului 
popular comunal.

în urma celor con
statate s-au luat mă
suri pentru sancționa
rea și înlăturarea din 
funcții a vinovaților. 
Un colectiv al secției 
de propagandă a ana-

favori- 
Niță FI. 
șofer de 

ajuns ges- 
magazinul 
Sterpoaia, 
1979 1 s-a

gestiunea ce 
Încredințată, 
fost deferiți 

Nu s-a putut 
stabili cu fapte

Uzat, de asemenea, ac
tivitatea 
comunal 
eonstatînd
fecțiuni in munca lui 
Popovici Iacob ; apre
ciind că acesta nu și-a 
justificat prezența ca

comitetului 
de partid, 

grave de-

activist de partid tn 
comuna Aninoasa, ple
nara comitetului co
munal de partid a 
propus secretarului 
comitetului județean 
de partid schimbarea 
lui din funcție.

Spicuiri din răspunsuri
Comitetul executiv al Consiliului popular 

municipiului Cluj-Napoca : Răspunzind
al 

unei 
scrisori adresate redacției de corespondentul vo
luntar Gh. Benga, care propune realizarea unei 
străzi numai pentru pietoni și in Cluj-Napoca, 
după modelul celor amenajate la Oradea, Cra
iova ș.a., vă comunicăm că zona centrală a ora
șului Cluj-Napoca, suprapunindu-se peste ve
chiul oraș a cărui structură urbanistică este de 
tip medieval, cu străzi inguste și fronturi de 
case compact-construite, orice Intervenție pentru 
devierea circulației auto presupune lucrări am
ple, cu străpungeri și noi trasee ocolitoare. De
zideratul, considerat just, se va putea realiza pe 
măsura executării lucrărilor ce il condiționează.

Uniunea județeană a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacerea mărfurilor 
(UJECOOP) Bacău : întirzierea dării în folo
sință a magazinului cooperatist din satul Ciu- 
gheș, comuna Palanca, se datorește faptului că 
nu au fost încasate la timp sumele necesare 
pentru instalarea rețelei electrice. Pentru anul 
in curs, rețeaua electrică a noului magazin a 
fost inclusă in planul de finanțare al UJECOOP 
și va fi instalată in trimestrul IV.

I

Coinitctul executiv al Consiliului popular al 
municipiului Brașov : Sesizarea trimisă „Scân
teii" de Eftimie Dobre din Brașov, strada Ura
nus 21, se confirmă. într-adevăr, sînt cetățeni 
care distrug recolte căutindu-și loc de plajă... in 
holdele de grîu sau orz din împrejurimile ora
șului. Organele de miliție din ~ 
sarcina de a urmări și deferi 
cetățeni, care, asemenea unor 
pagube însemnate de recoltă, 
prin comitetele de cetățeni și 
catari din cartierele mărginașe ale orașului.

Institutul „Proiect“-București : Referitor 
scrisoarea lui Barbu Petrică, domiciliat 
București, str. Sălaj 261, privind ilumina
rea naturală a scărilor, vă comunicăm că pro
blema economisirii materialelor și a energiei 
constituie o' preocupare permanentă a institu
tului. Toate proiectele tip, nou elaborate sau 
in curs de elaborare, sint dotate cu scări lumi
nate și ventilate natural. Din cele nouă proiecte 
tip, folosite pentru programul de investiții pe 
perioada 1982—1985. șaote sint dotate cu scări 
luminate natural. în prezent, institutul elaborea
ză încă două proiecte tip pentru clădiri de lo
cuit cu scări luminate și ventilate natural.

Comitetul de partid al sectorului 2 : Cu toate 
că locul din parcul Morarilor din Capitală a fost 
curățat de două ori in acest an, s-a dispus ca 
în termen de 30 de zile să mai fie curățat 0 
dată. S-a luat, de asemenea, măsura ca prin 
ședințele cu locatarii din blocurile învecinate să 
se ia poziție împotriva celor care au transformat 
parcul și lacul Morarilor in groapă de gunoi, 
dispunindu-se sancționarea lor contravențională.

Brașov au primit 
justiției pe acești 
lăcuste, provoacă 
Se va acționa și 
asociațiile de 10-

Ia 
in

A. MUNTEANU
___________ y
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TOATE FORJELE CONCENTRATE LA RECOLTAREA GRIULUI, 
LA EFECTUAREA CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE DE SEZON!

in confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei^

0 importantă
SUCEAVA

Acum, mai mult ca oricînd,
fi

hotărîtoare este folosirea 
fiecărei ore bune de lucru la seceriș
Suprafața cultivată cu grîu în u- 

nitățile agricole din județul Sucea
va este de 28 995 hectare. Spre deo
sebire de ceilalți ani, recoltarea a 
început în vara aceasta mult mai 
devreme, adică în urmă cu 10—11 
•zile. Totuși, pină acum suprafața 
de pe care griul a fost cules nu de
pășește 6 000 hectare. Cauza prin
cipală o constituie timpul nefavo
rabil. „Nu am avut pină in prezent 
Încă o zi plină de lucru'1 — ne spu
ne tovarășul Neculai Chiriac, di
rector adjunct la direcția agricolă 
județeană. încercăm, de aceea, să 
folosim fiecare oră prielnică. Se 
măsoară mereu umiditatea boabe

- Foto : I. PrisneanuRod bogat

redus cu 750 tone. Jumătate din a- 
ceastă cantitate de metal urmează 
să fie economisită pe seama intro
ducerii în circuitul productiv a ma
terialelor șefolosibile.

— în această acțiune — ne rela
tează tehnologul Lazăr Ioniță — 
este angajat, practic, întregul co
lectiv, fiecăruia fiindu-ne clar că pe 
această cale putem obține însemnate 
reduceri la cheltuielile materiale de 
producție. Așa am reușit ca din me
talul pe care, nu cu multă vreme in 
urmă, il trimiteam la retopit, in pre
zent să realizăm o seamă de produ
se deosebit de solicitate de econo
mia națională, cum sint : cuțite de 
plug, corpuri de robinet, flanșe pen
tru filtrele cu saci, manivele, talpă 
pentru cric ș.a.

Indiscutabil, pentru valorificarea 
cit mai intensă a resurselor refolo
sibile au fost necesare intense efor
turi organizatorice. Dar și tehnice. 
Bunăoară, pentru utilizarea deșeuri-

Prin rezultatele obținute, prin perseverența cu care 

se acționează pentru fructificarea de noi rezerve

CHELTUIELILE MATERIALE 
pot fi reduse și mai substanțial

în timpul documentării noastre in 
întreprindeți din industria județului 
Buzău, un lucru devenea tot mai evi
dent : in fiecare unitate economică 
există reale și importante rezerve de 
reducere a consumurilor de materii 
prime, combustibil și energie, res
pectiv a cheltuielilor materiale de 
producție. De fapt, aceasta nu este 
numai concluzia noastră, ci însăși 
convingerea fermă a tuturor munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor cu 
care am discutat pe parcursul docu
mentării. Cum se acționează concret 
în întreprinderi pentru valorificarea 
acestor rezerve ?

Să notăm, pentru început, citeva 
rezultatele obținute in aceas- 

f orivință în perioada care a tre
cu de la începutul anului. Fată do 
normele de consum planificate, în 
șase luni s-au economisit, pe an
samblul județului, între altele, cir
ca 2 300 tone metal și 9 milioane kWh 
energie electrică ; cheltuielile mate
riale planificate la 1 000 lei produc- 
ție-marfă au fost reduse cu 7,8 lei, iar 
prevederile de plan la producția ne
tă au fost depășite cu 65 milioane 
lei. într-un cuvint, este vorba de 
un bilanț rodnic. Și cu certitudine, 
In lunile următoare el se va îmbo
găți cu noi realizări. Argumentele ? 
Stăruința și înalta răspundere cu 
care se acționează în prezent în u- 
nitățile economice din județ pentru 
fructificarea cit mai deplină a re
zervelor de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție. Dar să dăm 
cuvîntul faptelor.

— în ce ne privește — ne spune 
ing. Eugen Toma, directorul între
prinderii de utilaj tehnologic Buzău 
—acordăm o atenție deosebită înno
irii și modernizării tehnologiilor de 
fabricație. în acest scop, la o gamă 
largă de produse, tehnologiile de fa
bricație sint prelucrate pe calcula
tor. ceea ce asigură adoptarea unor 
măsuri eficiente pentru reducerea 
consumurilor normate, ' optimizarea 
croirilor, precum și noi condiții pen
tru valorificarea superioară a mate
rialelor refolosibile.

într-adevăr, preocupările colectivu
lui în acest domeniu sînt ample și 
stăruitoare. Sudura cu microplasmă, 
ămbutisarea hidraulică, lustruirea 
mecanizată, găurirea' adîncă a role
lor de la utilajele metalurgice, de
bitarea mecanică a discurilor din 
tablă subțire, elaborarea și turnarea 
aliajelor de cupru pentru fabricația 
răcitoarelor și a gurilor de vint pen
tru furnale — iată citeva dintre teh
nologiile noi și domeniile în care a- 
cestea se afirmă, in continuare, ca 
una din sursele principale de redu
cere a cheltuielilor materiale de 
producție. De fapt, în întreprindere, 
tocmai pe această cale, a înnoirii și 
modernizării tehnologiilor de fabri
cație, în perioada care a trecut de 
la începutul anului cheltuielile ma
teriale de producție au fost reduse 
cu peste 2,9 milioane lei.

Sugestive in ceea ce privește po
tențialul creator al colectivului de 
aici sint și preocupările privind re
cuperarea și valorificarea superioa
ră a resurselor materiale refolosibi
le. Astfel, comparativ cu anul tre
cut, in acest an consumul de metal 
pe ansamblul întreprinderii trebuie

lor și, de îndată ce există condiții 
favorabile, se intră in lan“.

Procedindu-se astfel, în consiliul 
unic agroindustrial Verești griul a 
fost strins de pe circa 60 la sută din 
cele 3 060 hectare cultivate, față de 
media de numai 20 procente Înre
gistrată pe județ. Rezultate bune 
la recoltare au obținut și mecani
zatorii din raza consiliilor agroin
dustriale Suceava, Liteni și Vadu 
Moldovei. în actuala campanie de 
seceriș, în această zonă a țării sint 
utilizate 501 combine prevăzute cu 
echipamente pentru colectarea ple- 
vei, cărora sint pe cale să li se 
alăture incă 120 de combine sosite

Ancheta „Scînteii1* * 
în unități industriale 

din județul Buzău 

încă din zilele cînd combinele 
stringeau griul din lanuri, multe 
unități agricole din județul Me
hedinți au livrat direct din cîmp, la 
fondul de stat, cantitățile de cerea
le contractate. Zilnic, la nivelul ju
dețului s-a urmărit modul în care 
au fosf folosite mijloacele de trans
port repartizate pe consilii, unități 
și ferme, astfel ca întreaga pro
ducție să ajungă cit mai repede și 
fără pierderi in spațiile de depo
zitare. în cooperativele agricole din 
Girla Mare, Gruia, Izvoarele, Pă- 
tule I și Pătule II, unde autocami
oanele și tractoarele cu remorci, au 
fost folosite atit ziua, cit și noap
tea, nu numai că întreaga cantitate 
de griu prevăzută Ia fondul de stat 
a fost transportată doar in 7 zile, 
dar obligațiile contractuale au fost 
substanțial depășite ca urmare a 
producțiilor mari de griu obținute 
în acest an de aceste unități agri
cole. „Organizind temeinic activi
tatea de transport — ne spune Cer-' 
gă Aurel, președintele consiliului 
unic agroindustrial Gruia, pe raza 
căruia se află unitățile amintite — 
noi am reușit să transportăm zilnic 
între 1 100—1 200 tone de griu la ba
zele de recepție. In fiecare unitate 
s-au alcătuit echipe de cooperatori 
care au lucrat la încărcat și descăr
cat. în felul acesta, mijloacele de 
transport au efectuat, în medie, cite 
14 curse pe zi. Față de prevederile

pină la sfîrșitul anului să folosească 
in procesul de producție peste 45 000 
tone cioburi.
• La întreprinderea de sirmă și 

produse din sirmă Buzău s-a realizat 
o instalație de concepție proprie 
pentru valorificarea deșeurilor de 
sirmă cu o capacitate de 300 tone pe 
an. Tot aici, prin recuperarea sulfa
tului feros, se economisesc 3,5 mili
oane lei, iar prin introducerea 
in procesul de producție a soluțiilor 
uzate de la zincări — alte 4,5 mili
oane lei.

Referindu-ne la consumul de ener
gie și combustibil, se cuvine precizat 
că pină in prezent s-au realizat in
stalații prin care se recuperează 82 
la sută din totalul resurselor ener
getice refolosibile existente la nive
lul județului și se află în fază de 
proiect alte instalații care vor asigu
ra economisirea a incă 10 000 tone 
combustibil convențional.

în legătură cu acțiunile ce se În
treprind in unitățile industriale din 
județ pentru reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, am discutat 
și cu tovarășa Ioana Drăgan, vice
președinte ăl consiliului județean de 
control muncitoresc, care ne-a spus :

— Comitetul județean de partid. 
Împreună cu consiliul județean de 
control muncitoresc, a stabilit un am
plu plan de măsuri politico-educative 
și tehnico-organizatorice menite să 
asigure valorificarea deplină a rezer
velor de reducere a cheltuielilor ma
teriale existente in fiecare unitate e- 
conomică. în acest scop, au fost con
stituite colective formate din ingi
neri, tehnicieni, maiștri, muncitori 
cu înaltă calificare, specialiști din 
centralele industriale și institutele 
de cercetare și inginerie tehnologică, 
care, în prezent, analizează fiecare 
produs în vederea reducerii norme
lor de consum. Din rezultatele obți
nute pînă acum reiese că sînt condi
ții ca în acest an consumurile nor
mate să fie reduse cu 10—15 la sută, 
iar la unele' produse cu 20—30 la 
sută. Bunăoară, la întreprinderea 
„Textila", greutatea medie a țesătu
rilor va scădea cu 16 grame pe metrul 
pătrat, iar la întreprinderea de con- 
tactoare Buzău, prin reproiectarea 
transformatoarelor monofazate, uti- 
lizindu-se o nouă tehnologie, consu
mul de metal scade cu 16 la sută. A- 
nglizele pe care le-am inițiat pentru 
reducerea mai accentuată a consu- 
tpurilor sînt însă in plină desfășura
re și avem convingerea fermă că ele 
vor pune în evidență noi căi și po
sibilități pentru valorificarea rezer
velor existente în această privință.

Așadar, in unitățile industriale ale 
județului Buzău există însemnate re
zerve de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție ; de, aseme
nea. există preocupări pentru iden
tificarea și valorificarea lor. Esen
țial este ca aceste preocupări să 
fie continue, ca rezultatele lor să se 
situeze la nivelul real al posibilită
ților existente in fiecare întreprin
dere, la nivelul exigențelor actuale 
stabilite de conducerea partidului in 
acest domeniu.

Iile ȘTEFAN 
SteJian CHIPER

lor de oțel inoxidabil — material 
foarte costisitor — in întreprindere 
a fost organizat, cu forțe proprii, un 
atelier special. Tot cu forțele teh- 
nico-inginerești ale întreprinderii au 
fost concepute și realizate tehnologi
ile de turnare a pieselor din oțelul 
aliat rezultat din materialele recu
perabile. Din asemenea materiale se 
fabrică acum suporți pentru7 țevi de 
serpentină, plăci tubulare pentru 
cuptoare, dornuri pentru tras coturi 
ș.a. De asemenea, șpanul de cupru, 
provenit din procesul tehnologic, prin 
retopire, a devenit o prețioasă ma
terie primă pentru. fabricarea guri
lor de vint pentru furnale.

Valorificarea superioară a mate
rialelor recuperabile se dovedește 
insă o importantă sursă de reducere 
a cheltuielilor materiale de produc
ție și în alte unități industriale ale 
județului. Iată citeva dintre preocu
pările și rezultatele obținute de a- 
cestea :
• La întreprinderea de prelucra

re a maselor plastice Buzău au fost 
realizate trei linii tehnologice de 
prelucrare a foliei de polietilenă 
uzată — provenită din agricultură — 
'și o instalație de regenerare a căr
bunelui activ uzat. De la începutul 
anului s-au recuperat și prelucrat 
1 000 tone deșeuri de polietilenă. 80 
tone polistiren și peste 45 tone căr- 
;,bune activ.

O La întreprinderea de garnituri 
de frină și etanșare din Rimnicu Să
rat, deșeurile de marsit sint măcina
te și reintroduse ca materii prime în 
procesul de producție, pe această 
cale urmînd să se obțină în« 1982 o 
economie de peste 1 400 tone azbest 
fibră și alte materiale.

• Colectivul întreprinderii de gea
muri din Buzău a introdus în circui
tul productiv, de la începutul anului, 
15 000 tone cioburi, fiind hotărit ca

din județele Buzău și Constanța. 
Au fost luate, de asemenea, măsuri 
ca recolta să fie imediat transpor
tată la bazele de recepție. Dealtfel, 
pentru evitarea pierderilor, griul 
se solarizează pe platforme beto
nate chiar in unități și se lopătea
ză pină ce boabele ajung la umidi
tatea admisă pentru depozitare.

întrucit timpul este foarte îna
intat, sînt necesare acțiuni ener
gice pentru grăbirea recoltării pină 
la ultima parcelă, folosindu-se in 
acest scop fiecare moment prielnic. 
A aștepta numai zile însorite în
seamnă a întirzia și mai mult se-

MEHEDINȚI 

Multe unități au livrat cantități 
suplimentare de griu la fondul de stat

cerișul. Cu dotarea mecanică exis
tentă și cea suplimentară, recolta
rea griului se poate încheia și în 
județul Suceava în aproximativ o 
săptămină. Dar pentru aceasta se 
impune ca organele și organizațiile 
de partid, cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole să 
mobilizeze toate forțele mecanice și 
umane la seceriș, pentru a se fo
losi din plin „ferestrele" dintre 
ploi, asigurind totodată transportul 
operativ al cerealelor la locurile de 
depozitare, conform graficelor, spre 
a se evita orice pierderi.

Ion BELDEANU

contractuale, unitățile din consiliul 
nostru au livrat in plus Ia fondul 
de stat 845 tone de griu".

Dealtfel, pină in prezent, multe 
alte unități agricole au reușit să 
livreze suplimentar la fondul de 
stat mari cantități de cereale. Ast
fel, unitățile din consiliul unic Re
cea și-au depășit sarcinile contrac
tuale cu 796 tone, cele din consiliul 
unic Obîrșia de Cîmp — cu 296 
tone, iar cele din consiliul unic De- 
vesel — cu 265 tone. Cu depășiri 
substanțiale față de prevederi se în
scriu și cooperativele agricole din 
Dobra, Țigănași, Bistreț, Scăpău, 
Jiana șl Gogoșu, care, în medie, au 
depășit sarcinile contractuale cu 
60—120 tone fiecare.

Sint insă și unități agricole unde, 
deși recoltarea s-a încheiat de cîte.- 
va zile, ritmul de livrare Ia fondul 
de stat nu este corespunzător. Uni
tățile din consiliul unic Bîcleș, bu
năoară, și-au onorat doar în pro
porție de 59 la sută obligațiile con
tractuale, cele din consiliul unic 
Prunișor — 61 la sută, iar cele din 
consiliul unic Broșteni — 72 la sută. 
Comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit măsuri meni
te să impulsioneze această acțiune, 
astfel ca, pină la sfîrșitul săptămi- 
nii viitoare, toate unitățile să în
cheie livrarea cantităților de grîu 
prevăzute la fondul de stat. La data 
de 28 iulie, pe ansamblul județului

REALIZAREA PRODUCȚIEI DESTINATE EXPORTULUI 
-preocupare principală a întregului colectiv

— Vedeți această mașină de gătit 
cu. gaze care poartă marca „Olim
pia" 1 Este vorba de un nou produs 
al nostru care a luat naștere prin 
îmbunătățirile aduse unui vechi pro
dus. Dar îmbunătățirile au fost atit 
de substanțiale — dovadă a ambiției, 
competenței și însuflețirii proiectan- 
ților și specialiștilor noștri — incit a 
apărut un produs nou care a și găsit 
de indată desfacere pe piața externă.

Episodul de mai sus ne-a fost re
latat cu justificată mindrie de ingi
nerul Szilâgyi Tamâs, director tehnic 
al ințreprinderii „23 August" din 
Satu Mare, un episod din multe al
tele asemănătoare, care laolaltă dau 
imaginea răspunderii și maturității 
cu care oamenii muncii din această 
unitate acționează in mod stator
nic pentru înfăptuirea ireproșabi
lă — atit calitativ, cit și ritmic —1 
a sarcinilor de export. Aflăm de la 
același interlocutor că toate contrac
tele de export aferente perioadei 
care a trecut din acest an sint 
realizate „la zi", fiind recupera
te .și unele restanțe Înregistrate 
in prima parte a anului. Au tre
buit să fie depășite nu puține 
greutăți — In special In contextul 
eforturilor pentru reducerea impor
tului, prin folosirea unor materii 
prime indigene, care, printr-o prelu
crare tehnologică ingenioasă, au fost 
„silite" în final să se comporte la ni
velul parametrilor calitativi ridicați 
ai unor materiale și materii prime 
care pină nu de mult se impor
tau. Concret, este vorba de ex
celentele rezultate obținute de co
lectivul de cercetare și elaborare 
a emailurilor, ai cărui protago
niști sînt inginerii loan Avram, 
Tiberiu Kovacs și chimistul Iosif 
Tassi — toți de la secția sătmăreană 
a Centrului de cercetare și inginerie 
tehnologică pentru aparate de uz 
casnic, care funcționează in cadrul 
întreprinderii „23 August". Aceștia 
au pus la punct un procedeu de re
ducere a oxidului de cobalt, material 
foarte deficitar, precum și înlocuirea 

mai erau de livrat la fondul de stat 
aproape 29 000 tone de grîu. Aceas
ta înseamnă că există condiții pen
tru realizarea integrală și chiar de
pășirea obligațiilor contractuale pe

TELEORMAN

La arături — toate tractoarele 
disponibile

în această perioadă, în fața lu
crătorilor ogoarelor județului Tele
orman stau obiective importante : 
eliberarea de paie a terenurilor și 
efectuarea arăturilor de vară, re
coltarea inului de pe cele aproape 
6 000 ha, stringerea și livrarea legu
melor de sezon și asigurarea condi
țiilor necesare obținerii' de produc
ții mari la cea de-a doua cultură? 
Dacă amintim că, pe alocuri, ploile 
mai stinjenesc activitatea in cimp, 
se înțelege că acum se cer eforturi 
sporite din partea tuturor oameni
lor muncii din agricultură pentru 
ca' fiecare lucrare să fie executată 
Ia timp și de cea mai bună ca
litate.

Datorită rămînerilor în urmă, im
portante forțe mecanice și manuale 
au fost concentrate la stringerea și 
depozitarea paielor. In vederea ur
gentării eliberării terenurilor s-au 
alcătuit formații mari de prese, 
MAC-uri și PAC-uri, care lucrează 
din zorii zilei și pînă noaptea tîrziu. 
Alături de mașini și utilaje, la 
transportul paielor din cîmp sint 
folosite și atelajele, atit cele aflate 
in proprietatea unităților agricole, 
cit și cele ale cetățenilor din co
mune. Pină in seara zilei de 28 iu
lie au fost eliberate de paie circa 
88 000 ha, ceea ce reprezintă numai 
60 la sută din program. Cu rezul
tate sub media pe județ se înscriu 
unitățile agricole din consiliile 
unice agroindustriale Blejești, Vîr- 
toape, Orbească și Salcia.

Pentru crearea de condiții cit mai 
bune în veddrea obținerii in anul 
viitor a unor producții mari la cul
turile care se însămințează toamna, 
continuă în ritm intens executarea 
arăturilor adinei de vară. Tot în 
acest scop, în toate unitățile agri
cole din judef s-a stabilit încă ds 
acum amplasarea culturilor de

altor coloranți din import pentru 
emailuri, cu coloranți din țară. Așa, 
bunăoară, a fost înlocuit criolitul din 
import cu criolitul de Năvodari, 
care a fost „înnobilat" și determinat 
să se comporte calitativ tot atit de 
bine’ ca și cel înlocuit.

în secțiile de producție am avut 
prilejul să constatăm și alte aspecte 
ale spiritului de angajare responsa
bilă al oamenilor muncii, în frunte cu 
comuniștii, in realizarea exemplară a 
sarcinilor la export. Pentru a exe
cuta in timp relativ scurt o comandă 
de mașini de gătit cu gaze, exportate

La întreprinderea 
„23 August1* 

din Satu Mare 

în Franța, se impunea ca atelierul de 
prelucrări mecanice de la turnătorie 
să realizeze strunjirea de corpuri ar
zătoare de plită. S-a constatat insă 
că, față de cantitatea foarte mare de 
piese ce trebuiau prelucrate, capaci
tatea disponibilă in acest atelier era 
mult mai mică. Vestea — care îngri
jora desigur — a fost de indată fă
cută cunoscută, de secretarul organi
zației de partid de la turnătorie, co
mitetului de partid al întreprinderii. 
Secretarul acestuia, tovarășul Gheor- 
ghe Vezentan, n-a stat mult pe gîn- 
duri, făcind imediat „joncțiunea" cu 
birourile organizațiilor de bază din 
secțiile mecano-energetică și sculă- 
rie-intreținere, găsind împreună 
soluția eliminării „locului ingust" 
ivit. Mai precis, 50 la sută din sar
cina mare ce apăsa pe umerii colec
tivului din atelierul de prelucrare de 
la 'turnătorie a fost preluată opera
tiv, din „mers", de maiștrii și munci
torii cu experiență din atelierele de 
prelucrare ale celor două secții. La 
loc de frunte se află comuniștii loan 
Chiș, Petru Ardelean, maiștri, strun

care și le-au asumat in acest an 
unitățile agricole din județul Me
hedinți.

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii"

toamnă pe fiecare solă, în funcție 
de plantele premergătoare. De ase
menea, ținindu-se seama de rezul
tatele înregistrate in acest an în 
producție, au fost alese cele mai va
loroase soiuri pentru cerealele de 
toamnă. In numeroase cooperative 
agricole, cum sint cele din consi
liile unice Turnu Măgurele, Slobo
zia Mindra, Roșiori de Vede, Na- 
nov, datorită organizării muncii pe 
formații mari, conduse de specia
liști, și desfășurării activității in 
două schimburi, plugurile s-au aflat 
mereu în urma preselor de balotat 
paie, a mașinilor de adunat și că- 
pițat. Odată cu eliberarea terenu
lui, sau la o zi după încheierea 
acestei lucrări, s-au executat și 
arăturile adinei. Adică nu s-au creat 
decalaje intre aceste lucrări. Cu 
cele 2 000 de tractoare repartizate 
la arat, pînă acum această lucrare 
s-a efectuat pe 11 200 hectare din 
totalul de 45 890. După cum ne spu
nea directorul trustului județean al 
S.M.A., tovarășul Constantin Vatau, 
in următoarele zile, pe măsură ce 
se încheie recoltarea inului, la 
arături vor fi repartizate încă o mie 
de tractoare, ceea ce va permite 
realizarea unei viteze zilnice de 
aproape 5 000 ha. Experiența multor 
unități agricole fruntașe, care, ime
diat după executarea arăturilor 
adinei, pregătesc și terenul pentru 
semănat (ploile din ultima perioadă 
permit acest lucru), trebuie gene
ralizată peste tot. Și aceasta pen
tru că efectuarea în scurt timp și de 
bună calitate a arăturilor asigură, 
în bună măsură, realizarea produc
țiilor planificate pentru anul 
viitor.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii” 

garii Ștefan Iakab, Ștefan Vancea, 
Alexandru Vereș și alții.

în această atmosferă de muncă 
fără preget și plină de răspundere, in 
care exportul a devenit cauza nr. 1 
a întregului colectiv, n-au putut ră- 
mine mai prejos nici cei din perso
nalul TESA. Mulți dintre ei, mobili
zați de organizația de partid, ajută 
la ambalarea atentă, cu grijă a pro
duselor pentru export.

Cu aceeași răspundere muncito
rească se acționează in prezent pen
tru înfăptuirea, în spiritul recentului 
decret al Consiliului de Stat, a unor 
importante măsuri de economisire a 
combustibilului și energiei. Pe aceas
tă cale, reducind consumurile ener
getice, crește și eficiența exportului. 
Dealtfel, a fost adoptat un pro
gram cu 41 de măsuri, care, odată cu 
transpunerea lui in viață, din iniția
tiva comitetului de partid și a con
siliului oamenilor muncii este îm
bogățit in prezent cu noi propuneri 
și idei valoroase în cadrul unor dis
cuții organizate cu oamenii muncii 
din fiecare secție și atelier. între 
altele, s-a trecut la optimizarea în
cărcării utilajelor și liniilor tehnolo
gice prin reducerea duratei funcțio
nării lor la strictul necesar. Prin a- 
plicarea riguroasă a tuturor măsuri
lor se va obține o economie anua
lă, față de actualele consumuri 
planificate, de 3 000 tone combus
tibil convențional și 2 000 mega- 
wați-ore energie electrică — echi
valentul cantității de energie care 
poate asigura funcționarea între
prinderii pe două luni.

Iată ce poate face — și cite va mai 
face de acum încolo ! — un colectiv 
muncitoresc care, înfăptuind neabă
tut hotăririle partidului, Consideră 
activitatea de export, îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor de plan în acest 
domeniu drept o chestiune supremă, 
de onoare și răspundere muncito
rească.

Octav GRUMEZA 
corespondentul , ^Scînteii"

realizare a cercetării

romanești:

ALUMINA 
TABULARĂ

Obținerea, pentru prima dată 
In țară și incă la cei mai exi
gent! parametri, a aluminei sin- 
terizatc de densitate mare și 
cristalizare dirijată de tip tabu
lar in cadrul laboratoarelor In
stitutului de cercetări metalur
gice — ICEM, se alătură multi
plelor dovezi concrete care con
firmă faptul că, acolo unde exis
tă competență, forță de creație 
și dăruire profesională, nu există 
probleme tehnice sau științifice 
de nerezolvat, că prin propriul 
efort de gindire cercetarea noas
tră științifică poate realiza pro
duse care, pină nu de mult, pă
reau apanajul exclusiv al unor 
firme din străinătate.

Realizarea unui asemenea 
produs — să-i spunem, pe scurt, 
așa cum îi spun și specialiștii, 
alumina tabulară — se poate 
alătura marilor succese de cer
cetare ale ICEM, este rodul unor 
investigații de o. deosebită inge
niozitate. dar mai ales de mare 
cutezanță.

Ce este, de fapt, alumina ta
bulară și pentru ce secretul asu
pra producerii ei este păzit cu 
atita strășnicie ? Răspunsul 
aveam să-l găsim intr-o afirma
ție a inginerului Andrei Szabo, 
șeful colectivului de cercetă
tori : „Oțelurile bune înseamnă 
intîi de toate materiale refrac
tare bune". Iar acestea din 
urmă se știe că nu se pot realiza 
decît cu anumite materii prime 
speciale care nu sînt la înde- 
mina oricui : cine nu le are tre
buie să le cumpere cu bani grei. 
Alumina tabulară este tocmai 
una dintre ele. Era veriga lipsă 
a’ unui lanț de performanțe teh
nice la capătul căruia sint oțe
lurile speciale solicitate de in
dustria aeronautică sau de cea 
nucleară. Materialele refractare 
care au la bază alumina tabu
lară sint considerate astăzi un 
virf, o performanță a domeniu
lui.

Este știut, dealtfel, că proce
deul de turnare continuă a oțe
lului, care .și la noi are o ex
tindere tot mai mare, prezintă o 
serie de . avantaje economice. 
Prin procedeul clasic, fonta se 
produce in furnale, se toarnă și 
se răcește, apoi se încălzește 
iar pentru a fi introdusă in cup
toarele de oțel : acesta, la rîn- 
dul său, se toarnă și se răceș
te, apoi din nou se încălzește 
in cuptoare adinei, in vederea 
laminării. în procedeul turnării 
continue a metalului, toate aces
te faze se succed direct, preluin- 
du-se materialul fierbinte de Ia 
una la alta fără răciri sau în
călziri intermediare. Avantaje
le, îndeosebi in ceea ce privește 
consumul de energie, sint evi
dente. Firește, procedeul pre
supune reutilări profunde nu 
ușor de realizat. Din gama ma
terialelor refractare, anumite 
piese, cum ar fi tuburile de 
imersie, suporturile orificiilor 
de curgere a oțelului, sertarul 
de închidere a oalei etc., nu se 
puteau realiza cu nici unu! din 
materialele refractare obișnuite 
care se fabricau in țară. Singu
rele care pot îndeplini condi
țiile severe de exploatare im
puse de acest procedeu — con
tact prelungit cu un oțel Ia 
1 500’C aflat in mișcare continuă 
și. generind fenomene de ero
ziune și abraziune în timpul 
curgerii — sint refractarele pe 
bază de alumină tabulară, ma
terie primă pe care o aducem 
din import. Aceleași materiale 
superaluminoase sint cerute de 
cărămizile și betoanele corindo- 
nice folosite in instalațiile de 
degazare a oțelului sub vid, 
de cuptoarele cu inducție pen
tru elaborarea fontei și oțelu
lui, în industria chimică la re
actoarele de sinteză a amonia
cului sau ca suporți de catali
zatori pentru industria petro
chimică.

Industria materialelor abrazi
ve este, de asemenea, una din 
beneficiarele acestei cercetări. 
Alumina tabulară — cu o struc
tură de o duritate apropiată de 
cea a diamantului — va înlo
cui corindonul topit alb, așa- 
numitul veral, care intră in 
compoziția pietrelor de polizor. 
Or, acest lucru determină, in 
afara unei creșteri deosebite a 
calității abrazivelor, și o consi
derabilă diminuare a consumu
lui ^de energie : pentru fiecare 
tonă de veral înlocuit cu alumi
nă tabulară se .economisește o 
energie echivalentă cu 1 000 kg 
combustibil convențional. Pe 
ansamblu, se estimează că fo
losirea aluminei tabulare în 
toate sectoarele industriale men
ționate mai sus va duce la 
o economie valutară de circa 
30 milioane dolari, valoare deo
sebit de semnificativă privind 
eficiența acestei cercetări.

Iată deci o cercetare ce con
stituie împlinirea firească a 
strădaniilor unei echipe de cer
cetători (inginerii Andrei Szabo, 
Stefania Motoc și Anca Velisar), 
care a știut să realizeze la ten
siunea înaltă a respectului pen
tru profesie și pentru nou un 
asemenea aliaj, în care cutezan
ța, competența și dăruirea pro
fesională sint materiile prime 
de bază. Este, de fapt, arhicu
noscuta formulă a muncii, acea 
ecuație a datoriei care ne arată 
cum să muncim fiecare pentru 
ca economia națională să pro
ducă .mai rapid, mai eficient și, 
mai ales, prin forțe proprii.

Vlaicu RADU
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o tradiție valorificată
CERAMICA DE BOTOȘANI

Ideologia și lumea con
temporană. ° Prjmâ notă defi
nitorie a peisajului ideologic con
temporan ar putea fi considerată 
creșterea fără precedent a rolului 
ideologiilor politice., infirmarea pro
fundă și fără echivoc a teoriei „dez- 
ideologizării".

După părerea noastră, contraar- 
gumentui hotăritor împotriva „dezi- 
deologizării" a venit tocmai din par
tea doțneniului care părea la înce
put că' o întemeiază : afirmarea re
voluției tehnico-științifice. După 
o perioadă euforică, de inceput.-eind 
s-a crezut că extensia reală și bene
fică a criteriilor raționale de condu
cere și decizie ar înlătura necesita
tea ideologiilor, s-a constatat că teh
nica nu se autodetermină și că ea 
nu poate evolua la intimplare. Uria
șul potențial tehnico-științific de 
care dispune omul dc azi implică o 
tot atit de mare răspundere socială 
in orientarea sa. precizarea și defi
nirea clară a opțiunilor valorice care 
stau la baza strategiilor de dezvol
tare adoptate de fiecare națiune. De
parte de

\ firma, 
face ni ai 
pricind 
ideologiei 
dezbaterilor 
retice.

Creșterea 
lui ideologiei este 
legată și ae un alt 
aspect esențial al 
vieții contempo
rane — funcția 
sporită a mijloa
celor de comuni
care in masă in 
convingerilor, chiar 
omului ca 
conștiință". Fără indoială că nici unui 
partid, nici unei forțe sociale nu-i 
pot fi indiferente valorile și țelurile 
in numele cărora se desfășoară o a- 
șemenea activitate de modelare. Mai 
ales că, in țările capitaliste, ideologia, 
difuzată subtil prin aceste mijloace, 
contribuie considerabil la reproduce
rea raporturilor de dominație. So
ciologul francez P. Bourdieu vor
bește in acest sens de „violența, sim
bolică", spre deosebire de tradițio
nala violentă fizică, pe care ideolo
gia o exercită pentru obținerea con
sensului.

Progresul societății conturează, 
cum este și firesc, noi cimpuri pro
blematice, supuse unor prelucrări 
ideologice diferite. în funcție de con
cepțiile sociale și politice, de inte
resele forțelor sociale, dc valorile 
lor călăuzitoare. In domeniul social 
nu există, sau există din ce in ce 
mai puține teme „de stingă" și „de 
dreapta", ci teme abordate din per
spectiva dreptei și a stingii ; așa cum 
r.u pot exista soluții neutre, motiva
te exclusiv de criterii pur raționale, 
ci rezolvări și variante de rezolvări, 
care reflectă anumite situații con
crete. opțiuni sociale și politice.

Toate acestea și altele au impus 
’deologia ca „forța transformatoare 
cea mai influentă a societății con
temporane", iar domeniul ideologic, 
drept un teren al unor vii dispute 
in care se înfruntă poziții ce expri
mă interese, valori și concepții dife
rite. uneori chiar opuse, solicitind 
din partea marxiștilor, a gînditorilor 
raționaliști, umaniști, o prezență mai 
substanțială in dezbaterile și con
fruntările ideologice contemporane, 
pentru a promovai'puncte*- de vedere • 
și concepții avansate, in consens cu 
cerințele de progres ale umanității.

a o in- 
tehnica 

acută ca 
prezența 

și a 
teo-

rolu-

planul modelării 
a reconstruirii 

„interioritate. ca suflet și

Imperativul spiritului 
Creator Firește, o ideologie revo
luționară ca a noastră, prin exce
lență activă și transformatoare, ex- 
primind țelurile unei politici care se 
lțucură astăzi de calde aprecieri pe 
meridianele lumii, trebuie să aibă o 
prezență cit mai activă .la dialogul 
contemporan de idei. Așa cum subli-

nia tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
..Noi nu putem să apărăm sau să pro
movăm ideologia noastră izolindu-ne 
de mișcarea internațională a ideilor. 
Noi putem face ca marxism-Ieninis- 
mui să capete influență tocmai con- 
fruntindu-1 cu concepțiile idealiste 
sau de altă natură

O ilustrare grăitoare a importan
ței deosebite pe care partidul nostru 
o acordă activității teoretico-jdeolo- 
gice, rolului său in edificarea^socie- 
tâții socialiste este expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie, adevărată 
pildă de abordare creatoare a unor 
probleme ridicate de stadiul actual al 
construcției socialiste, de analiză dia
lectică a raporturilor complexe din
tre multiplele laturi și organisme 
sociale in etapa edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Beneficiind de orientări clarvăză
toare. de vasta activitate desfășura
tă de partid pe linia elaborării teo
retice a problemelor fundamentale 
ale construcției socialiste, gindirea 
teoretico.-filozofică din țara noastră 
și-a făcut mai mult simțită prezența

filozofiei marxiste a unor domenii 
noi de cercetare, cum ar fi axiolo
gia. praxiologia, la dezbaterea impli
cațiilor teoretice pe care le. au 
progresele disciplinelor biologicei ele. 
Interpretările noi — inclusiv unele 
variante ale idealismului contem
poran — apar pe terenul acestor 
avanposturi ale cunoașterii și dacă 
ne propunem s~K»»siîm
mod autentic filozofia noastră, 
dăm 
unor 
urmărim atent 
cercetări, să dezbatem 
lor filozofice, nu să repetăm lucruri 
știute, unele chiar din secolul trecut.

în legătură cu asemenea aspecte, 
se cuvine să arătăm că nu se ac
ționează cu suficientă hotărîre pen
tru constituirea unor nuclee de cer
cetare specializate pe diferite pro
bleme. care să reprezinte punctul de 
plecare al unor adevărate școli — 

■ așa cum se desfășoară lucrurile 
în practica mondială privind cer
cetarea științifică. Catedrele de știin
țe sociale care ar putea alcătui ă- 
semenea nuclee sint formate în

să îmbogățim in
' ' să 

o replică științifică, fermă 
teze eronate, se impune să 

progresele acestor 
implicațiile

in confruntările ideologice. într-o 
serie de domenii, cum ar fi politolo- 
gia, istoria filozofiei, epistemolo
gia, filozofia culturii, ultimii ani au 
consemnat apariții demne de toată 
atenția. Menționăm, de asemenea, 
racordarea mai strinșă a cercetării la 
problematica economică a tării noas
tre și a lumii contemporane, concreti
zată in studii și lucrări remarcabile.

Desigur, participarea la dialog se 
face nu doar prin apelul la unele 
concepte, ci prin cercetarea profundă 
a realităților actuale, prin elabora
rea de lucrări fundamentale care să 
sintetizeze experiența proprie a 
României, să exprime puncte de ve
dere originale, idei noi. Or. din acest 
punct de vedere, 
tcoretico-filozofică 
inegale și lipsite de 
necesară. O serie de probleme cu o 
pregnantă semnificație ideologică, 
cum ar fi perfecționarea statului 
și democrației socialiste, făurirea 
etosului socialist, a omului 
asimilarea valorilor specifice 
duirii noastre ar impune o 
liză mai profundă, contribuții 
țifice complexe. Cercetările de care 
avem nevoie în toate aceste direcții 
sint substituite uneori cu studii mo
deste ca factură, care se limitează să 
comenteze în mod simplist diferite 
teze. Spre exemplu, de cîțiva ani in 
tara noastră funcționează principiul 
autoconducerii, care prezintă impli
cații majore atit în pianul perfecțio
nării sistemului de conducere a uni
tăților. cit și în cel al democrației. 
Firesc ar fi îost ca în momentul de 
față să dispunem de investigații so
ciologice ample, care să analizeze 
modul de funcționare a acestui prin
cipiu, să prezinte cu discernămînt 
experiența noastră în domeniul’ au-’ 
țoconducerii. Cu toate acestea, apari
ții, editoriale și studii recente se mul
țumesc;.. să explice principiile auto
conducerii.

O modalitate esențială de a con
tribui la dezvoltarea concepției filo
zofice despre lume a clasei munci
toare. la creșterea prestigiului gindi- 
rii'teoretice românești este orienta
rea mai fermă a eforturilor către do
meniile prioritare ale cercetării de 
specialitate, către acele aspecte ridi
cate de dezvoltarea socială contem
porană, care concentrează interesul 
științific și ideologic actual. Partici
păm insă destul de timid la „reela- 
borarea teoretică" din perspectiva

/

gindirea noastră 
are preocupări 

continuitatea

nou, 
orin- 
ana- 

știin-

oameni cu pre-
Nici 

asemenea domeniu așa de 
cum ar fi implicațiile re- 
științifico-tehnice nu avem 
de cercetare specializate 
în institutele de profil teh-

multe cazuri din 
ocupări de cercetare diferite, 
intr-un 
actual 
voluției 
nuclee
— deși 
nic există destul de multe catedre 
de științe sociale. Așa se face că re
zultatele bune, izbînzile in cercetarea 
din științele sociale, atîtea 
formează încă rodul unor 
individuale. Un reviriment 
tării trebuie, după opinia 
să implice o schimbare radicală de 
optică în această privință.

In fine, nu putem să nu semnalăm 
conectarea cu oarecare întîrziere a 
frontului nostru ideologic la dezba
terile teoretice contemporane, ceea 
ce face ca și contribuția la elucida
rea problemelor să fie, prin firea lu
crurilor, mai puțin semnificativă, 
pentru a nu ne referi la acele situa
ții cînd noi începem să discutăm în 
jurul unor teme in momentul în care 
acestea au intrat deja în conul de 
umbră al atenției specialiștilor.

cite sînt, 
eforturi 

al cerce- 
noastră.

Analiză nuanțată și fer
mitate ideologică. Complexita
tea- deosebită sub raport ideologic a 
epocii contemporane impune o atitu
dine diferențiată față de sistemele de 
gindire nemarxiste, aprecierea lor 
nuanțată, cu discernămîntul necesar. 
Intrucit în lumea contemporană asis
tăm la o considerabilă lărgire și di
versificare a forțelor care se pro
nunță împotriva imperialismului, la 
constituirea unui larg front al pro
gresului, se cere să cercetăm cu a- 
tenție și corespondențele în plan 
ideologic ale acestei constelații de 
interese politice și sociale comune 
sau asemănătoare. Concepțiile ideo
logice ale acestor forțe nu coincid cu 
cele ale clasei muncitoare, dar nici 
nu se contrapun acesteia și tocmai de 
aceea față de ele trebuie să se ma
nifeste' o deosebită atenție. Este ca
zul, de pildă, al orientărilor multi
ple și diverse ce apar în țările în 
curs de dezvoltare, majoritatea ex- 
primînd interesele forțelor avansate 
și avînd in comun, dincolo de o serie 
de limite, dorința mărturisită de a 
învinge subdezvoltarea, de a crea o 
nouă ordine economică internațională.

Atitudinea diferențiată, călăuzită 
de receptivitate și înțelegere, este

impusă și de existența acelor proble
me globale cu care se confruntă fie
care. stat.' indiferent de natura orin- 
duirii sociale, cum ar fi tipul de 
creștere economică, problemele ra
portului oi.i-natură. o serie de con
secințe ale revoluției tehnico-științi- 
fice. care comportă, desigur, soluții 
și rezolvări particulare, dar și o se
rie de note și aspecte comune,- ce se 
cer cu răspundere analizate.

Asemenea atitudini nuanțate, dife
rențiate. dublate de preocuparea de 
a incorpora unele achiziții teoretice 
care au apărut în afara gîndirii mar
xiste nu exclud, ci. dimpotrivă, pre
supun fermitate și combativitate 
față de ‘acele curente aflate intr-o 
opoziție mascată sau fățișă cu ideo
logia revoluționară a clasei munci
toare. cu ideile de democrație și 
progres. în acest context, se impune 
să se manifeste permanent o poziție 
critică, lipsită de echivoc, față de 
orientările iraționaliste prezente in 
anumite variante ale existențialis
mului sau ale neopragrnatismului, de 
spiritualismul promovat de persona
lism sau neotomism, de mesajul lor, 

imbracă u- 
o l'ormâ 

mistică evidentă, 
_ precum și de in-

111 cercările ' “
. S S i III tălmăcire/JL X/ J.11 xismului

spectiva 
M « religioase.

° replică fermă, 
la-*  0 8 18 ■ concretizată intr-o 
IVVllVv activitate ideolo

gică intensă, care --------------------- se Sprjjine pe 
noile cuceriri ale 

disciplinelor teoretice, pentru a-și 
îmbogăți baza proprie de argu
mentație, trebuie să primească și 
încercările mișcărilor de dreapta de 
a stabili o adevărată strategic pri
vind remodelarea universului valo
ric, a ansamblului mediului cultural 
al cetățeanului in lumina ideii de 
inegalitate a oamenilor, cu scopul 
declarat de a asigura ascensiunea 
politică de mîine a partidelor și miș
cărilor politice aparținind acestei 
orientări.

Criza profundă pe care o traver
sează societatea capitalistă alimen
tează recrudescenta unor curente 
de extremă dreaptă — neofascismul. 
neoanarhismul, terorismul — legate, 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tendințele profund 
reacționare ale cercurilor imperialis
te de a soluționa problemele com
plexe ale vieții internaționale pe ca
lea forței și a violenței. Față, de 
asemenea orientări a căror substan
ța ideologică este formată dintr-o 
respingătoare mixtură de rasism, 
iraționalism șl antiumanism, gindi
rea marxistă si progresistă de pretu
tindeni are îndatorirea primordială 
să adopte o atitudine intransigentă 
de critică nimicitoare, de respingere 
totală, de 
învestituri sociale 
cipal dușman al 
greșului.

Intensificarea 1 
la confruntarea 
idei se impune 
imperativ. Apărută ca un 
la. cerințele de progres ale societății, 
prin raportare critică la cele mai 
diverse orientări teoretice, filozofia 
marxistă se poate îmbogăți și dez
volta In mod autentic numai prin 
permanenta confruntare a punctelor 
sale de vedere cu practica social- 
istorică, cu diferite interpretări pro
puse de celelalte curente de idei. 
Astăzi, cînd confruntarea ideologică 
contemporană capătă’ forme noi, 
mult mai’ subtile, iar prin interme
diul ei sînt promovate diferite inte
rese și poziții politice, creșterea con
tribuției filozofiei marxiste la des
fășurarea dialogului contemporan de 
idei reprezintă o condiție fundamen
tală a sporirii forței sale de înriu- 
rire pe care o exercită și trebuie să 
o exercite- asupra gîndirii lumii con
temporane.

care 
ncori

de răs- 
a mar- 

din per- 
gîndirii

dezvăluire a tristei lor 
— aceea de prin- 

civillzatiei si pro-

participării rit&stre 
contemporană da 

deci cu forța unui 
răspuns

Paul DOBRESCU

nu doar in studii și expoziții
Considerată, o vreme, nu

mai meșteșug, de unii, sau 
artă — in exclusivitate, de 
alții — ori și una și cealaltă, 
la un loc. dar ieșită dm uz, 
din actualitate — ceramica 
de Botoșani — și nu numai 
cea de prin partea locu
lui — părea dată uitării. Iar 
acest fenomen se petrecea 
pe fundalul unei bogate 
tradiții : obiectele olarilor 
din Mihăileni (localitate 
aproape vecină cu Margi
nea Rădăuților), Boto
șani. Lișna, Hudești, Sulița 
ori Frumușica constituie de 
mult timp „piese de garan
ție" pentru cci mai recu- 
noscuți negustori de pro
duse ceramice de pe piețele 
Europei și Asiei. Revitali- 
zarea meșteșugurilor popu
lare în ultimii ani este un 
fenomen profund pozitiv. 
Au apărut, astfel, studii de 
specialitate, efectuate sub 
egida comitetului județean 
de cultură și educație so
cialistă, s-au organizat ex
poziții. Acestea au conturat 
perspective optimiste pen
tru ceramiști, un climat tot 
mai favorabil olăritului, in 
general. Pe de altă parte, 
industria mică, în comuna 
Mihăileni și cooperativa 
meșteșugărească „Artiza
natul", recent înființată, la 
Botoșani, au reunit pe cei 
mai iscusiți ceramiști.

Reintegrată în circuitul 
național de valori, ceramica 
de Botoșani a cunoscut, nu
mai în cîțiva ani, o largă 
afirmare, volumul de pro
duse destinat pieței interne 
și externe sporind de peste 
zece ori, în timp ce trei 
dintre lucrătorii unităților 
amintite s-au văzut laureați 
ai ediției anterioare a Fes
tivalului național „Cîntarea 
României". La aceste suc
cese, la premiile obținute în 
cadrul festivalului „Coco
șul de Hurez", ce se organi
zează în județul Vîlcea, 
s-a adăugat un altul : pre
zența — pentru prima dată 
— a olarilor botoșăneni la 
Expoziția republicană a 
creatorilor populari, artiști
lor amatori și profesioniști, 
ce a fost inaugurată în pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în ziua de 16 de
cembrie 1981, la Muzeul de 
artă aj. Republicii Socia
liste 
le

Indicații-România. I ” 
și orientările date, cu 

acest prilej, de 
rul general al partidului au 
pus bazele unei noi viziuni 
și in ceea ce privește rolul 
și locul ceramiștilor în con
textul utilizării activității 
cultural-educative și in 
scopuri productive. Iar pri
mul obiectiv ce s-a reali
zat, la Botoșani, în acest

secreta-

Festivalul filmului pentru tineret teatre

sens, a fost stabilirea unei 
conlucrări permanente în
tre instituțiile cultural-edu
cative și unitățile producă
toare de ceramică. Astfel, 
rod al unei îndelungate pe
rioade de cercetare, mu
zeul județean a scos de sub

cit și in localitățile cu cea 
mai recunoscută tradiție 
din județ. Cum colabo
rarea dintre cercetători 
și producători cunoaște, 
numeroase alte forme, am' 
solicitat tovarășei ing. Ilea-

Trufașu, președintele

...Și rezultatul practic al acestuia, Io cooperativa 
tizanatul" din localitate

Studiul dedicat recent ceramicii de Botoșani,

tipar, cu cîteva săptămîni 
în urmă, un amplu și docu
mentat studiu de speciali
tate (semnat de doctor in 
etnografie Angela Pave- 
liuc-Olariu), pe cate l-a pus 
la dispoziție creatorilor din 
acest domeniu. In același 
timp, școala populară de 
artă a organizat, cu spriji
nul unităților producătoare, 
cursuri de inițiere și specia
lizare pentru ceramiști, atit 
în municipiul de reședință.

cooperativei meșteșugărești 
„Artizanatul", să ne spu
nă pârereh 
cu sprijinul 
primește, 
lucrării cu 
etnografi, 
rici și plasticieni 
colaborăm 
dinsa — am reușit să in
cludem în procesul de pro
ducție noi tipuri de cera
mică, ca și o gamă foarte 
variată de modele. Astfel,

să 
in 
pe 
urma 

specialiștii, 
arheologi, i 

cu 
ne-a i

cinema

ne spu- 
legătură 
care il 

con- 
, cu 
isto- 
care 
spus

dacă anul trecut produceam 
doar obiecte de ceramică 
„Kuty", arheologii ne-au 
convins că-i bine să rea
lizăm și produse ale cera
micii ..de Cucuteni". iar 
plasticienii au susținut 
ideea valorificării și a tra
dițiilor ceramicii vechi ..de 
Botoșani". lnsușindu-ne 
propunerile, am reușit să 
ajungem, in prezent, la 
peste 300 de modele, pentru 
fiecare dispunind de con
tracte cu parteneri din țară 
sau de peste hotare. Aș evi
denția și un alt aspect : 
problema cea mai dificilă 
pentru creatorii de aită 
populară, deci și pentru ce
ramiști. este evitarea, pc cit 
s<> poate, a uniformității, a 
șablonului, a ceea cc esteti
cienii numesc îndeobște 
„kitsch". Or, tocmai in a- 
ceasta constă, cred, spriji
nul cel mai mare pe care 
ni-1 oferă colaboratorii a- 
mintiți: evitarea kitschului. 
adică a tot ceea ce ar putea 
submina calitatea produse
lor cc le realizăm".

Dar, cu toate realizările 
de pină acum, tradițiile ce
ramicii de Botoșani n-au 
tost decit parțial puse in 
valoare. Există incă locali
tăți (la uncie dintre cele 
deja notate adăugindu-se 
și Ștefâneștii. Cristineștii 
etc.), in care această 
veche Îndeletnicire se află 
pe cale de dispariție, 
așezămintele culturale sau 
unitățile prestatoare 
servicii neacordindu-i 
cea mai mică atenție. La 
Botoșani, .cooperativa meș
teșugărească „Artizanalul" 
a primit, cu puțin timp in 
urmă, un nou spațiu de 
producție, pe care l-a pus la 
dispoziția ceramiștilor. Se 
preconizează și un complex 
dc producție (in zona sa
tului Cătămărăști-Deal), ale 
cărui lucrări de construcții 
sînt incă tergiversate. 1" 
de altă parte, un drum . ■>
de sinuozități il cum. sc, 
deocamdată, noile produse 
oferite partenerilor externi. 
Există incă numeroase ve
rigi care nu fac altceva de
cit să prelungească neper- 
mis de mult durata de omo
logare a produselor. Tova
rășul Dumitru Ignat, vice
președinte al comitetului 
județean pentru cultură și 
ecțucație socialistă, ne asi
gura că vor lua toate mă
surile pentru soluționarea 
celor mai multe dintre pro
blemele care încă îngreu
nează intrarea definitivă in 
drepturi a ceramicii de Bo
toșani.

de 
nict

„■

Silvestri AILENEI^

COSTINEȘTIUL va fi și anul aces
ta, timp de o săptămină, pină la 4 
august, gazda generoasă a filmului 
românesc. Programul celei de-a V-a 
ediții, a cărei deschidere a avut loc 
miercuri. 28 iulie, se anunță promiță
tor prin varietate. Sint prezente in se
lecția festivalului atit filme de lung, 
cit. și de scurt-metraj, atit documen
tare, cit și filme artistice, filme de a- 
nimație. Interesantă este de această 
dată prezența in festival a filmelor 
înfățișate aici de studenți <je la 
I.A.T.C. Varietate tematică și stilis- 

*> tieft. pasiune profesională și tinerețe, 
iată ce ne spune programul celei 
de-a V-a ediții a Festivalului filmu
lui pentru tineret.

In prima seară, după festivitatea 
de deschidere, in cadrul căreia tova
rășii Vasile Bontaș. secretar al C.C. 
al U.T.C., și Dumitru Fernoagă, di
rector al Casei de filme 5, au sub
liniat semnificația actualei ediții, 
după prezentarea juriului concursu
lui. format din personalități ale vieții 
noastre artistice, precum și a juriu
lui publicului, alcătuit din 15 tineri, 
au fost urmărite două filme stu
dențești de absolvire. „Muzeul Curtea 
Veche" de Gabriel Kosuth și ..Ritmu
rile Bucureștiului" de Gheorghe Dinu 
și Ionuț Grigorescu, documentarul de 
scurt-metraj pe tema luptei pentru 
pace de Luiza Ciobuc. „Stop-cadru 
pentru eternitate", precum și docu
mentarul' artistic „Un om trăind in 
viitor" de Pompiliu Gilmeanu și 
lung-metrajul istoric „Liniștea din 
«dineuri" de Malvina Urșianu.

Interesante pentru a fixa posibili
tățile de inceput ale unor nou veniți, 
primele filme țin de un stadiu al 
uceniciei profesionale. Pline de ge
nerozitate. de frumoase intenții, ele 
sint mai ales o prefață a activității 
viitoare.

. Evident, filmele care au dat centrul 
de greutate al serii au fost cele 
semnate de Pompiliu Gilmeanu și 
Malvina Urșianu. Pompiliu Gilmea
nu. autorul scenariului și semnatarul 
regiei filmului „Un om trăind in 
viitor", a ales ca erou al filmului 
său pe celebrul om politic al Româ
niei Nicolae Titulescu. Filmul său, 
alcătuit din documente căutate ani 
de zile in țară și peste hotare, re
constituie biografia și mesajul po
litic al acțiunii diplomatice a lui N. 
Titulescu, de la începuturile el pină 
la dispariția marelui diplomat pa
triot.. Spectatorul are prilejul sâ-I 
vadă pe Nicolae Titulescu in diverse 
locuri ți ipostaze. Impresionează pre
zenta lui la tribuna Ligii Națiunilor, 
ca și tenacitatea cu care apără inte
resele României și’ ale păcii. Re
făcând din fotografii de epocă, din 
paginile ziarelor vremii, din evocări 
făcute de martori oculari, din mărtu
rii din filme v^chi cariera impre
sionantă a acestui mare mesager al 
voinței de pace a românilor, filmul

LA EDIȚIA A V-A
trece în revistă și istoria politică a 
României moderne, marile ei eveni
mente politice, evocate cu multă 
plasticitate de imaginile incorporate 
pe peliculă, precum și evenimente 
de rezonanță ale lumii întregi. E nu 
numai un film despre destinul unui 
om. ci un film despre destinul Româ
niei ; sint. in acest film, imagini de 
neuitat, colecționate cu osirdie din 
cele mai diverse locuri, momente e- 
moționante, cum este cel în care 
spectatorul aude chiar Vocea lui 
Nicolae Titulescu. Impresionează fața 
monstruoasă a războiului, scoasă din

CORESPONDENTA
DE LA COST1NEȘT1

filmele de actualitate ale vremii res
pective și momentele de comedie 
criminală ps care o joacă marii dic
tatori ai timpului, introduși in ipos
taze percutante. Scenaristul și regi
zorul decupează uneori rapid și in
teligent in maSa materiei înfățișate 
adevărate portrete caricaturale, cum 
sint secvențele în care apare Mus
solini. Regizorul a vrut șă impre
sioneze prin cantitatea și autentici
tatea ilustrației și a reușit. "" 

. mul, care durează
și jumătate, este interesant, plin 
de evocări tulburătoare și învă
țăminte. Un album abundent in 
care rolul comentariului — sem
nat de scriitorii Nicolae. Dragoș 
și Dinu Săraru — este de a sublinia 
cu expresivitate, cu pătrundere 
coerenta inițiativei marelui om poli
tic. „Un om trăind in viitor" este 
una din prezențele semnificative ale 
acestui festival.

Filmul Malvinei Urșianu. „Liniștea 
din adîncuri", este o poveste foarte 
simplă, foarte umană despre oamenii 
care ințeleg să se angajeze în luptă 
hotărită împotriva hitlerismului, să

PROGRAMUL 1

aproape
Fil- 

o oră

nu colaboreze cu cotropitorul fascist.' 
E un film care refuză tipul de an- 
tierou, răspindit pare-se in ultimul 
timp în unele din filmele noastre. 
..Liniștea din adîncuri" este un film 
despre oameni care știu să se sacri
fice pentru o cauză. Istoria simplă, 
captivantă angajează uneori multe 
persoane, implicate toate in chestiu
nea petrolului românesc, atit de acut 
rivnit de germani. Fundalul este zona 
petroliferă a țării. Personajele lu
crează in extracție, dar au un rol 
precis in acest film in care nu 'intil- 
nim replici și secvențe gratuite. Mal
vina Urșianu nu face numai un film 
polemic față de filmul cu antieroi, 
dar și un film care polemizează cu 
peliculele pline de căutări care-și 
uită pe drum scopul inițial. Filmul 
are o linie declarată de la început și ' 
o urmărește cu consecvență pină la 
sfirșit. Tînărul utecist este un erou 
simplu, dar adevărat, care mobilizea
ză și energiile unui inginer indecis. 
„Liniștea din adincuri" este liniștea 
celor ce știu să-și dea viața con
știent și fără vorbe mari.

Remarcabilă este portretistica fil
mului. Malvina Urșianu. regizor și 
scenarist totodată, vrea sa vorbească 
despre oameni și țară, să-și defineas
că personajele de la prima apariție. 
Sint pregnante portretele realizate de 
Gina Patrichi, Valentin Plătăreanu, 
Val Paraschiv, ele fiind în egală mă
sură o victorie regizorală și actori
cească. Memorabilă este in film că
lătoria la țară a inginerului Voinea, 
filmată discret și cu atit mai expre
siv. „Liniștea din adîncuri" are un 
final frumos. Supraviețuitorii se în- 
tilnesc cu imaginea în marmură a 
luptătorilor de ieri care s-au jertfit 
pentru nobila cauză a libertății pa
triei. Acest film care vorbește despre 
eroismul unui tînăr muncitor de altă 
dată, alături, de documentarul artis
tic dedicat, lui Titulescu, au prefațat 
fericit cea de-a V-a ediție ă Festi
valului filmului pentru tineret.

B A.R.I.A. (la Arenele Romane) ; 
Concert extraordinar de muzică rock, 
country, disco cu grupul ,,KREIS" 
(R.D. Germană) — 19.
S Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scri
itorilor. din jCișmigiu) ; Pămint de 
pace și iubire — 21.
■ Teatrul satiric-muzica! „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema) : Stela, 
stelele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tiștei) : Funcționarul de la Domenii

■ Trandafirul galben: LIRA (317171)
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 21, 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Un echipaj pentru Singapore : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
■ Soarele alb al pustiului : GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 0; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.
■ lancu Jianu zapcinl ; Ianeti Jianu
haiducul : FLACARA (20 33 40) —
15,30; 10. N
■ Provocarea dragonului : SALA
MICA A PALATULUI — 11; 14,30;
17,15; 20.
■ Vasili și Vasilisa : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Găinușa de aur : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Bobby Deerfield — 9; 11,30; 14; 
Intîmplare pe muntele Tien Ylun San
— 10,45; 19,15: TIMPURI NOI (15 61 10). 
B Europenii : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
B Contrabandiștii din Santa Lucia : 
FESTIVAL (15 63 84) — 8,30; 10.30;
12,30; 14,30; 16,30 20,30. FAVO
RIT (45 3150) 13,30: 15,45;

18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 9;
11,15; 13,30; . 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 21.
s Sfinx: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,30; 10,45; 13;
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 88) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 10; 20.15.
B Picdone in Egipt ; Atcn(ic la pana 
dc vultur : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 77 20) — 18,30. 
SI Apașii: GRIVITA (17 08 58) — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
H Strada pc care locuim : DRUMUL 
SĂRII (31 20 13) — 16: 18: 20.
B Mephisto : COTROCENI (49 48 48)
— 15.30; 19.
B Madona pagină: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17.30; 19,30.
B Secretul jurnalului intim : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
B Comoara« din lacul de argint : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
B Apa vieții: PROGRESUL (23 94 10)
— 16: 18: 20.
B Agonie și extaz
(15 8? 67) — 9; ‘
B Bătălia dc i
(16 29 17) — 0;
B Aventurile

l; 12,45:
18.45 :

LUCEAFĂRUL 
11,30; 14; 16,30: 19.
pe Ncrctva : CAPITOL 
12,30; 16: 19. 
ursuleților polari 

: 14.30; Iphigenia 
DOINA (16 35 38).

Mihai COSTEA

Telejurnal
Pagini din opere și operete

13,00
16.00
16,20
16.55

PROGRAMUL 2

15.00
15.05
15.30
15.45
11.40
17.30
20.00
20.25
20.40
20.45

Telex
Invitație
La volan
Emisiune
Tragerea 
1001 de seri 
Telejurnal 
Actualitatea economică
Noi, gospodarii țârii !
Film artistic : ,,O zi pentru iubirea 
mea". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor cehoslovace.

de vacanță

in limba germană 
Loto 17.50

20.00
20.23
21.45
32.00
22,10

Varietăți... varietăți
Pe drumul Împlinirilor — reportaj 
Caleidoscop muzical
Pagini din istoria teatrului româ
nesc. tntîlnire cu eroii lui Mihall 
Sorbul. Prezintă Radu Beligan 
1001 de seri
Telejurnal
Stagiunea muzicală estivală TV.
Generația deceniului IX.
Telejurnal
Laureați ai concursurilor naționa
le și internaționale.

B Bunul meu vecin Sam : VICTO
RIA (16 26 791 — 12,30; 16; 19,
FLOREASCA (33 — 9,30; 12,30
15,30; 19.
B Frontiera : FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,13; 13,30; 15,45: 18; 20.15, FLAr 
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15: 15,30; 
17.43; 20, / GRADINA BUZEȘTI
(50 43 58) — 21.
B O fată fericită : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 

, 20,13, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15*  
13.30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA FESt 
TIVAL (15 63 84) — 21.P T .nnFiiI Îvii/w. nAf’TA zta oe n«*.
— 9; 12;
B N’ca
(13 49 04)
18; 20.
10 Tora
(47 46 75) — Vt'to, it; ; iw.ju;
S In arșița nopții: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15.43; 18; 20.
B Toată lumea este a mea : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 12,30; 16; 19.
E Trei oameni periculoși : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11.30; 13,30; -----
17,30; 19.30, AHT/A (213186) — f 
13,30: 15,45; 18; 20, la
B Pilot de formula 1: PARC HOTEL 
(17 03 58) — 21.
ES Atenție Ia pana dc
DINA LUCEAFĂRUL

■ Lanțul amintirilor: DACIA (30 35 94) 
" ■' 16; 19.

Mărin
— 9,30;

miliardar ; UNION 
11,30; 13,30; 15,45;

! Tora ! Tora ! : GLORIA
8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30.

15,30; 
9; 11,15 

grădină — 21.

Ion Noja scrie 
poezie elaborată 
semnul austerității i- 
magistice. Adeseori 
poemele sale sint de-a 
dreptul epice („învin
gătorul învins"), alte
ori încifrate („Umbra 
faraonului", „Basm", 
„Piramida") și, desi
gur, în cîteva rînduri 
căutate, ' prețioase 
(„Buzele mele nu sint 
decit / Aluviuni depu
se la marginea cuvin
telor" — Mărturisire ; 
„Burete spongios — 
respirația — / Lentă 
destrămare-n cenușiu" 
— Dincolo de mărturia 
ferestrei ; „Singurăta- 
tea-i vidul ce mai 
rămîne tind I Cuvin
tele iși varsă din ele 
înțelesul" — Catren 
s.cl.). Poetul nu este, 
in chip evident, un 
citadin. „Urbanismul 
ca mod de viață" nu-1 
prinde ; „Singur fiind, 
începusem să simt / 
Sălbăticiunea zilei ală
turi de mine ; Ghiare- 
le-i firave, lungi de 
argint / Rupeau în
tunericul din vitri
ne. / Cu pași șo
văielnici cercam a des
cifra / Caligrafia stră
zii intr-un oraș străin" 
(Sălbăticiunea). Sau : 
„Dar ochii mei se 
înhămau la văz / 
Să tragă către suflet 
priveliștea din vată / 
Cind tocmai Veșnicia 
umbla pe cimp, hoina
ră, / Jn rochii foșni
toare din paie de ovăz" 
(Cind tocmai veșni
cia...). Ori, și mai

explicit : „Adolescen
tul iese din somn fără 
vină / Și caută cu 
miinile în gol, / Se 
taie în țipătul de ru
gină / Ce vine din țe
vile de la subsol" 
(Somn la etajul X). 
Cel mai adesea ora
șul poartă pecete 
bacoviană : „Era epi
demie de ploi senti
mentale, / Purta orașul 
mantii lungi de domn,

palmă să-ți îngropi" 
(Muzici albastre). Și : 
„Sint ceasuri tind nă
dejdea auzi cum naște 
pui" (La marginea mi
nunii) ; „Era o zi pri
mară și cu pereții goi, 
/ Lumina se lovea de 
ei cu urlet" (Ziua 
dinții) ; „Bolnav de 
transparență definitiv 
eram / Cum linse de 
lumină-s ferestrele in 
zori" (Ploi de dragoste).

/ Să ia haraciul 
de pe burg, / Cum 
străbateam cu pașii o 
stradă prăfuită, /.../ Din 
nou am auzit-o : —Să 
nu uiți, așadar / Eu sint 
păcatul tău originar" 
(Umbra cu glas). Nu 
ne grăbim să tragem 
de aici concluzia că 
poezia lui Ion Noja 
este o respingere a ci
vilizației urbane și o 
supraevaluare a civili-

Adine și cuvios cuvln- 
tul tată / Și strigătul 
ia forma unul om / 
înalt ca o clopotniță 
brumată — / Din fiu 
in tată viața aleargă 
inapoi / Memoria gră
dinii se 
imagini" 
grădinii) : 
se 
care seară 
ceața unei sălcii aple- 

De unde amin-
cu 

Nu 
mai

plimba

umple de
(Memoria 
„Bătrinul 

i in fie- 
/ Pină la

/

vultur ; GRA-
(15 87 67) — 21

CA O SINGURĂ
FIINȚĂ

(Urmare din pag. I)

Nostalgia satului

*) Ion Noja, Umbra 
faraonului, ed. „Da- 

\^cia", Cluj-Napoca.

/ Dezacordată fugă de 
țambal / Trezea aco- 
perișele din somn" 
(Ploi de dragoste) ; 
„Din dusele duminici 
călești cu umbra rară / 
Te-așteaptă lingă sca
ră, domnița mea sprin
țară, I !n parc fumegă 
muzici albastre de 
fanfară" (Muzici albas
tre) ; „Dragostea unui 
recviem plutește I Pe 
cimitirul de piane lingă 
pod" (Mișcare lentă).

Ion Noja frecventea
ză, .dealtfel, marea 
poezie care se numeș
te Eminescu, Arghezi, 
Blaga, Bacovla. în ca
zul lui Arghezi și 
Blaga mi se pare că 
poetul este subjugat 
frumuseții expresiei : 
„O oră matinală... / 
Trecea pe lingă lu
cruri ușoară ca o boare" 
(Izbindă) ; „Ia-ți ro
chia de ierburi cu voal 
de mucegai,/ In palma 
mea poți golul din

Cu următoarele ver
suri (in care’ descope
rim sonorități emines
ciene), mi se pare că 
ne apropiem de ade
văr : „Pe la nuntirea 
verii cu imașul / Copil 
desculț înduioșam, cu 
pasul I Tot ierburi 
șovăielnice șt moi I Ca 
lina mieilor cel mai 
de soi / Și ochii mei 
se ospătau din mers / 
Cu vinul Soarelui cel 
mai ales, / Rupeam din 
coapsa florilor fecioa
re / Mătăsuri de mi
resme plutitoare, I 
Cind umbra mea-mi 
zicea cu 
Eu sînt 
originar, 
vei mai 
Care să 
originar 
țărănească, 
la valorile
Căci, iată, poetul a- 
daugă : „Deunăzi, îna
inte ca veștedul amurg

plutitoare, 
umbra

glasul rar : / 
păcatul tău 

/ De mine nu 
putea scăpa". 

fie păcatul 
decit obirșia 

raportarea 
acesteia?

zațței folclorice, pen
tru că esențial nimic 
nu ne îndreptățește 
la aceasta. II putem 
vedea pe adolescentul 
venit la oraș și vie
țuind întrinsul cu 
nostalgia naturii pără
site vremelnic, apoi 
pe tînărul căutind ar
monia în noul mediu 
și, în fine, pe bărba
tul matur care consta- 
tă’că „tranziția de la 
civilizația folclorică 
urbanism ca mod 
viață nu este lină", 
poate el, bărbatul ma
tur, nu se va desprin
de in totul de „păca
tul originar". El vede 
orașul printre copacii 
pădurii, contemplă ar
hitectonica burgului 
tolănit în iarba grasă 
a imașului din comu
na natală, potecile su
fletului au o singură 
direcție : „Ies în gră
dina casei și strig /

la 
de 
că

cate, 
firea 
stins 
ducă 
(Plimbare de

Ion Noja nu pateti- 
zează, nu idilizează, 
el constată că „timpul 
intre aiti se crapă ! 
Ca podul șubred așe
zat pe apă / Și nu 
mai trec pe malul cu 
podoabe / Ci stau de
parte I..J Numai la 
umbra celor ce se-n- 
timplă". Și ceea ce se 
întimplă e firesc, e in 
ordinea naturală a lu
crurilor, însoțim în- 
timplările cu nostal
gie, dar nu in furii, 
blesteme, fabulos, e- 
soteric, in opoziție cu 
timpul suveran. A- 
ceasta mi se pare a fi 
calea pe care poezia 
sa se poate distinge 
și afirma plenar, im- 
punind un creator so
bru, lucid, cu o expre
sie limpede 
de aceea 
căci e vorba 
pezime, cum 
neam, îndelung 
fuită. voit 
de ispitele 
lui" lexical 
ciul logicii

/
felinarul 

știa să-l 
departe" 

seară).

și tocmai 
originală, 
de o lim- 
mai spu- 

șle-
cenzuratâ 

„frumosu- 
in benefi- 
artistice.

Viorel ȘTIRBU

țiile sonore, mereu altele, ale 
marilor compozitori ai lumii .sau 
dalta lăsată moștenire celor a- 
leși de Phidias și Praxiteles, de 
Michelangelo și Brâncuși al ro
mânilor. Au semnat in numele 
păcii cei ce-și înmoaie virful 
penei lor măiestre in cupa de 
lumină eternă a limbii lui Emi
nescu și Arghezi, medicii salva
tori de vieți cu mina lor sigur • 
condusă de știința și dragostea 
lor de 
tori ai 
lanuri 
dierea 
resme 
înălțate de corolele miliardelor 
de flori ale pămintului româ
nesc.

Profund conștient de abisul 
care ar putea Înghiți intr-o frin- 
tură de ceas tot ceea ce mile
niile de strădanii omenești au 
creat, tot ceea ce purtăm încă 
in ■ noi spre înfăptuirile viitoa
re, spre frumusețea pămintului 
— leagănul nostru al tuturor — 
și civilizația celui de-al treilea 
mileniu ce se apropie, poporul 
român, ca o singură ființă însu
flețită de dorința de a trăi in 
pace, alături de toate popoarele, 
iși afirmă in chip manifest voin
ța sa de a. trăi în prietenie și 
colaborare cu toate popoarele 
lumii.

Ne apropiem cu pași repezi de 
marea sărbătoare de la 23 Au- 
gust. Zilnic, noi și noi colective 
raportează realizări în muncă, 
îndeplinirea sarcinilor asumate. 
Zilnic muncitorii ogoarelor ra
portează țării stringerea recol
telor. a piinii țării. Trăim sub 
zodia muncii, a împlinirilor, a 
eroismului constructiv : avem 
nevoie de liniște și pace, după 
cum toate popoarele doresc să-și 
consacre forța și energia edifi
cării propriului lor destin, libere 

. și prospere sub cerul planetei 
noastre.

oameni ; modești trudi- 
ogoarelor țării ale căror 
de aur se leagănă la a- 
vintului purtător de mi- 
de pe intinsul cimpiilor

/
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, «s Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mon

gol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Guvernului Republicii Populare 
Mongole, al întregului popor mongol, precum și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat, guvernului și poporului frate al Republicii 
Socialiste România, sincere mulțumiri pentru felicitările cordiale și caldul 
salut prietenesc transmise cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a victoriei 
Revoluției populare mongole. Ne exprimăm încrederea că relațiile de priete
nie dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și întări in spiritul priete
niei și colaborării bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist.

Vă dorim, dragi tovarăși, și prin dumneavoastră poporului frate român, 
noi și mari succese în indeplinirea hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și in lupta pentru întărirea păcii și prieteniei 
dintre popoare.

J. ȚEDENBAL
Secretar general al Comitetului Central 

âl Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

J. BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Adunare festivă prilejuită de împlinirea a 25 de ani 
de la apariția revistei „Knijevni jivot"

La Clubul presej din Timișoara a 
avut loc joi o adunare festivă prile
juită de împlinirea a 25 de ani de 
la apariția revistei ..Knijevni jivot" 
(„Viața literară-1), publicație periodi
că de limbă sirbo-croată editată de 
Uniunea scriitorilor din România.

Despre semnificația aniversării a 
vorbit poetul Vladimir Ciocov, re- 
dactor-șef al publicației.

In continuare, colectivul revistei a 
fost călduros felicitat de reprezen
tanți ai comitetului județean de 
partid, al Uniunii scriitorilor, consi
liilor județene ale oamenilor muncii 
de naționalitate germană, sirbă, 
maghiară, al unor publicații din loca
litate.

în încheiere, participants la adu
narea festivă au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă în care se 
spune, printre altele : Participant^ la 
adunare iși exprimă adeziunea lor 
depli.-A, la intreaga politică internă și 
internațională a partidului șl statului 
nostru, gratitudinea și profunda re
cunoștință față de grija pe care dum
neavoastră, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolăe Ceaușescu,. o acor

ȘTIRI SPORTIVE
• Pe stadionul„Steaua" din Capitală 

a început ieri, in prfezența a peste 
13 000 spectatori, prima ediție a com
petiției internaționale de fotbal do
tată cu „Cupa Steaua". în partida 
de deschidere, F. C. Olt a întrecut 
cu scorul de 3—2 (2—1) pe Univer
sitatea Craiova, golurile fiind înscri
se de pițurcă (2). Șoarece, respectiv 
Bălăci șț Ungurăanu.

în celălalt meci al zilei între 
Steaua București și Vorwărts Frank
furt pe Oder (R.D.G.), la încheierea 
timpului regulamentar scorul a fost 
egâl : 1—i (0—0), golurile fiind mar
cate de Șt. Popa și Andrih. După 
executarea loviturilor de la 11 m a 
ciștigat Steaua cu scorul general de 
4—1, echipa organizatoare calificin- 
du-se in finala competiției.

Miine sînt programate următoarele 
meciuri : ora 16,00 Universitatea 
Craiova — F. C, Vorwărts Frankfurt 
pe Oder ; ora 18,00 : Steaua Bucu
rești — F. C. Olt,

© La Belgrad, pe lacul „Ada Ci- 
ganlija",- au Început Campionatele 
mondiale de caiac-canoe, competiție 
aflată la a 17-a ediție la care parti
cipă peste 500 de sportivi și sportive 
din 28 de țări. în prima zi s-au dis
putat seriile în toate probele, șase 
din cele șapte echipaje românești 
care au lua startul obținind califi
carea direct in semifinale : Agafia 
Buhaev, Maria Ștefan, la caiac 
2—500 m. Ion Birlădeanu — caiac
1— 1 000 m ; Agafia Buhaev. la caiac 
— 1—500 m ; Nicușor Eșanu. jonel 
Lețcăie, la caiac 2—1 000 m. Gheor- 
ghe Titu, la canoe l—I 000 m și Ivan 
Patzaichin, Toma Simionov. la canoe
2— 1000 m. Echipajul de caiac 
4—1 000 m va evolua in recalificări.

Q în turneul interzonal feminin de 
șah,la Bad Kissingen (R.F.G.) se 
anu'n. un final pâsionant. Cu 3 run
de inâihte de încheierea întrecerii nu 
mai puțin de '6 șahiste : Marina Po- 

Oameni și grădini la Șimleu Silvaniei
(Urmare din pag. I)
cu produsele sale. O expo
ziție care stimulează ener
giile, care ambiționează, 
care aduce laude celor 
harnici și-i „mustră" pe cei 
leneși Sau nepăsători. Flori 
și struguri, roșii și mere, 
dovleci și vinete, ceapă și 
gutui, ardei și varză, fel de 
fel de legume și fructe 
pot fi văzute și admi
rate la asemenea expozi
ții. Pe lingă edilii orașu
lui și cetățenii săi, la con
sfătuire participă, obliga
toriu, și reprezentanții di
feritelor .unități agricole, 
care, ascultind propunerile 
gospodarilor, le notează și 
se străduiesc să-i ajute.

Șimleu Silvaniei este și 
un oraș al zootehniștilor. 
„I.A.S.-ul nostru — ne in

dați permanent înfloririi culturii, ar
tei și literaturii in patria noastră. 
Beneficiind de minunate condiții de 
muncă și de creație oferite cU gene
rozitate in anii socialismului, mai cu 
seamă in cei 17 ani care s-au scurs 
de la cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, de cind 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conduceți cu clar
viziune destinele partidului și po
porului român, revista „Knijevni 
jivot" s-a inscrjs cu intreaga sa Ca
pacitate in puternicul front literar 
din acest frumos colț de țară.

Folosim acest eveniment aniversar 
pentru a vă asigura și, cu acest pri
lej, mult iubite tovarășe secretar ge
neral al partidului, că, asemenea în
tregii obști scriitoricești din patria 
noastră, revista „Knijevni jivot" va 
acționa și in continuare cu răspun
dere și exigență sporită pentru a da 
viață prețioaselor orientări și indica
ții cuprinse in magistralele dum
neavoastră expuneri rostite Ta Ple
nara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie a.c. și la cel de-al II-lea Con
gres âl educației politice și culturii 
socialiste.

(Agerpres)

gorevici (România). Lemaciko (Bul
garia). Hund (R.F.G.), Klimova (Ceho
slovacia), Gaprindașvili și Seme
nova (U.R.S.S.) se află la egalitate 
cu cite 9 puncte, concurind pentru 
primele locuri ce asigură calificarea in 
turneul candidatelor. Pe locul 7 este 
situată Litinskaia (U.R.S.S.) 6,5 punc
te, urmată la rindul său de Ivanka 
(Ungaria), Maximovici (Iugoslavia), 
Fatalibekova (U.R.S.S.), cite .5,5 
puncte etc. *

• Turneul interzonal masculin. ds 
șah a continuat cu disputarea parti
delor întrerupte in care s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Tim- 
man—Sunyie remiză ; Ribli—Smislov 
1—0 ; Pinter—Psahis remiză. înaintea 
ultimei runde in clasament conduce 
Ribli (Ungaria) cu 8.5 puncte, urmat 
de Smislov (U.R.S.S.) 8 puncte,. Șubă 
(România), T, Petrosian și Tukma- 
kov (U.R.S.S.), cite 7 puncte, Lar
sen (Danemarca) 6.5 puncte, Tim- 
man (Olanda) și Pinter (Ungaria) 
cite 6 puncte etc.
• în sferturile de finală ale probei 

de simplu fete (categoria pină la 13 
ani) din cadrul campionatelor euro
pene de tenis pentru juniori, com
petiție ce se desfășoară la Budapesta, 
jucătoarea româncă Daniela Moise a 
invins-o cu 7—5, 6—2 pe Reggi (Ita
lia). în celelalte trei partide s-au În
registrat următoarele rezultate : Ma
leeva (Bulgaria) — Rizkova (U.R.S.S.) 
6—3, 6—4 ; Keppler (R.F. Germania) 
— Petru (Cehoslovacia) 6—4, 6—3 ; 
Olsson (Suedia) — Reva (U.R.S.S.) 
6-3, 5—7, 6—3.

• Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Helsinki, tinăra atletă fin
landeză Tlina Lillak (21 de ani) a 
stabilit un nou record mondial la 
aruncarea suliței cu performanța de 
72,40 m. Vechiul record era de 
71,88 m și aparținea sportivei bulga
re Antoaneta Todorovă.

formează primarul — are 
2 600 capete de tineret bo
vin pentru prăsilă și 406 
vaci cu lapte care dau o 
producție, in medie, pe zi, 
de 10 litri pe o vacă 
furajată. O altă fermă are 
peste 10 000 de oi merinos 
transilvan. Sectorul zoo
tehnic al cooperativei agri
cole de producție din loca
litate dispune și el de 800 
taurine, din care 450 vaci 
cu lapte. Ne mindrim cu 
faptul că, începind din 
1980, vindem vițele gestan- 
te din prăsilă proprie. Prin 
măsuri de ameliorare și 
selecție am ajuns ca să 
creștem producția de lină 
de Ia 3 kg/oaie la 5 kg, in 
medie. La . unele turme am 
ajuns chiar la 6 kg de lină 
pe oaie. în fiecare an, mă
rim productivitatea pășu

nilor prin îngrășăminte na
turale și îngrășăminte chi
mice, executăm grăpatul și 
curățatul acestora. Pășuna- 
tul ii facem rațional, în 
așa fel ca să nu avem 
probleme cu furajele. în 
același timp, unitățile cu 
consumuri colective din o- 
raș au gospodării-anexă 
unde cresc porci și alte av 
nimale și păsări necesare 
cantinelor. Ne-am dat de 
mult seama că numai gos- 
podărindii-ne bine, avem 
ce ne trebuie".

L-am cunoscut și pe pre
ședintele cooperativei agri
cole de producție, pe „ba- 
ciu Trăian", cum îi zic oa
menii, care intră in biroul 
primarului da la el acasă și 
nu iese pină cînd nu își re
zolvă problema cară-1 „ma

Cronica zilei
Joi. 29 iulie, tovarășul Petru 

Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit delegația de 
ziariști de la „Nodon Sinmun". or
gan central de presă al Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de Să 
Don Băm, redactor-șef adjunct al 
ziarului, care face o vizită de do
cumentare in țara noastră, la invi
tația ziarului „Scînteia".

întrevederea, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a pri
lejuit evocarea bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele și pppoarele celor două țări, a 
relevat înalta semnificație și însem
nătate a intilnirilor la nivel înalt 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de informații cu privire la 
preocupările actuale și la activitatea 

, presei din cele două țări,
★

Cu prilejul celei de-a 29-a ani
versări a asaltului cazărmii Monca
da .— Ziua insurecției naționale cu
baneze — ambasadorul Republicii 
Cuba la București, dr. Humberto 
Castello, a oferit, joi, un cocteil.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, general-locotenent Andrei 
Neagu, președintele Comitetului foș
tilor luptători și veteranilor de război 
împotriva*  fascismului, personalități 
ale vieții noastre cultural-științifice, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Joi dimineața, Ion Teșu, ministrul 

agriculturii și industriei alimentare, 
și Mărius Mouambenga, ministrul a- 
griculturii și creșterii animalelor din 
Republica Populară Congo, au sem
nat Protocolul privind continuarea 
dezvoltării, cooperării româno-congo- 
leze in domeniul agriculturii, zooteh
niei și mecanizării agriculturii.

La semnare au fost prezenți Marin 
Capisizu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, șef al Departamentului 
industriei alimentare, precum și Lau
rent Mann, ambasadorul R.P. Congo 
la București.

*
Cu prilejul. Zilei naționale a Confe

derației Elvețiene, jOi după-amiazâ a 
avut loc in Capitală o manifestare 
culturală, sub egida Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. în cadrul manifestării, 
ziaristul. Gheorghe Cercelescu a Îm
părtășit impresii de călătorie din 
această țară, după care a fost pre
zentat Un film documentar elvețian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, oameni 
de artă ș.i cultură, un numeros public.

Au fost de față Francis Pianca, 
ambasadorul Elveției la București, și 
membri ai ambasadei.

La București a fost semnat Acor
dul de cooperare între Radiotelevi- 
ziunea română și Radiodifuziunea- 
televiziunea congoleză.

Din partea română documentul a 
fost semnat de Gheorghe Atanasiu, 
director general adjunct al Radiote- 
leviziUnii române, iar din partea 
congoleză de Laurent Mann, amba
sadorul Republicii Populare Congo la 
București.

*
La invitația C.N.E.F.S., o delegație 

a Ofidiului Național pentru Educație 
Fizică și Sport din R.P. Ungară, con
dusă de Istvan Buda, președinte, a 
făcut o vizită in țara noastră în pe
rioada 27—30 iulie 1982. Delegația a 
avut convorbiri la Oradea cu o de
legație a C.N.E.'F.S. condusă de ge
neral-locotenent Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S. De ambele părți 
a fost exprimată hotărîrea de a se 
acționa, in continuare, pentru adin- 
cirea și diversificarea colaborării pe 
plan sportiv, in spiritul înțelegerilor 
dintre conducerile de partid și de 
stat din cele două țări vecine și prie
tene.

Oaspeții au fost primiți de tova
rășă Evâ Feder, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
ai P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui .județeân "Bihor al P.C.R.

Delegația din R.P. Ungară a vizitat 
obiective social-culturale și sportive 
din județul Bihor.

(Agerpres)

cină". Am Cunoscut și di
rectori ai unităților econo
mice din Șimleu și m-am 
bucurat văzindu-i cum se 
preocupă ca orașul lor șă 
prospere. Am văzut și con
ducători de instituții cultu
rale, care, de asemenea, 
contribuie la această frumu
sețe a orașului de pe Cras- 
na. Am străbătut și live
zile orașului, am stat de 
vorbă cu fermierii care zi 
de zî înnoptează intre 
pomi... Omul este sufletul 
așezării. Omul, prin faptele 
sale de fiecare zi. Omul 
harnic și gospodar, fără 
deosebire de naționalitate, 
din Șimleu Silvaniei — u- 
nul din multele orașe re
născute pe pămintul tran
silvan, în acești ani de 
muncă și creație socialistă.

Primul ministru ai Guvernului Republicii Socialiste România 
a avut o întrevedere cu primul ministru al Guvernului 

Regatului Hașemit al Iordaniei
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a avut, joi, 
in stațiunea Neptun, o intrevedere cu 
Mudar Badran, prim-ministru al Gu
vernului Regatului Hașemit al Ior
daniei, care iși petrece concediul de 
odihnă in țara noastră.

în cadrul întrevederii, cei doi prim- 
miniștri au relevat cu satisfacție 
cursul ascendent al bunelor relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între România și Iordania, subliniind 
rolul important pe care l-au avut și 
îl au întilnirile și convorbirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein Ibn Talal, în adincirea 
și diversificarea acestor raporturi. A 
fost evidențiat interesul comun pen
tru intensificarea in continuare a co
laborării și cooperării economice, 
tehnico-științifice, culturale și in alte 
sfere de activitate de interes reciproc, 
în acest context au fost reliefate noi 
posibilități și domenii de lărgire a 
conlucrării dintre cele două țări.

Cei doi prim-miniștri și-au re
afirmat convingerea că dezvoltarea și 
adincirea relațiilor bilaterale este in 
interesul țărilor și popoarelor noasCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Armatei populare chineze de eliberare

Cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a Armatei populare chineze 
de eliberare, generalul-locotenent 
Constantin Olteanu, (ministrul apără
rii naționale al Republicii Socialiste 
România, a adresat o telegramă de 
felicitare tovarășului Geng Biăo, 
consilier de stat, ministrul apărării 
naționale al Republicii Populare 
Chineze.

Joi după-amiază, la Casa centrală 
a armatei a avut loc o adunare festi
vă consacrată celei de-a 55-a aniver
sări a Armatei populare chineze de 
eliberare, la care au participat gene
rali, ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri din garnizoana București.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral-colonel Vasile Milea, prim-ad- 
junct al ministrului apărării naționa
le și șef al Marelui Stat Major, care

Puternic îndemn la
(Urmare din pag. I)
tele din timpul experimental se vor 
obține la scara marii producții, se 
poate spune că cercetarea, oamenii 
de știință și cercetătorii și-au făcut 
pe deplin datoria.

Sporirea producției agricole la ni
velul exigențelor actuale puse de 
conducerea partidului impune o mun
că stăruitoare, de înaltă răspundere 
din partea tuturor — cooperatori, 
muncitori din intreprinderile agricole 
de stat, specialiști din unitățile de 
producție, direcțiile agricole și mi
nister — pentru executarea la timp 
și de cea mai bună calitate a tuturor 
lucrărilor agricole, în cuvintarea ros
tită Ia consfătuirea de Ta Constanța, 
secretarul general.al partidului a evi
dențiat pe larg ce avantaje prezintă 
încadrarea lucrărilor in termenele 
stabilite și ce pierderi de recoltă ge
nerează întîrzierea semănatului sau 
a st.ringerii recoltei. Iată de ce, acum 
trebuie să se acționeze ferm, cu toată 
responsabilitatea, in toate județele si
tuate in jumătatea de nord a țării 
pentru încheierea grabnică a sece
rișului și, peste tot, pentru pregă
tirea temeinică a însămințărilor de 
toamnă și stringerea recoltei la cul
turile prășitoare. în acest scop este 
necesar șă fie reparate și puse la 
punct, încă de pe acum, toate corn-

Duminică 1 august, tragere Loto 2
La sfirșitul acestei săptămini, 

participanții la atractivele trageri 
Loto 2 au un nou prilej de a obține 
frumoase cîștiguri în autoturisme 
„Dacia 1300“ și importante sume 
de bani, variabile și fixe, intre 
50 000 și 100 lei pe fiecare variantă 
jucată. Un bilet de participare, al 
cărui cost este de numai 10 lei, poa
te fi completat cu o variantă de trei

Economisirea pe libretul de economii pentru turism
Ținind seama de preferințele și 

dorințele populației, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni pune la 
dispoziția acesteia un- instrument 
de economisire avantajos : libre
tul de economii pentru turism.

Acest libret oferă depunătorilor 
posibilitatea sporirii sumelor eco
nomisite, prin importante ciștiguri, 
acordate din dobinda anuală de 3.5 
la sută. Ciștigurile se acordă prin 
trageri Ia sorți trimestriale sub 
formă de excursii in străinătate 
organizate de Ministerul Turismu
lui. La tragerile la sorți participă 
libretele care au un sold minim

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 3#*  

iulie, ora 21 — 2 august, ora 21. Tn 
țară : Vremea va fi in general fru
moasă, dar răcoroasă noaptea și dimi
neața la începutul intervalului. Cerul 
va fi schimbător. Precipitații izolate 
sub formă de ploaie care vor avea 
și caracter de aversă vor cădea în

tre, al progresului și prosperității lor, 
al cauzei păcii, securității, cooperă
rii și înțelegerii internaționale.

Cei doi șefi de guverne și-au ex
primat hotărirea de a întreprinde cele 
mai eficiente măsuri în vederea 
transpunerii in viață a ințelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului la 
nivel inalt româno-jordanian, de a 
acționa pentru întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Iordania.

în cursul întrevederii, cei doi prim- 
miniștri au trecut, de asemenea, in 
revistă unele probleme actuale ale 
vieții politice internaționale.

La întrevedere a participat Nasir 
Batayneh, ambasadorul Iordaniei la 
București.

★
După intrevedere, tovarășul 

Constantin Dăscălescu, împreună cu 
soția, au oferit un dejun în onoarea 
primului ministru al Regatului Ha-, 
șemit al Iordaniei, Mudar Badran, și 
a soției acestuia.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

a rostit o alocuțiune. Despre semni
ficația evenimentului aniversat a 
vorbit Wang Zhenxi, atașatul militar, 
aero și naval al R. P. Chineze la 
București.

Au participat ambasadorul R. P, 
Chineze în țara noastră, Chen Shu- 
liang, și membri ai ambasadei.

Participants au vizionat o fotoex- 
poziție cu aspecte din viața și activi
tatea militarilor Armatei populare 
chineze de eliberare și filme docu
mentare.

Cu același prilej, ambasadorul Re
publicii Populare Chineze și atașatul 
militar, aero și naval al acestei țări 
la București s-au întîlnit cu cadre 
din garnizoana Brașov. Au fost vi
zionate o fot.oexpoziție și filme do
cumentare puse la dispoziție de Am
basada R. P. Chineze.

muncă stăruitoare
binele și celelalte utilaje ce vor fi 
folosite in campania de toamnă, ast
fel incit să existe garanția bunei lor 
funcționări.

Desigur, din analiza efectuată 
și din sarcinile și indicațiile for
mulate de secretarul general al 
partidului la consfătuirea de lucru 
de la Constanța trebuie să tragă 
concluziile și învățămintele cuvenite 
organele de partid și agricole, cadre
le de conducere, specialiștii și oame
nii muncii din agricultura tuturor ju
dețelor. A analiza, cu exigență și răs
pundere, activitatea desfășurată in 
acest an, în spiritul acestor sarcini și 
indicații, a acționa imediat pentru li
chidarea neajunsurilor care mai per
sistă, a stabili programe de măsuri 
pentru desfășurarea în bune condiții 
a campaniei agricole de toamnă, pen
tru asigurarea producțiilor sporite din 
anul viitor — iată o îndatorire de 
prim ordin ce revine acum organelor 
și organizațiilor de partid, organelor 
agricole centrale și locale, consiliilor 
populare, consiliilor agroindustriale și 
conducerilor unităților agricole. Șl a- 
ceasta in interesul valorificării cit mai 
intense a marilor rezerve de care 
dispune agricultura pentru creșterea 
producției vegetale și animale, ai 
sporirii contribuției ei la creșterea 
avuției naționale, la progresul econo- 
mico-social al țării.

numere achitată sută la sută, sau 
cu patru variante a cite trei nume
re achitate in cotă de 25 la sută ; 
indiferent de cota jucată, fiecare 
bilet are drept de cîștiguri la toate 
cele trei extrageri a cite patru nu
mere, insumind 12 numere din to
talul de 75. Agențiile Loto-Prono- 
sport continuă vinzarea biletelor 
pină sîmbătă 31 iulie inclusiv.

de 3 000 de lei, păstrat la C.E.C. 
in tot cursul trimestrului pentru 
care se efectuează tragerea și pro
vine din depuneri anterioare a- 
cestula.

Libretele de economii pentru tu
rism se emit de toate unitățile 
C.E.C. proprii, precum și de ofi
ciile poștale autorizate. Operațiile 
ulterioare de depuneri șl restituiri 
se efectuează la unitățile C.E.C. 
din localitatea unității emitente, 
precum și la sucursala ori filiala 
care ține evidența contabilă a uni
tății emitente.

deosebi în zonele de deal și de munte. 
Vîntul va sufla moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, iar cele maxime între 20 și 
30 de grade, local mai ridicate la sfîr- 
șitul intervalului. în București : Vre
mea va fi în general frumoasă, dar 
răcoroasă noaptea și dimineața la în
ceputul intervalului. Cerul va fi schim
bător, favorabil averselor de ploaie. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și 16 
grade, iar maximele între 25 și 28 de 
grade.

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Moderna instalație de mate

riale fotosensibile de la Combina
tul chimic „Azomureș", din Tirgu 
Mureș, a început să fabrice filmul 
Cinepozitiv alb-negru pentru cinema
tografie, microfilmul și filmul cine- 
reversibil alb-negru pentru televi
ziune și amatori, avînd diferite di
mensiuni, precum și filmele foto- 
tehnice de contact și ortocromatice 
destinate industriei poligrafice. Prin 
realizarea lor se'va asigura în în
tregime necesarul de produse de 
acest fel, care erau aduse pină 
acum din import.

■ Colectivul Trustului județean 
de construcții Galați a realizat, 
peste plan, de la începutul anului, 
102 apartamente. Același harnic 
colectiv anunța desfășurarea ulti
melor lucrări de finisare în noul 
cartier „Port" și în piețele „Siderur- 
giștilor" și „Magistralei". Intre , o- 
biectivele activității lor curente se 
numără și noile cinematografe din 
cartierele „Aeroport" și „Dunărea", 
un complex de alimentație publică 
in cartierul „Dunărea" și altele.

■ Colectivul cooperativei „Pro
gresul" din Tîrgoviște a realizat, 
cu forțe proprii, o mașină de flaușat 
produse tricotate. Prin utilizarea 
ocestei mașini se asigură 6 calita
te superioară produselor respective, 
destinate pieței interne și expor
tului.

B S-a deschis la Miercurea Ciuc 
expoziția județeană a creației 
științifice și tehnice de masă. „Expo- 
Tehnica ’82" a fost precedată,. în 
etapa de masă, de expoziții uzina
le in cadrul cărora au fost înregis
trate 325 de invenții și inovații a 
căror eficiență, calculată în sporuri 
de producție, se cifrează la peste 
13 milioane lei.

■ Specialiști din unitățile indus
triale ale județului Teleorman s-au 
intilnit la Alexandria cu prilejul 
unei expoziții de prezentare a unor 
bunuri de consum'și a altor pro
duse confecționate din materii pri
me refolosibile. Schimbul de expe
riență s-a concretizat în încheierea 
a numeroase contracte între între
prinderile industriale și cele comer
ciale, în vederea valorificării mai

„ECONOMIST":

Noi procedee de obținere a petrolului 
și gazelor din cărbune

Procedeele actuale de producere 
sintetică a combustibilului, neecono- 
mice in mare parte, se bazează în 
general pe acțiunea căldurii și pre
siunii pentru a transforma cărbune
le in petrol și gaze. în prezent, cer
cetătorii speră că vor putea pune la 
punct un procedeu mai eficient prin 
studierea chimiei cărbunelui.

Compania americană ,.Exxon" 
pune mult preț pe avantajele eco
nomice ale studierii chimiei cărbu
nelui. Recent, cercetătorii au pus la 
punct o tehnică care poate stabili ce 
tip de cărbune va da rezultatele cele 
mai bune dacă va fi șupus lichefie
rii sau gazeificării. Analiza poate fi 
făcută în laborator, ceea ce este 
deosebit de avantajos.

Acțiunea întreprinsă de ,.Exxon" 
a sporit interesul cercetătorilor. 
Pină acum, calitatea unui tip de 
cărbune sau altul era determinat in 
funcție de conținutul de carbon. Re
zultatele obținute de ,.Exxon" au 
demonstrat că trebuie luate in con
siderare suma tuturor elementelor 
din cărbune, inclusiv oxigenul și 
sulful.

Aceasta dă un nou impuls acelor 
oameni de știință care se străduiesc 
să stabilească exact diferitele tipuri 
de atomi care alcătuiesc molecula 
de cărbune, ceea ce îi conferă pro
prietățile sale chimice. Cunoașterea 
detaliată a structurii moleculare a 
carbonului — cu ajutorul tehnicilor 
computerizate — afirmă oamenii de 
știință, ar putea contribui la elabo
rarea de noi procedee de obținere pe 
cale sintetică a combustibililor. în 
această structură joacă un rol im
portant legăturile dintre atomii de 
oxigen și carbon.

în general, legăturile dintre atomii 
de oxigen și cei de carbon sint mai 
ușor de rupt decît cele dintre un 
atom de carbon și alt atom de car
bon. în zilele noastre, procedeele de 
obținere sintetică a combustibililor 
se concentrează asupra acestui pro
ces de rupere a legăturilor carbon
carbon. în viitor, aceste procedee 
s-ar putea concentra mai mult asu
pra legăturilor dintre oxigen și car
bon. Aceste legături sau altele din 
interiorul moleculei de cărbune ar 
urma să fie rupte prin procedee chi
mice mai perfecționate în locul ac
țiunii căldurii și presiunii — tehnică 
utilizată în prezent.

Concomitent, oamenii de știință 

bune a resurselor materiale, reali
zării pe plan local a unor bunuri 
produse de mica industrie.

II in acest an, la Cluj-Napoca 
se vor da in folosință mai bine de 
4 700 mp spații comerciale, înde
osebi în cartierele „Mărăști II", „Zo
rilor", „Grigorescu".

n Alături de celelalte varietăți 
cultivate în numeroasele ciupercăJ 
rii din județul Neamț, specialiștii 
de la întreprinderea comercială de 
stat pentru alimentație publică din 
Piatra Neamț cultivă și specia de 
bureți denumită „păstrăv de fag", 
cunoscută pentru deliciosul său 
gust. Preparate din prima recoltă, 
culeasă zilele trecute, au și început 
să figureze pe lista specialităților 
culinare ale restaurantelor din oraș.

■ Pe principiul „bunul gospodar 
Iși face vara sanie...", la gospodă- 
rio-anexă a întreprinderii „1 Mai" 
din Ploiești s-a realizat, din mate
riale recuperabile și prin munca pa
triotică. desfășurată de muncitorii 
uzinei, o nouă seră cu suprafața 
de 3 000 mp. Spațiile vor fi încălzi
te cu abur industrial uzat. Produc
țiile de legume și verdețuri recol
tate în sere și în grădini vor asigu
ra întregul necesar al cantinei-res- 
taurant.

B O echipă „Salvamont" ,a luat 
ființă in orașul Curtea de Argeș. 
Membrii ei, experimentați drumeți 
ai cărărilor de munte, au și trecut 
la lucru: execută și întrețin marca
jele pe traseele turistice care duc 
spre virfurile Buda, Capra, Negoiul, 
amenajează noi poteci și locuri de 
refugiu spre alte zări minunate din 
munții Făgărașului.

B Gazetele de stradă ale comi
tetelor comunale de partid Lunca 
și Todireni, județul Botoșani, pre
zintă cititorilor doar... titlurile ru
bricilor, iar la punctele de informa
re și documentare nu se găsesc 
decît materiale ieșite din actualita
te. întrucit una dintre rubricile 
gazetelor amintite se intitulează 
„Ghimpele", ne întrebăm: cum de 
nu s-o fi „înțepat" pină acum 
vreunul dintre factorii județeni de 
resort, fie și într-o simplă deplasare 
in cele două comune?

iși îndreaptă privirile spre alte două 
descoperiri recente : descoperirea 
companiei „Mobil", «potrivit căreia 
cu ajutorul unui catalizator denu
mit zeolit se poate transforma me
tanolul in petrol, și descoperirea 
companiei ,.Exxon'.', potrivit căreia 
carbonatul de potasiu poate ajută 
la transformarea cărbunelui in gaz, 

Carbonatul de potasiu grăbește 
gazeificarea cărbunelui sub presiune 
și asigură ca un anumit procent să 
fie transformat in metan (unul din 
cornponențiî gazului natural). Aceas
tă descoperire dă posibilitate să se 
pună la punct un procedeu care îm
bină cele trei faze ale gazeificării 
convenționale într-una singură, pro
cedeu prin care se economisește 
energie. O stație-pilot in valoare de 
500 milioane de dolari urmează să 
fie construită la Rotterdam pină in 
1985. între timp, compania „Mobil" 
ar putea construi o uzină in Noua 
Zeelandă pentru a obține petrol din 
metanol, pe baza procedeului pe care 
l-a pus la punct.

Proiectele actuale vizează, de ase
menea, să se obțină petrol din șis
turi bituminoase. Sarcină este cum 
să se reducă enormul consum de 
energie necesar pentru separarea 
petrolului din roca nefolositoare, 
care reprezintă peste 80 la sută in 
șisturile ce conțin petrol. Acest lucru 
este făcut in prezent prin folosirea 
căldurii și presiunii. Cercetătorii iși 
îndreaptă însă atenția spre descope
rirea unor tehnologii mai eficiente 
de separare.

Printre acestea șe află ultrasune
tele. Teoretic, ultrasunetele de inaltâ 
frecvență pot pulveriza roca care 
conține petrol și ajuta la separarea 
petrolului. O altă metodă o consti
tuie magneții. Se presupune că roca 
și petrolul răspund diferit, deși 
foarte slab, acțiunii timpului mag
netic. Idcea constă in folosirea unor 
timpuri electromagnetice foarte pu
ternice pentru pulverizarea petrolu
lui și rocii.

Există și o altă posibilitate in ce 
privește tehnica separării — folosi
rea apei. Introducind particulele in
tr-un torent de apă, rocile obișnuite 
se duc la fund, iar petrolul se de
cantează. în prezent, șisturile bitu
minoase par a fi mai economice de- 
cit cărbunele ca sursă de hidrocar
buri.

@ RECUPERAREA 
AMBALAJELOR. Suedia 
a fost concepută și realizată o 
mașină care servește la reintro
ducerea in circuitul productiv a 
cutiilor din aluminiu folosite 
pentru conserve și, mai ales, 
pentru bere. Ea comprimă cu
tiile de 35. 45 și 50 de centili- 
tri la o zecime din talia lor 
originală, 10 000 de cutii nfeocu- 
pind mâi mult de un metru 
cub. Pusă in funcțiune de un 
motor de 42 V. această instala
ție are capacitatea de a com
prima 20 de cutii pe minut. 
Noua mașină se integrează in
tr-un sistem național de recu
perare a ambalajelor metalice 
care urmează a fi introdus in 
anul viitor. Se estimează că 
grație acestui sistem vor putea 

ti recuperate cel puțin 500 mi
lioane de cutii de aluminiu 
anual.

• H1DROMETRU UL- 
TRASENSIBIL. Aparatul 
„Hygrocor", puș la punct în 
Franță, măsoară cu o mare pre
cizie umiditatea. El este atit ds 
sensibil incit reacționează in
stantaneu la umiditatea respira
ției unei flori. Aparatul se pre
zintă sub forma unei cutii de 
plastic, la capătul căreia Se află 
un captator. Un ecran cu cris
tale lichide (asemănător ce
lui cu care sint prevăzute cea
surile electronice) permite afi
șarea valorilor umidității in ci
fre clare, distincte. Elementul 
de bază al instrumentului este 
un polirher higroscopic, âcetatul 
de celuloză, care are proprieta

tea de a absorbi o cantitate de 
apă in funcție de gradul de 
umezeală al aerului. Aparatul 
are multiple aplicații : măsura
rea umidității relative in loca
luri, depozite, săli climatizate, 
in agricultură și agroalimenta- 
ție (uscarea tutunului, prepara
rea laptelui praf, maturarea 
brînzeturilor). in fabricarea de 
produse farmaceutice sau chi
mice etc.

• SOARELE PASTEU
RIZEAZĂ LAPTELE. Sa* 
vanți australieni âu ajuns la 
concluzia că razele solare pot 
pasteuriza . laptele tot atît de 
bine ca și instalațiile speciale 
existente, dar cu cheltuieli mult 
mai mici. Pentru a demonstra 
ăcest lucru in practică, ei au 
cbnstruit un rezervor cu 0 su

prafață de 190 de metri pătrați 
pe care l-au umplut cu 25 000 
litri de lapte. Intr-o zi, cu aju
torul unor reflectoare, conținu
tul rezervorului s-a încălzit 
pină la temperatura optimă de 
pasteurizate — de plus 75 de 
grade C.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Ruinele unei 
minăstiri budiste, datind din se
colul al X-lea. a fost descoperită 
recent, la 3 600 metri altitudine, 
in districtul Zansarkar, situat 
intr-o regiune muntoasă din 
nordul statelor indiene Cașmir 

și Jammu. Cu acest prilej au 
fost scoase la iveală 12 statuete 
din lemn și fildeș, măsurind in
tre 0,33 și 3 metri, care fac do
vada unei înalte măiestrii artis-ț 
lice, caracteristică Începuturilor 
perioadei medievale in Cașmir. 
Se apreciază că cercetarea în 
continuare a ruinelor minăsti- 
rii Sumadache ar putea să ducă 
la descoperirea unor noi mărtu
rii ale artei medievale din 
această parte a Indiei.

• LA PLIMBARE CU... 
ROBOTUL. După cum se 
vede in fotografie, robotul a 

s ieșit Ia plimbare cu o tinără pe 
' care o ține de mină și cu care 

stă de vorbă. Nu este o scenă
dintr-un film științifico-fantas- 
tic, ci una pe care au putut-o 
vedea recent locuitorii orașului 
vest-german Hanovra. unde a 
avut loc un tîrg industrial in
ternațional.

• CURĂȚIREA PIESE
LOR OPTICE CU AJU
TORUL ULTRASUNETE
LOR. Specialiștii sovietici au 
pus la punct un aparat pentru 
curățirea pieselor optice cu a- 
jutorul ultrasunetelor, înlocuind 
astfel folosirea unor substanțe 
inflamabile (benzina, spirtul sau 
acetona). Noul aparat va per
mite accelerarea 'procesului de 
prelucrare și întreținere a pie
selor optice și optimizarea ca
lității lor.

• DISPOZITIV DE 
TESTAREA ACUMULA
TOARELOR AUTO. Mal 
devreme sau mai tirziu, proas
ta funcționare a acumulatorului 
la mașini determină pe auto- 
mobiliști să il înlocuiască cu 
unul nou. deși schimbarea nu 
este întotdeauna pe deplin jus
tificată. Pentru a înlătura acest 
inconvenient și a prelungi via
ta bateriilor, specialiștii francezi 
au pus la punct un dispozitiv 
care indică cu o precizie de 80 
la sută dacă ele sint bine în
cărcate sau nu. Se apreciază că 
dispozitivul va permite întreți
nerea mai chibzuită a acumu
latorului.
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ACȚIUNI PENTRU DEZARMARE Șl PACE
„Mu - armeSor nucîeare 

în Europa !"
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

„Marșul păcii ’82", care s-a des
fășurat pe traseul Stockholm - Hel
sinki - Moscova — Minsk, s-a în
cheiat Ia 29 iulie, iar participanții 
la această manifestare au adoptat 
o Declarație comună adresată 
O.N.U., guvernelor, parlamentelor 
și popoarelor lumii, relatează agen
ția T.A.S.S. In declarație se subli
niază că folosirea armelor nuclea
re nu poate fi nicăieri și nicicind 
justificată. Orice folosire a acestor 
arme constituie o crimă împotriva 
umanității și a naturii.

Lozincile sub care s-a desfășu
rat marșul, cum ar fi „Nu - arme
lor nucleare in Europa, în Vest și în 
Est I", „Nu - armelor nucleare în 
întreaga lume I", constituie o do
vadă a dezvoltării mișcării pentru 
pace pe continentul european 
arată agenția.

„Șiafeta păcii - 82"
BONN 29 (Agerpres). — La Bonn au sosit participanții la „Ștafeta 

păcii — 82", care a luat startul cu cîteva zile in urmă de la Saarbriicken. 
Deviza ștalelei, organizată din inițiativa partidelor și organizațiilor de
mocratice din landul Saar, este „Europa — casa noastră". Participanții 
intenționează să străbată pe biciclete aproape o mie de kilometri, tre- 
cind pe teritoriile R.F.G., Belgiei, Luxemburgului și Franței.

în piața centrală din Bonn a avut loc un miting in cadrul căruia 
a fost adoptată o rezoluție adresată guvernului R.F.G. Documentul sub
liniază că planurile conducătorilor N.A.T.O. de a amplasa în unele țări 
vest-cuiopene noi rachete nucleare americane cu rază medie de ac
țiune sporesc pericolul unui război atomic nimicitor. Se relevă, totodată, 
că aceste planuri contravin principiilor Constituției R.F.G., care inter
zice orice pregătire de război — relatează agenția T.A.S.S.

TRIPOLI 29 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei în Jamahiria Arabă Li
biana Populară Socialistă, tovarășul 
Ion Pățan, ministrul aprovizionării, 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, a avut în
trevederi cu secretarii comitetelor 
populare generale ale economiei, in
dustriei ușoare, industriei grele, cu

care a discutat probleme ale dezvol
tării în continuare a relațiilor dintre 
România și Jamahiria Libiana in 
baza Acordului-program semnat la 
București în septembrie 1981.

La întrevederi a fost prezent 
Andrei Păcurar, ambasadorul Româ
niei la Tripoli.

Manifestări consacrate 
zilei de 23 August

Să nu se repete tragedia 
de la Hiroshima 
și Nagasaki!

TOKIO 29 (Agerpres).
tr-unul din parcurile din Tokio s-a 
deschis o expoziție de opere de artă 
consacrate luptei împotriva războiu
lui. Sint prezentate peste 200 de ta
blouri, afișe, opere literare create 
de luptătorii niponi pentru pace, 
relatează agenția T.A.S.S.

Unul dintre organizatorii expozi
ției. Masasi Kymura, a declarat 
presei că scopul manifestării constă 
in a nu admite repetarea tragediilor 

\^de la Hiroshima și Nagasaki'.

r

BONN 29 (Agerpres). — Partidul 
Uniunea Germană a Păcii (U.G.P.) 
a dat publicității o declarație in 
care se pronunță împotriva planu
rilor N.A.T.O. de amplasare a noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul R.F. Germa-

nia și al altor state nest-europene. 
Documentul evidențiază necesitatea 
unirii eforturilor tuturor forțelor 
iubitoare de pace pentru a dejuca 
planurile strategice militare, care 
pun in pericol pacea continentului 
și a intregii lumi.

Manifestație Ia New Delhi pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
fa măsuri efective de dezarmare 7

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

Agenția D.P.A. precizează că arma
mentul provenea din depozite ale I 
Bundeswehrului. în legătură cu 
această descoperire, mai multe per
soane au fost arestate. i

NEGOCIERI SOVIETO-AMERICA-
NE. La 29 iulie, la Geneva a avut 
loc o ședință plenară a delegații
lor U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
negocierile privind limitarea și re
ducerea armamentelor strategice, 
relatează agenția T.A.S.S.

protocol — informează agenția Chi
na Nouă.

CONVORBIRI BULGARO-MON- 
GOLE. Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, l-a primit pe Jambin Batmunh, 
președintele Consiliului de. Miniștri 
al R. P. Mongole, aflat într-o vizită 
oficială de prietenie în Bulgaria, a- 
nunță agenția B.T.Â. S-a procedat 
la un schimb de păreri asupra po
sibilităților extinderii relațiilor din
tre cele două țări, precum și a unor 
probleme ale situației internaționa
le actuale, precizează agenția citată.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
AL FILMULUI DE LA VENEȚIA, 
dotat cu premiul „Leul de aur", se 
va desfășura în perioada 28 au
gust — 8 septembrie. După cum 
relevă agenția France Presse, spe
cialiștii au selecționat filmele ce vor 
fi prezentate la viitorul festival. 
Este vorba de pelicule realizate de 
industria . cinematografică din 16 
țări, printre care Spania, Franța, 
Olanda, Portugalia, R.D.G., R.F.G., 
U.R.S.S., S.U.A. și, bineînțeles, 
Italia.

O NOUA FORMAȚIUNE POLI
TICA ÎN SPANIA. Fostul premier 
al Spaniei, Adolfo Suarez, a creat 
o nouă formațiune politică — par-, 
tidul „Centrul democratic și social**  
— in perspectiva alegerilor gene
rale care vor avea loc in lună apri
lie anul viitor. După cum se știe, 
Adolfo Suarez și-a dat demisia de 
la conducerea Uniunii Centrului 
Democratic, partid de guvernă- 
mint, pe care l-a fondat, pe motiv 
că orientarea politică a acestuia ar 
fi alunecat spre dreapta.

PRIMARUL ROMEI, Ugo Vetero, 
membru al Partidului Comunist Ita
lian, a fost reales în această func
ție.

O IMPORTANTĂ CANTITATE 
DE ARME, între care pistoale, puști, 
muniții și produse explozive, a fost 
confiscată de poliția din Bielefeld 
(landul Renania de nord — West- 
falia) in jirma unor percheziții 
efectuate în locuințele unor persoa
ne despre care se știe că aparțin 
cercurilor extremiste de dreapta.

MASURI DE AUSTERITATE ÎN 
PERU. într-o declarație făcută la 
Lima, președintele Perului. Fer
nando Belaunde Terry, a anunțat 
măsuri de austeritate pentru depă
șirea dificultăților financiare cu 
care este confruntată in prezent 
economia peruană — transmite a- 
genția Reuter. Măsurile cuprind li
mitări de deplasări în interes de 
serviciu în străinătate, lichidarea 
operațiunilor birocratice în admi
nistrația de stat, limitarea mani
festărilor cu caracter oficial la 
strictul necesar — precizează a- 
genția.

LUCRĂRILE COMISIEI CHINO- 
| SOVIETICE PENTRU TRAFICUL 

FEROVIAR PESTE FRONTIERĂ, 
Icare s-au desfășurat in perioada 

20-r28 iulie in localitatea Qiqihar, 
s-au încheiat cu semnarea unui

ZAPADA LA ECUATOR. Nu puțin uimiți, și chiar speriați, au fost 
locuitorii satului Ilaga, din provincia Irian (Indonezia), cind, ieșind dimi
neața din casă, au văzut pământul acoperit cu fulgi albi și reci, iar se
mănăturile — cu o „plapumă" albă. De fapt, este vorba de prima ninsoare 
din istoria acestor locuri situate intr-o zonă ecuatorială, relatează agențiile 
de presă, citind știri apărute in presa indoneziana. Drept este că uimirea 
nu a ținut mult, deoarece, imediat după apariția soarelui, zăpada s-a 
topit.

(din actualitatea politica)

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Reuniunea Consiliului de Securitate ® A șaptea încetare 
a focului ® Miting la Londra în sprijinul luptei poporului 
palestinian • Președintele Egiptului a primit o delegație a 

Congresului S.U.A.
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
,s-a întrunit, joi, la ora 15,40 GMT. la 
cererea Franței și Egiptului, pentru 
examinarea situației create in Liban 
ca urmare a agresiunii Israelului. 
Membrii consiliului sînt sesizați cu 
un proiect de rezoluție depus de 
Franța și Egipt — transmit agențiile 
internaționale de presă.

BEIRUT 29 (Agerpres). — în Liban, 
cea de-a șaptea încetare a focului a 
fost respectată joi,, în general, 
transmit agențiile internaționale de 
presă. Ea a intervenit miercuri sea
ra, după bombardamente neîntrerup
te ale aviației, blindatelor și artileriei 
israeliene asupra punctelor controla
te de forțele palestiniano-libaneze 
progresiste și asupra unor cartiere lo
cuite de populația civilă. în aceste 
ultime șapte zile au murit 247 persoa
ne, iar alte 870 au fost rănite, au in
format surse palestiniene și libaneze.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse notează că autoritățile israe
liene nu au restabilit alimentarea cu 
apă și electricitate necesare sutelor 
de mii de locuitori din Beirutul de 
vest. Situația este extrem de gravă în 
ce privește spitalele suprasolicitate, 
unde condițiile sanitare și de spita
lizare a bolnavilor sînt foarte grele.

Națiunilor Unite, Perez de Cuellar, 
de către președintele misiunii O.N.U. 
consacrată estimării necesităților Li
banului in materie de ajutor interna
țional, informează agențiile Reuter și 
France Presse.

Raportul misiunii, care a vizitat 
Libanul in perioada 5—11 iulie, atra
ge atenția asupra lipsei de locuințe, 
alimente, asistență medicală, apă și 
instalații sanitare, în special in sec
torul de vest al Beirutului, sudul Li
banului și Cîmpia Bekaa.

După prezentarea raportului, un 
purtător de cuvînt al secretarului 
general al O.N.U. a anunțat că un 
grup de tehnicieni ai organizației se 
va deplasa in Liban, la invitația gu
vernului acestei țări, pentru a eva
lua ajutorul necesar pentru recon
strucție, relevă agențiile.

(Agerpres). — Luni 
la Londra, un mi-

PRAGA 29 (Agerpres). — In lo
calitatea Luhacovice din R. S. Ce
hoslovacă au început „Zilele cul
turii românești", manifestare con
sacrată celei de-a 38-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din Romania. Cu acest pri
lej, au ioc numeroase acțiuni cul- 
tural-artistice dedicate țării noastre, 
intre care vizionări de ființe artis
tice și documentare, expuneri, con
certe de muzică simfonică roma
nească, expoziții. In alocuțiunile 
rostite la deschidere, reprezentanții 
organelor locale și atașatul cultural 
al ambasadei romane au evocai re
lațiile tradiționale de prietenie ro- 
mâno-cehoslovace și au evidențiat 
perspectivele largi care există neu
tru dezvoltarea colaborării bilate
rale in toate domeniile de activitate.

Cu același prilej, la monumentul 
eroilor români căzuți in lupta 
pentru eliberarea localității Luha
covice de sub ocupația fascistă au 
fost depuse coroane de flori . din 
partea organelor locale și a amba
sadei române.

HELSINKI 29 (Agerpres). — Cu 
același prilej, ambasada țării noas
tre la Helsinki a făcut o donație de 
cărți, albume și reviste bibliotecii 
orășenești din Toijala, cel mai mare 
centru de carte românească din 
Finlanda. Mulțumind pentru dona

ție, primarul Toimi Tahkavuori a 
dat o deosebită apreciere realizări
lor poporului român in edificarea 
noii societăți, rezultatelor strălucite 
obținute de România in ultimii 17 
ani de construcție socialistă, sub 
directa îndrumare și conducere a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
La primăria municipiului Aarhus 
din Danemarca a avuț loc deschi
derea unei bogate expoziții de fo
tografii infățlșind aspecte din isto
ria poporului român și ale vieții 
contemporane, realizări din dome
niile economic, social și cultural 
obținute in procesul construcției so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

A fost, prezentată, de asemenea, 
o amplă expoziție de carte, in ca
drul căreia un loc însemnat îl o- 
cupă operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Lucrările expuse au 
fost donate bibliotecii municipiului 
și bibliotecii Institutului de roma
nistică al Universității.

Cuvintul inaugural a fost rostit 
de vice-primarul municipiului Aar
hus, Olaf Cristensen, care a vorbit 
despre frumusețile României, des
pre marile realizări ale poporului 
român in anii noii orinduiri. La 
deschidere a participat ambasado
rul României in Danemarca, Stana 
Drăgoi.

RIAD 29 (Agerpres). — în orașul 
saudit Djeddah au loc lucrările ce
lei de-a doua sesiuni a Comitetului 
restrins însărcinat de Consiliul mi
nisterial al Ligii Arabe cu examina
rea situației din Liban. Din comitet 
fac parte miniștrii de externe ai 
Arabiei Saudite, Kuweitului, Siriei, 
Algeriei și Libanului, șeful Depar
tamentului politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și secre
tarul general al Ligii Arabe.

Constituit la Tunis, in luna iunie, 
de către miniștrii de externe arabi, 
comitetul urmează să elaboreze in 
principiu un proiect de rezolvare a 
problemei libaneze, precizează agen
ția France Presse. Comitetul exami
nează îndeosebi rezultatele misiuni
lor întreprinse recent de trimișii săi 
speciali pe lingă cei cinci membri 
permanenți ai Consiliului de Securi
tate al O.N.U.

LONDRA 29 
s-a desfășurat, 
ting de masă în sprijinul luptei po
porului palestinian. A fost condamna
tă agresiunea Israelului în Liban și 
s-a cerut retragerea imediată a for
țelor israeliene.

Desfășurat sub deviza „Lăsați-i pe 
libanezi și pe palestinieni să trăias
că !“, mitingul a fost organizat de 
consiliile pentru Orientul Mijlociu ale 
partidelor conservator, laburist și li
beral.

într-un apel la acțiune adresat 
guvernelor țărilor membre ale C.E.E. 
și membrilor Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. participanții la mi
ting s-au pronunțat pentru retragerea 
imediată și necondiționată a forțelor 
israeliene din Liban, pentru recu
noașterea dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare, stabilirea 
unui stat independent și pentru 
drentul poporului libanez de a-și 
hotărî singur propriul guvern, fără 
nici o presiune sau amestec din afară.

La manifestare au luat cuvîntul 
parlamentari ai celor trei partide po
litice menționate, precum și un re
prezentant al Consiliului Național 
Palestinian.

VIENA

Adunarea mondială privind „vîrsta a treia"
Intervenția șefului delegației române

NAȚIUNILE UNITE '29 (Agerpres). 
— Aproximativ 300 000 de libanezi și 
cel puțin 83 000 de palestinieni din 
zonele din Liban afectate de război 
au nevoie, sub o formă sau alta, de 
asistență, relevă un raport supus 
spre atenție secretarului general al

CAIRO 29 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a pri
mit. miercuri, o delegație a Con
gresului S.U.A. sosită la Cairo în ca
drul unui turneu întreprins în mai 
multe capitale din regiune. Cu acest 
prilej, au fost examinate probleme 
referitoare la situația creată in Liban 
în urma invaziei israeliene, infor
mează agenția M.E.N.anglo-argentinian

O Scrisoarea adresată de Argentina Consiliului de Securitate 
al O.N.U. ® Declarația ministrului de externe al Marii Britanii

Insulelor Malvine (Falkland) nu 
există o .„încetare definitivă a osti
lităților, ci mai degrabă o suspen
dare de facto a acestora".

„Situația — plină de pericole — 
care rezultă din aceasta nu va putea 
duce la o pace autentică decit dacă 
Marea Britanie abrogă măsurile mili
tare și economice pe care le-a adop
tat și se pregătește de negocieri cu 
Republica Argentina în cadrul Națiu
nilor Unite și al rezoluțiilor O.N.U., 
în vederea unei reglementări defini
tive a litigiului" — se menționează 
în textul argentinian.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Printr-o scrisoare înaintată Consi
liului de Securitate al O.N.U. și pu
blicată miercuri la New York, gu
vernul Argentinei .a făciît cunoscut 
că refuză să recunoască zonele inter
zise și celelalte restricții impuse de 
guvernul Marii Britanii in apele care 
țin de jurisdicția argentiniană — re
latează agenția France Presse. Marea 
Britanie — subliniază textul — va 
fi singura responsabilă de orice inci
dent care ar putea surveni ca urmare 
a stabilirii unor asemenea zone.

Pe de altă parte, guvernul argen
tinian afirmă că în zonele interzise 
menținute de Marea Britanie in jurul

Independența-drept inalienabil al poporului Namibiei
în ciuda poziției obstrucționiste a

R. S.A.. care încearcă să împiedice 
accesul la independență al Nami
biei, problema viitorului acestui 
teritoriu nu s-a îndepărtat din a- 
tenția opiniei publice internaționa
le. formind obiectul unor .discuții 
periodice atit pe plan african, cit și 
dincolo de limitele 
Un exemplu elocvent al permanen
tei sale actualități l-a constituit 
reuniunea desfășurată la New York, 
între 6 și 13 iulie a.c., cu participa
rea membrilor „grupului de con
tact" (Marea Britanie, Franța,
S. U.A., R.F.G., Canada), a delega
țiilor statelor africane din „prima 
linie" și a Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Urmind unui șir de alte consul
tări pe aceeași temă, reuniunea a 
reprezentat, de fapt, prima întilni- 
re, după eșecul Conferinței asupra 
Namibiei de la Geneva "(ianuarie 
1981), la care au participat aproape 
toate părțile ■ interesate. Ea a avut 
drept scop accelerarea negocierilor 
in vederea punerii in aplicare a 
planului O.N.U. cu privire la acce-ț 
sul Ia independență al Namibiei. , 
plan care prevede desfășurarea de 
alegeri sub supravegherea Națiuni
lor Unite și a „căștilor albastre", a- 
sigurarea tuturor condițiilor nece
sare pentru o exprimare liberă și 
nestingherită a voinței poporului 
namibian. Așa cum relevă agenți
ile internaționale de presă, reuniu
nea s-a încheiat însă cu rezultate 
destul de modeste, deoarece intre 
participant! continuă să existe încă 
mari deosebiri de vederi cu privire 
la căile și mijloacele de soluționare 
a problemei namibiene.

Aceste diferențe rezultă și din 
felul în care nărțile apreciază în
suși bilanțul discuțiilor lor. Potrivit 
agenției Reuter. ..S.U.A.' au anunțat 
încheierea cu succes a primei faze 
a negocierilor privind accesul Na
mibiei la independentă". inform!nd. 
totodată, pe secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, că 
toți participanții au acceptat prin
cipiul formării • unei adunări con
stituante și elaborării unei consti
tuții pentru acest teritoriu. Agen
ția recunoaște însă caracterul li
mitat al înțelegerii, faptul că ea re
prezintă prea puțin in comparație

cu ceea ce se aștepta. într-o scri
soare adresată secretarului general 
al O.N.U. de „grupul de contact1* se 
arată că măi rămîn de stabilit mo
dalitățile de alegere a m.embrilor 
viitoarei adunări constituante, ca și

terviu președintele organizației, 
Sam Nujoma, arătînd că prin sis
temul complicat de alegeri se ur
mărește să se asigure grupărilor 
politice marionetă din Namibia, 
susținute de R.S.A., o majoritate

continentului.

Intr-una din regiunile eliberate din Namibia

0 Consultări la New York între reprezentanții „grupului de 
contact", ai statelor din „prima linie" și S.W.A.P.O,. ® Sam 
Nujoma: „Ne este străină politica rasială și sîntem pentru 
egalitatea între albi și africani" ® O explicație a tergiversări
lor nesfîrșite ale autorităților de la Pretoria: Namibia posedă 
un uriaș potențial petrolier, apropiat de al Arabiei Saudite

alte aspecte importante, care sînt 
esențiale pentru ajungerea Ia o în
țelegere definitivă.

O poziție fermă au adoptat în a- 
ceastă privință reprezentanții le
gitimi ai poporului namibian. 
S.W.A.P.O. nu poate fi de acord cu 
condițiile puse de țările occidentale 
membre ale „grupului de contact" 
in legătură cu alegerile pentru o 
viitoare adunare constituantă în 
Namibia — a declarat într-un in-

nefundamentată în viitorul organ 
legislativ. Sam Nujoma a afirmat 
că S.W.A.P.O. dorește organizarea 
unor alegeri pe baza principiului 
proporționalității, vizind instaura
rea unor relații , de armonie intre 
albii și negrii din Namibia. „Nouă 
ne este străină politica rasistă**,  a 
precizat președintele S.W.A.P.O.

încercarea R.S.A. de a perpetua 
Ia Windhoek administrația mario
netă (a reprezentanților așa-numi-

tei „Adunări de la Turnhalle", to
tal înfeudați intereselor coloniale), 
pe care a inscăunat-o deja, consti
tuie o continuare a vechilor sale 
manevre obstrucționiste care . au 
împiedicat timp de patru ani apli
carea planului O.N.U. și au împins 
la impas problema namibiană. Ele 
urmăresc să păstreze sub controlul 
Pretoriei una dintre cele mai boga
te regiuni ale lumii, care dispune, 
alături de uraniu și diamante, de 
imense resurse de petrol. într-o 
declarație făcută recent, Emmanuel 
Rosemblat, președintele Companiei 
„Etosha Oil Ltd.“, care a . efectuat 
cercetări in nordul Namibiei, s-a 
declarat „ferm convins" că bazinul 
Etosha conține „cele mai bogate re
zerve petrolifere după cele ale A- 
rabiei Saudite".

Pentru a-și menține controlul a- 
supra Namibiei. R.S.A. nu se mul
țumește numai cu întărirea pre
zenței militare in acest teritoriu,- cu 
sprijinirea partidelor antinaționale, 
ci întreprinde, de asemenea, atacuri 
armate împotriva țărilor din „pri
ma linie" cu speranța că le vor in
timida și le vor obliga să nu mai 
acorde sprijin . luptei eroice a po
porului namibian. Cele mai bruta
le acțiuni de acest gen vizează R.P. 
Angola, care este în permanență 
sub amenințarea unei incursiuni a 
forțelor sud-africane, ultima, avînd 
loc la 22 iulie, cind 11 avioand ve
nite din sud au bombardat violent 
orașul Cahama. După cum a decla
rat de curînd Paulo Jorge, minis
trul de externe al R.P. Angola, pa
gubele aduse economiei angoleze 
de aceste raiduri în perioada 1975— 
1980 se ridică 
dolari.

Condamnînd 
aceste acțiuni 
împotriva unui 
suveran, opinia publică internațio
nală cere să Ii se pună capăt fără 
întirziere. să fie respectată integri
tatea tuturor statelor din zonă. Po
poarele lumii înfierează cu toată 
fermitatea încercările R.S.A. de a 
zădărnici realizarea aspirațiilor le
gitime ale poporului namibian, dor
nic să trăiască într-o țară liberă și 
independentă.

LONDRA 29 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, Francis Pym, a declarat 
miercuri în Camera Comunelor că 
țara nu va restabili relațiile diplo
matice cu Argentina pină cind nu 
va observa o „schimbare fundamen- 
tală“ in atitudinea guvernului argen
tinian în privința Insulelor Malvine 
(Falkland). EI a adăugat că, ..in ab
sența unui răspuns clar și sigur din 
partea guvernului argentinian pri
vind încetarea permanentă a ostilită
ților. Marea Britanie are intenția să 
mențină embargoul asupra livrărilor 
de arme și o zonă de protecție pen
tru a preintimpina un nou atac ar
gentinian".

Măsurile economice contra guver
nului argentinian vor fi menținute 
pină cînd Argentina va pune capăt 
măsurilor pe care ea însăși le-a luat 
contra Marii Britanii — .a precizat 
Francis Pym.

VIENA 29 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor Adunării mondiale privind 
„vîrsta a treia", care se desfășoară 
la Viena, sub egida O.N.U., a luat 
cuvintul, în ședința plenară, șefa de
legației române. Georgeta Mecu, ad
junct al ministrului muncii. Vorbi
toarea a prezentat in detaliu măsuri
le de ordin politic, economic și so
cial adoptate in țara noastră pentru 
ocrotirea persoanelor în virstă.

în acest sens s-a subliniat că in 
înfăptuirea politicii economice și so
ciale a României, care poartă am
prenta gindirii profund științifice, 
clarvăzătoare și umaniste a președin
telui Nicolae Ceaușescu, dedicată ri
dicării continue a bunăstării materia
le și spirituale a oamenilor muncii, o 
latură importantă o constituie grija 
permanentă pentru asigurarea unor 
condiții tot mai bune de viață popu
lației virstnice și integrarea ei .armo
nioasă in societate, in eforturile de 
dezvoltare economică și socială a țâ
rii. în context., reprezentanta țării 
noastre s-a referit la rezultatele șco
lii românești de geriatrie și geronto
logie, România fiind prima țară din 
lume in care a fost creată, in urmă 
cu peste trei decenii, o instituție pen
tru cercetarea metodelor și mijloace-

Cente nărui 
Titulescu

PRAGA 29 (Agerpres). — La 
Bratislava — a cărei universi
tate i-a conferit lui Nicolae Ti
tulescu, în iulie 1937, inaltul 
titlu de doctor honoris causa 
— a fost organizată o seară de
dicată vieții și activității mare
lui om politic, jurist-și diplomat 
român.

In cadrul reuniunii, la care au 
luat parte profesori universitari, 
juriști, istorici, ziariști, perso
nalitatea, concepția politică, ac
tivitatea sa prodigioasă, ca și 
însemnata contribuție adusă. la 
fundamentarea principiilor ge
nerale ale dreptului internațio
nal au fost evocate de consulul 
general al României la Bratis
lava. Totodată, au fost prezen
tate liniile directoare ale politi
cii externe a României socia
liste, acțiunea sa decisă pentru 
apărarea păcii și securității in
ternaționale, relațiile tradițio- 

' nale de prietenie româno-ceho- 
slovace, perspectivele largi des
chise colaborării reciproce de 
vizita și convorbirile la nivel . 
inalt din mai 1981.

lor de prevenire și tratare a îmbă
trânirii umane, instituție ale cărei re
zultate se bucură de un binemeritat 
prestigiu în întreaga lume.

în legătură cu programul interna
țional de acțiune privind persoanele 
in virstă, aflat in atenția participan- 
ților, șefa delegației române a subli
niat necesitatea ca el să țină seama 
de imperativele majore ale zilelor 
noastre plrivind asigurarea păcii și 
înfăptuirea dezarmării, instaurarea 
noii ordini economice internaționale, 
realizarea obiectivelor ștrrttegiei 
mondiale pentru cel de-al tru. Ja De
ceniu al Națiunilor Unite pentru dez
voltare, acordarea unei atenții prio
ritare situației din țările in curs de 
dezvoltare.

în încheiere, în intervenția dele
gației române au fost făcute sugestii 
și propuneri concrete privind activi
tatea de viitor a O.N.U. și instituții
lor sale specializate, în primul rind 
Organizația Mondială a Sănătății și 
Organizația Internațională a Muncii 
care, prin programe specifice, trebuie 
să examineze periodic problemele 
persoanelor în virstă, stadiul aplică
rii recomandărilor adoptate de actua
la conferință și să inițieze noi mă
suri de cooperare in acest domeniu.

Programul spatial 
al R. P. Chineze

a-

BEIJING 29 (Agerpres). — China 
dezvoltă un vehicul de lansare cu 
trei trepte cu combustibil lichid, des
tinat plasării pe orbite „staționare", 
fie a unor sateliți, fie a unor nave 
spațiale de mari proporții pe o or
bită joasă — au declarat oamenii de 
știință care lucrează la acest pro
iect, intr-un interviu acordat agen
ției China Nouă în legătură cu
propiata Conferința a O.N.U. pen
tru cercetare și folosirea spațiului 
cosmic in scopuri pașnice.

China și-a ințeput activitățile spa
țiale in 1958. De la lansarea cu 
succes a primului satelit chinez, în 
aprilie 1970, au fost plasați pe or
bită mai mulți sateliți de cercetări 
științifice și tehnologice de diferite 
tipuri, din care trei — conform pro
gramului — au revenit pe Pămint 
după ce au funcționat o perioadă de 
timp in spațiu. în ultimele două de
cenii au fost dezvoltate două tipuri 
de vehicule de lansare, iar in sep
tembrie 1981, cu ajutorul unei singu
re rachete, au fost plasați pe orbită 
trei sateliți. Se menționează, de a- 
semenea, că la Jiuquan, provincia 
Gansu, in nord-vestul Chinei, a fost 
creată o bază de lansare. .

la circa 7- miliarde
cu toată hotărîrea 
agresive îndreptate 
stat independent și

Nicolae N. LUPU

Stația orbitală „Saliut-6“ 
și-a încheiat zborul

MOSCOVA 29 (Agerpres). — De 
la Centrul de coordonare a zboru
rilor cosmice, agenția T.A.S.S. trans
mite că stația științifică orbitală 
„Saliut-6“ și-a încheiat zborul, care 
a durat .patru ani și 10 luni. La bor
dul acestei stații au fost realizate 
programe de cercetări științifice și 
experimente de către 16 echipaje, din 
care cinci s-au aflat la bordul lui 
„Saliut-6“ timp mai indelungat. Du
rata totală a funcționării stației or
bitale in regim pilotat a fost de 676 
zile. în total, stația s-a cuplat cu 35 
nave cosmice pilotate sau automate. 
Cu ajutorul ei a fost testată și nava 
cosmică sovietică perfecționată de 
tip „Soiuz-T",

Cercetările științifice executate cu 
ajutorul lui „SaIiut-6“ au cuprins, in
tre altele, explorări ale suprafeței te
restre și ale atmosferei, experiențe 
tehnologice pentru obținerea de a- 

>Iiaje in condiții de imponderabilita
te, studii astrofizice și medicobiolo- 
gice. Rezultatele lucrărilor efectuate 
au o largă sferă de aplicabilitate in 
diferite domenii ale științei și econo
miei naționale, relevă agenția.

în etapa finală a zborului au fost 
verificate diverse sisteme și agrega
te, iar la 28 iulie, cu ajutorul mo
torului propriu al laboratorului, spa
țial, s-a realizat o corectare a or
bitei, „Saliut-6“ fiind in acest 'timp 
cuplat cu satelitul „Cosmos-1 267". La 
29 iulie, întregul complex a fost re- 
orientat in spațiu, după care a fost 
cuplat motorul de frînare al sate
litului „Cosmos". După aceea, ambe
le aparate cosmice au intrat pe tra
iectoria de coborire și s-au dezagre
gat, pătrunzind in straturile dense 
ale atmosferei terestre.

m a rg in al ii =_
„Momentul adevărului" 

pentru muncitorii emigrant'/
La început au fost doar nenumă

rate promisiuni — de o parte -- și 
tot atitea iluzii — de cealaltă 
parte...

Acestea au fost mobilurile care 
i-au îndemnat pe mulți să se rupă 
de țară, de familie și de casă și să 
plece pe amarul drum al pribegiei. 
Așa s-a născut și a apărut in anii 
postbelici noțiunea de „muncitor 
emigrant". Ce-i drept, la început 
s-a realizat cite ceva la capitolul 
promisiuni, dar prea puțin față de 
marile iluzii la focul cărora ;,se 
incălzeau" emigranții. Adică, patro
nii s-au ținut de cuvînt să dea de 
lucru străinilor — chiar dacă locul 
de muncă oferit fusese căi refuzat de 
autohtoni pentru că era periculos, 
murdar, înjositor. Atit și nimic mai 
mult ! Trecind peste propria min- 
drie și demnitate, peste faptul că 
nu pentru meseria de măturător de 
stradă, de spălător de vase sau de 
mașini, sau de gunoier se pregăti
seră ei in țara lor, că salariul pri
mit era mult inferior celui plătit 
autohtonilor, au acceptat, crezind 
că aceasta era doar la început.

Dar au trecut anii șt imensa lor 
majoritate au rămas tot la stadiul 
de început.

Au venit insă anii crizei econo
mice care, rind pe rind, a cuprins 
tot mai puternic in chingile ei ță
rile dezvoltate, unde muncitorii 
străini sperau să-și făurească o via
ță „mai ușoară", $i, atunci, cei ce 
fuseseră numiți, eufemistic, „mun
citori oaspeți" (și, după cum se știe, 
oaspetele Vine, dar și pleacă I), au 
început să audă din ce in ce mai 
insistent „invitația" de a se întoar
ce de unde au plecat. Li s-a strigat 
în față (unde sint timpurile cind 
erau primiți cu „bine ați venit !“) : 
„Afară !“. $i nu s-a mai pomenit

de faptul că și ei au contribuit la 
prosperitatea țărilor respective, ci 
doar că din vina lor se produce 
acum in aceste țări fenomenul de 
„erodare a bunăstării", că ei sint 
cauza „pervertirii limbii și culturii" 
țării in care au muncit, că numai 
copiii lor sint de vină pentru „re
ducerea nivelului de instruire in 
școli" etc. Pentru toate aceste mo
tive, el sint acum trimiși de unde 
au venit. $i sint trimiși acasă pe 
diverse căi. Cind avertismentele și 
chiar amenințările nu dau rezulta
te, se recurge la metode... legale.

O asemenea cale este și cea folo
sită acum in Franța de Secretaria
tul de stat pentru problemele imi
granților care, după cum scrie zia
rul „International Herald Tribune", 
„se pregătește să expulzeze mai 
multe zeci de mii de imigranți". 
Despre ce este vorba ? Tuturor 
imigranților li s-a cerut ca intr-o 
perioadă de șase luni să-și stabi
lească un „statut oficial", pentru a- 
ceasta fiind nevoie să probeze 
că „au un serviciu rezonabil" sau 
„o sursă de venit". $1 termenul 
pentru a face această probă se a- 
propie de scadență, fără ca 40 000 
dintre ei să poată să dovedească 
cele cerute. La subsecretariatul de 
stat pentru problemele imigranți
lor s-a arătat că, la incheierea pe
rioadei de șase luni, va fi lansată 
o campanie fermă pentru deporta
rea muncitorilor străini aflați ile
gal in Franța, pentru retrimiterea 
in țările de origine, ca și pentru 
sistarea oricăror noi imigrări — 
scrie „International Herald Tri
bune".

Pentru „muncitorii oaspeți" a ve
nit, deci, „momentul adevărului" !

N. PLOPEANU ,
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