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IALOMIȚA : Produse 
industriale peste plan
Colectivele muncitorești din uni

tățile industriale ale județului Ia
lomița întimpină ziua de 23 August, 
marea sărbătoare națională a po
porului român, cu succese deosebite 
in producție. Astfel, planul pe peri
oada care a trecut din acest an la 
producția-marfă a fost realizat in 
proporție de 104 Ia sută, la produc
ția netă — de 108 la sută, iar la 
productivitatea muncii — de 112 la 
sută. Concomitent cu îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan,

redus cheltuielile totale la o 
mie de lei producție cu 11,8 lei, iar 
cele materiale cu 13 lei. In pe
rioada care a 
începutul anului și 
industria județului 
suplimentar la fondul pieței 1 795 
mc prefabricate din beton, 118 000 
mp țesături, 3 972 tone ulei comesti
bil, 86 tone produse zaharoase, 283 
tone conserve de legume și altele. 
Pentru rezultatele obținute in pro
ducție, pentru dăruirea cu care 
acționează zi de zi, se evidențiază 
colectivele întreprinderii de ulei 
Slobozia, întreprinderii de ferite și 
Fabricii de produse ceramice Urzi- 
ceni și- Grupului de șantiere poduri 
dunărene Fetești. (Mihai Vișoiu, 
corespondentul „Scinteii").

VÎLCEA : Cantități 
sporite de cărbune

De la începutul anului și pină 
prezent, minerii din bazinul carbo
nifer 'Berbești-Alunu au extras, 
peste prevederile planului, 14 478 
tone cărbune. în aceeași perioadă, 
au fost livrate in plus termocentra
lelor țării peste 70 000 tone lignit. 
Odată cu intrarea în exploatare a 
unui nou abataj la mina Berbești, 
dotat cu complex de mecanizare.

tn

precum și cu extinderea carierei 
Panga. la care participă și colecti
vele de oameni ai muncii prezenți 
aici la acțiunea de întrajutorare 
muncitorească, nivelul producției va 
ajunge la 5 000 tone pe zi, crein- 
du-se astfel condițiile pentru depă
șirea sarcinilor planificate in acest 
an cu 300 000 tone de cărbune. (Ion 
Stanciu, corespondentul „Scinteii),

TIMIȘ : Livrări 
suplimentare la export

Un număr de 20 
nomice din județul 
ză depășirea sarcinilor de'plan la 
export pe perioada care a trecut de 
la începutul anului, succes dedicat 
apropiatei sărbători naționale de la 
23 August. între acestea se numă- . 
ră Întreprinderile „Electrobanat", 
de aparate electrice de măsurat, 
„Electrometal“, întreprinderile de 
materiale de construcții și de uti
laje și dispozitive pentru construc
ții, de produse din mase plastice 
Jimbolia, „Banatex" Sînnicolau 
Mare. Valoarea produselor realizate 
și livrate suplimentar partenerilor 
externi de colectivele muncitorești 
din cele 20 de< unități se ridică la 
peste 131 milioane lei. (Cezar Ioa
na, corespondentul „Scinteii").

Județele Bistrița-Năsăud și Cluj 
au încheiat recoltarea griului

de unități eco- 
Timiș raportea-

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județelor Bistrița-Năsăud și Cluj 
au. încheiat, recoltarea griului de pe 
întreaga suprafață cultivată.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul 
județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
se spune : Conștient! de răspunde
rile ce ne revin, in prezent sintem 
puternic mobilizați in acțiunile de 
eliberare, a terenurilor, efectuare a 
arăturilor de vară, strîngere și de
pozitare a furajelor, de pregătire în 
cele mai bune condiții a campaniei 
agricole de toamnă, pentru ,â pune 
baze temeinice producției anului 
viitor.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari și germani. — din . județul 
Bistrița-Năsăud, în frunte cu co
muniștii, nu. vor: precupeți, nici un 
efort, vor face totul pentru a ln- 
tîmpinp cu rezultate de seamă ma
rea sărbătoare națională a poporu
lui de la 23 August și Conferința 
Națională a partidului, pentru rea-

a sarcinilor de 
ca și pe intregul

lizarea întocmai 
plan pe acest an, 
cincinal.

Consiliile unice 
unitățile agricole 
și cooperatiste desfășoară o susți
nută activitate pentru 
terenului și ..efectuarea 
pe întreaga suprafață 
pină la 20 august:— se ______ _
ză în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Cluj al P.C.R. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar -general, 
că, acționind în spiritul sarcinilor, 
chemărilor și îndemnurilor dum
neavoastră mobilizatoare, organiza
țiile de partid, toți lucrătorii ogoa
relor județului Cluj — români, ma
ghiari și de alte naționalități — vor 
valorifica la maximum resursele de 
care dispun pentru desfășurarea in 
condiții calitativ superioare a cam
paniei agricole de toamnă, pentru 
a pune baze temeinice 
viitoare, intimpinind 
Națională a partidului cu noi și 
grăitoare fapte de muncă. .

agroindustriale, 
socialiste , de stat

eliberarea 
arăturilor 

planificată 
menționea-

r.ecoltelor 
Conferința
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O cerință esențială pentru îndeplinirea 
planului pe acest an și pregătirea 
temeinică a planului pe anul viitor

Bihorul, „trup din trupul țării", cum 
spune poetul, a fost înzestrat de natură 
cu un inestimabil tezaur de bogății ma- 
terible, Jinut al Țării Crișurilor, împodo
bit cu munți semeți, codri întinși și 
mindri, ape zorite și mănoase cimpii, 
acest legendar pămint este rodnic deo
potrivă in sol și in subsol. Ceea ce i-a 
lipsit în veacurile de restriște a fost cli
matul social-politic prielnic dezvoltării și

valorificării depline a tuturor acestor resurse.
Bihorul socialist poartă în sine noul chip al patriei. 

Altădată „eminamente agrar", ca toată vechea Românie, 
el se inscrie, azi, pe coordonatele dezvoltării economice 
multilaterale.

Odată cu renașterea județului s-a schimbat și viața 
oamenilor. Dispunind de condiții dintre cele mai bune de 
muncă, de pregătire profesională, de afirmare a persona
lității, bihorenii iși cunosc bine și năzuințele, și puterea, și 
inalta menire ce o au de îndeplinit în acest moment al 
istoriei României, în acest timp generos al edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei 
noastre spre comunism.

Imagini din această măreață epopee a devenirii unui 
județ, BIHORUL.
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Ne aflăm Intr-o perioadă cind, 
sub ăenjnul exigenței și al răspun- 
deriib pregătirea temeinici a insă- 
(ntens in toate unitățile agricole. In 
cadrul acestor pregătiri, ce cuprind 
o multitudine, de aspecte, există 
unele elemente de-tehnologie care 
trebuie să' fie rezolvate cu priori
tate, ele condiționind in mare mă
sură nivelul viitoarei recolte de ce
reale păioase. ■

Efectuarea arăturilor adinei de 
vară. Pretutindeni este nevoie să se 
Îndeplinească cerința ca, pe terenu
rile unde se vor amplasa griul și 
orzul, arăturile să se facă cu 
puțin două săptămini Înainte 
începerea însămințărilor. Este 
■interval minim de timp, absolut 
cesar pentru refacerea structurii 
lului și revitalizarea proceselor 
chimice și fizice ce au loc pe adin- 
cimea stratului arabil. Dacă pe te
renurile eliberate de cereale păioa
se acest interval poate fi mult mai

mare, problema cea mai dificilă o 
reprezintă executarea cit mai de- 

____ , ____  ...._____ -.___ vreme a arăturilor pe terenurile 
mințârildr de toamnă șe, de,șțășbarj . gcgpațe,.cu. culturi de toamnă, care 
intens in toate unitățile agricole. în se recoltează mai'tirzîu. Tocmai , de 

aceea. In funcție de pianul de am
plasare a griului și . orzului după 
culturile tirzii — floarea-soarelui. 
sfecla de zahăr, soia și porumb — 
în fiecare unitate agricolă trebuie 
să se întocmească încă de acum 
programe precise, - care să. permită 
recoltarea și eliberarea cu prioritate 
a acestor suprafețe, pentru a se pu
tea trece imediat la executarea 
arăturilor. .Realizarea densității op
time de plante la hectar este nemij
locit legată de calitatea arăturilor. 
Și cind spunem aceasta ne referim, 
in primul rind, la necesitatea mă- 
runțirii solului și incorporării sub 
brazdă a resturilor vegetale. Sint 
condiții esențiale pentru realizarea

Dintre sarcinile de primă impor
tanță ce revin agriculturii in acest 
cincinal se detașează aceea a creș- ■ 
terii accentuaie, a producției de ce- • 
reale. Evidențiind din nou această 
sarcină, la recenta consfătuire de 
lucru cu cadre de conducere din 
agricultura județului Constanța, to
varășul Nicolae Ceaușescu a infă- 
țișat un ansamblu de măsuri ce tre- ' 
buie întreprinse acum, imediat după 
Încheierea secerișului, astfel ca atit 
in. județul Constanța, cit și in toa
te județele să se pună baze trainice 
sporirii substanțiale, in ahul viitor, 
a producției de griu și orz, la ni- . 
velul posibilităților de care dispune 
agricultura noastră. Rezultatele cer
cetării științifice, confirmate de : 
practica și experiența a numeroase 
unități agricole fruntașe, dovedesc 
că obținerea de recolte sporite la 
cerealele păioase depinde in mod 
hotărîtor de aplicarea strictă a fie
cărei verigi din tehnologia acestor 
culturi.

cel 
de 
un 

ne- 
so-

(Continuare în pag. a Il-a)

Un fapt po-
sint
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construcțiilor de mașini, econo- 
forestiere și industriei materia- 
de construcții.
și îmbucurător, cu atit mai 
cu cit aceste succese

al eforturilor 
e- 

rit-

Cu. stăruință, în repetate rinduri ih 
acest an, secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea realiză
rii la timp a investițiilor in toate 
sectoarele de activitate și punerii în 
funcțiune a tuturor capacităților pre
văzute, Această sarcină majoră, de 
îndeplinirea căreia sint strins legate 
realizarea obiectivelor de plan din 
acest an și pregătirea temeinică a 
planului din anul următor, a fost 
din nou pusă în evidență la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 3 iulie. Cu acest pri
lej au fost subliniate cu tărie impera
tivul major al funcționării corespun
zătoare a organismelor cu răspunderi 
în acest domeniu, sarcina expresă 
care revine tuturor factorilor im
plicați în realizarea noilor investiții 
de a adopta toate măsurile și de a 
acționa în mod hoțărît pentru, res
pectarea termenelor de punere în 
funcțiune la toate noile capacități 
planificate să producă in acest an.

După cum este cunoscut, obiective
le programului de investiții din acest 
an sint mari și complexe. Amploarea 
lor ește, in primul rind. ilustrată de 
volumul de lucrări prevăzut, consi
derabil sporit in comparație cu anii 
anteriori ; în al doilea rind. de nu
mărul mare de capacități de produc
ție importante care urmează să fie 
puse în funcțiune în industrie și agri
cultură. Aproape 250 dintre aces
tea, multe dintre ele în devans, 
au intrat integral sau parțial în cir
cuitul economic, contribuind într-o 
măsură însemnată la dezvoltarea ba
zei energetice și de materii prime, 
sporind potențialul productiv al in
dustriei chimice, metalurgiei, indus
triei 
miei 
lelor 
zitiv 
mult 
rezultatul nemijlocit 
stăruitoare depuse pe. șantiere, 
forturi subordonate realizării 
mice a lucrărilor de construcții și 
montaj tehnologic și încadrării, deo
potrivă, în stadiile fizice și terme
nele prevăzute în graficele de lu
crări. De asemenea, pe nume
roase șantiere aceste preocupări au 
fost susținute,.in permanență si.ope-. 
rativ, prin măsuri cuprinzătoare vi- 
zind asigurarea integrală a forței de 
muncă, aprovizionaj-ea ritmică, in 
flux continuu cu materialele de con
strucții .necesare, conlucrarea strinsă 
și rodnică cu fiecare furnizor de u-' 
tilaje tehnologice în parte.

Rezultatele de pină acum dovedesc 
că pretutindeni, atit pe> șantiere, cit 
și in unitățile producătoare de utilaje 
tehnologice și de materiale de cdn- 
strucții, se poate realiza mai mult 
și mai bine, dacă munca este bine 
organizată și- dacă sint folosite din 
plin posibilitățile existente. Este o 
concluzie de maximă importantă și 
actualitate, dacă ținem seama de 
faptul că au‘fost stabilite obiectivele 
de investiții programate să intre in 
funcțiune in acest an, in fiecare ju
deț, in .țiecare ramură a economiei 
naționale.

Subliniem această cerință intrucît 
există incă șantiere — printre care 
cele ale Combinatului de îngrășăminte 
azotoase din Slobozia, instalației de 
biosinteze din Calafat. întreprinderii 
de fibre artificiale de la Suceava. 
Combinatului chimic Craiova, lami
norului degrosisor și de semifabrica
te de la Combinatul de oțeluri spe
ciale Tirgoviște, trăgătoriei de țevi 
din cadrul întreprinderii de țevi Za
lău — unde se înregistrează o necon- 
cordanță intre posibilități și realizări, 
explicabilă, înainte de toate, printr-o 
organizare mai scăzută a activității 
constructorilor, prin carențe in cola
borarea acestora cu montorii și be
neficiarii, ca și prin întirzieri in li
vrarea unor cantități importante de

utilaje tehnologice și materiale de 
construcții.

In toate aceste cazuri, fără excep
ție. ritmul susținut de lucru, calita
tea ireproșabilă a lucrărilor și utila
jelor executate. întărirea spiritului 
de răspundere la toate nivelurile tre
buie să jaloneze și mai exigent ac
tivitatea de zi cu z| a' constructori
lor și montorilor, a tuturor celorlalți 
factori angajați in procesul de rea
lizare a investițiilor. Pornind de la 
amploarea și complexitatea lucrări
lor, de la capacitățile planificate să 
intre în acest an in circuitul pro
ductiv, comitetele județene de partid, 
ministerele titulare de investiții, 
organele de conducere' colectivă și 
organizațiile de partid din cadrul 
trusturilor și șantierelor de construc- 
ții-montaj au datoria să urmărească 
zilnic evoluția lucrărilor, să acțione
ze cu fermitate pentru înlăturarea 
oricăror dificultăți, să-și afirme în
treaga capacitate organizatorică și de 
mobilizare a forțelor în vederea în
deplinirii acestei sarcini majore tra
sate de partid.

Cum trebuie acționat in acest scop? 
In primul rind, prin intensificarea 
preocupărilor legate de organizarea 
cit mai judicioasă a lucrărilor. întă
rirea ordinii și disciplinei in muncă 
pe șantiere, folosirea cu randament 
deplin — atit ziua, cit și noaptea — 
a timpului de lucru al oamenilor și 
utilajelor de execuție. Condiția prin
cipală a bunei desfășurări a lucră-., 
rilor Ia noile capacități din sectorul 
furnale-aglomerare de Ia Combi
natul siderurgic Călan, pe șantie
rele termocentralei Turceni II, 
Combinatului-siderurgic Călărași, fa
bricii de amidon de la Calafat șl 
altele constă in stabilirea unui pro
gram precis de lucru, realist șl 
judicios eșalonat. în concordanță cu 
graficele de execuție
(Continuare în pag. a H-a)

deam la macar două zile 
cu soare darnic și 
vreo două mai răcoroase, 
fie și cu furtună, cu rupe
re de nori. Fiind un sat 
prins între dealuri, in lun
gul unei văi, furtuni se-n- 
timplă des ; ele primenesc 
aerul și pămintul, lăsind 
impresia că te afli înfr-o 
stațiune climaterică. Așa a 
și fost : după două zile cu 
temperaturi în jur de 30 de 
grade — și intensități în 
desfășurarea campaniei de 
vară — a dat o ploaie de 
credeai că s-a pornit po
topul. Prima consecință : 
rețeaua electrică a suferit 
mici avarii, remediate abia 
după citeva ore ; am cinat, 
așadar, 
cu gaz, 
vremuri 
cit fum 
gaz, cit 
întunericul, cit de mult de
formează fețele...). însă di
mineața — și aceasta a fost 
a doua consecință — m-au 
uimit livezile și cîmpul, to
tul se înviorase, parcă re- 
născuse, iar porumbul, mi 
s-a/ confirmat și de către 
specialiști, de către țărani, 
adică, porumbul crescuse 
peste noapte. Va fi. apre
ciază tot specialiștii de

alte

la lumina lămpii 
amintindu-ne de 
trecute (doamne, 
scoate o lampă cu 
de greu împrăștie

Cultură, educație,
hărnicie

Constructorii bucureșteni se oflă - la propriu și la figurat - la înălțime Foto : E. Dichiseauu

vorbeam, va 
toamnă bogată.-Satul e plin 
de pruni, iar prunii sint cu 
crengile la pămînt ; pro
ducție bogată la magiun, 
la legume și fructe, la po
rumb ; producția de griu 
prin părțile astea nu depă
șește nivelul mediu.

mai mare, a terminat eu 
bine studiile la Facultatea 
de medicină din Cluj-Na- 
poca, este doctoriță'; ar . Vrind-nevriud — să ascult, 
vrea»să facă stagiatura In 
Valea..Jiului, unde, .viitorul, 
soț este student ; a doua 
fiică. încă elevă la Deva, 
se pregătește tot pentru a

orașului, să nu bat la nici 
-o' ușă, să nu-ntreb nimic, 
doar să umblu și să observ.
în piațeta din centru asist 
la o despărțire : o tinără 
pleacă in excursie peste 
hotare ; soțul pleacă la 
Brad, pentru trei zile, cu

Revenind pe înnoitele
meleaguri natale

teportaj de Nicolae ȚIC

bărbații, cade, ..Femeile de 
azi s-au învățat cu servi
ciul..."
.’ Observația mă duce In 
urmă cu mu Iți ani : in anii 
adolescenței mele, Deva 
era un oraș de funcționari 
pe la instituții județene și 
orășenești — iar ambiția 
funcționarului era ca. fe
meia, soția, să stea acasă, 
cucoană. Drept este 
locuri de muncă pentru 
mei nu se prea' găseau 
doar in invățămint și 
la magazine. Pe de

se-ncheiase 
exa- 
ad- 
sili- 

licee 
școli 

și facultăți, 
vecin — de 

de comună, 
imi vine

Nu de mult 
perioada examenelor : 
mene de treaptă, de 
mitere. Aflu de copiii 
tori care au intrat la 
de specialitate, la 
profesionale 
Dintr-un sat 
fapt centru 
Ilia, viitor oraș 
tn vizită un fost eoleg de 
școală primară, ce are 
grijă acum 
ministrative ale spitalului 
comunal ; îl simt, este incă 
emoționat — și-i împărtă
șesc emoția :. fiica lui, cea

in 
treburile ad-

deveni medic. Prichindeii 
satului, cu ghiozdanul In 
spate, se-ndreaptă in fieca
re dimineață spre grădini
ță. Aici, grădinița funcțio
nează cu mai mare inten
sitate vara, 
sint prinși 
cimpului.

treburi de serviciu ; fetița 
(cinci anișori) rămîne in 
grija bunicii de la Dobra ; 
bunicul promite să stea 
acasă (la Deva) — să stea, 
e un fel de a vorbi : bu
nicul se-apucă de zugrăvit, 
are de zugrăvit apartamen
tul tinerilor, al fetei și gi
nerelui. După ce membrii 
familiei se risipesc (spre 
gară, spre stațiile de auto
buz), bunicul se mărturi
sește unui cunoscut : „Eu. 
tot eu și iară eu I Femeile 

mă gindesc să nu de azi fac ele ceva gospo-
cu oficialii darie, da’ greul tot pe noi.

cînd 
cu

fugă

părinții 
treburile

plnă la
a-

au o
Deva, tn căutarea 
mintirilor de licean ; 

dacă am o dele- 
bu-

chiar
gație de ziarist in 
zunar.
iau legătură

că 
fe-
,pe 

altă 
parte, in acea vreme puți
ne fete iși terminau stu
diile (era obiceiul să înveți 
patru clase de liceu, apoi 
s-aștepți Făt-Frumosul care 
să te la de nevastă...) — 
cit despre Însușirea vre
unei meserii nu se punea 
problema, cum să intre fe
tele la meserii ? 1 N-am 
la-ndemină nici o statisti
că. insă cred că azi sint 
destul de puține femeile 
sub 40 de ani. de-aici. din 
Deva, care să se ocupe nu
mai de gospodărie. Trec 
peste activitățile, să le zi
cem. funcționărești — dar : 
prestările de servicii către 
populație au permis califi
carea multor femei- țesăto- 
ria de mătase, de aseme
nea. iar în ultima vreme
(Continuare în pag. a V-a)

In societatea noas
tră. cultura a devenit 
o prezentă cotidiană, 
o- preocupare și o sub
stanță obștească. Ști
ința a coborit pină la 
rădăcina porumbului, 
la maneta oricărui a- 
gregat industrial, la 
volanul oricărui vehi
cul și chiar pină la u- 
gerul vacii, căreia tre
buie să-i mulgem o 
cantitate sporită de 
lapte. Și știința este 
un element primor
dial al culturii și civi
lizației. Termene de 
comparație cu trecu
tul aproape că nu mai 
există... , Acum., o . ju- 
mătâte de veac, cam o 
treime din numărul ti
nerilor. mai ales tete, 

.rămineau. .în afara 
școlii, in afara cultu
rii ; nu beneficiau de 
ajutorul științei, și al 
artei in viață. Acum 
insă cartea a devenit, 
in adevăr, un prieten, 
sigur și indispensabil, 
pentru învățarea ori
cărei meserii, un in
strument, o cheie uni
versală , pentru orice 
problemă de produc
ție, de viață. De trei 
decenii incoace, dar 
mai ales de la Con
gresul al IX-lea. cul
tura și civilizația s-au 
instalat, metodic și 
solid, in miezul socie
tății noastre. Au deve
nit elemente organice, 

■constitutive, ' pentru 
fiecare cetățean în 
parte și pentru toți, 
fără excepție. Ne-am 
convins că progresul 
intelectual și moral 
este tot atit de nece
sar ca și bunăstarea 
materială. Orice cetă
țean al țării noastre e 
convins oă a gîndi e o 
necesitate și a ști e 
nu numai o omeneas
că datorie, ci și o ne
voie vitală: Cultura se 
armonizează cu civili
zația, care înseamnă 
rațiune dominantă a- 
supra instinctelor, sen
timent cultivat și în
nobilat, viață împodo
bită cu frumusețe fi
zică și morală. Ca u- 
nul care lucrez, de-o 
viață, in domeniul a- 
cesta al culturii și cul
turalizării, mărturisesc 
că am sentimentul to
nic al realizărilor mai 
mult decit impresio
nante. Civilizație și 
cultură înseamnă și 
hrană suficientă și ra- 

'țională. și locuință 
comodă, și ’ Îmbrăcă

minte adecvată, și teh
nică înaintată, dar și 
priceperea de a minui 
uneltele, de a condu
ce mașinile, de a le 
cunoaște principiile 
de funcționare, de a 
folosi tehnica. Totoda
tă. civilizație și cultu
ră înseamnă și voință 
de a face totul bine, 
de a avea un compor
tament care să nu le
zeze pe nimeni, de a 
iubi meseria pe care 
ți-ai ales-o, de a te 
dărui cu folos muncii 
productive, singura 
care te valorifică. îți 
dă certificat de exis
tență, in societate, te 
afirmă sau te infirmă 
ca membru al ei. Ci
vilizația și cultura

însemnări de
Dumitru ALMAȘ

sint o rezultantă a 
priceperii și • hărniciei 
umane.

Orice societate se e- 
ducă pe Sine, se pre
gătește pe sine însăși 
in cultură și civiliza
ție. Și este o binefa
cere a oricărei socie
tăți că tineretul se a- 
firmă dornic de nou, 
de progres. Vorbesc 
de majoritatea tinere
tului nostru, de tinerii 
serioși, nu de cei pu
țini, care, cu ochii hol
bați după false „nou
tăți", cred că tot ce 
zboară se mănîncă și 
tot - ce... n-a mai fost 
e și nou.' „Cultura, 
zice N. Iorga, e suflet 
românesc- in veșnică 
acțiține, tot mai de
parte și mai sus". Dar 
să socotim că am spus 
destule lucruri gene
rale și să venim la 
ceva concret. De pil
dă. să vorbim despre 
hărnicie ca despre o 
însușire, un dat, o ca
tegorie a culturii și ci
vilizației. De la mama 
știu că hărnicia-i mina 
dreaptă a norocului, 
iar cumpătarea cea 
stingă. în concepția ei, 
„norocul" era un re
zultat al strădaniei și 
al chibzuinței. Pe tata 
ii auzeam adesea re- 
comandindu-ne, cu un 
zimbet de bunătate, 
dar și de dojană : 
„Dacă nu-i sări, nu-i 
sorbi ; dacă, nu-i lu
cra, nu-i minca..." Sau 
cind îl vedea pe vecin

iarna umblînd hojma 
prin ogradă, supărat 
și mohorit, deschizînd 
și țrintind, uși și porți 
la coteț ori grajd, am
bele pustii, filozofa 
tare, să-l auzim și noi 
și megieșul, om cam 
trindav de felul lui : 
„îșf plinge în cămară 
risul de-astă-varâ“.,.

Aceste amintiri mi-au 
răsărit in minte treL 
cind pe ulița satului, 
împreună cu fratele 
meu, și întilnind zeci 
de consăteni, toți cu 
treburi, in acea recen
tă zi de vară. Și par
că-mi era rușine că nu 
mai aveam și- eu o 
greblă ori o coasă in 
spate, să intru in 
rinduri. Cumva' m-a 
salvat fratele meu, 
profesor de matema
tici, care mi-a. arătat : 
„Vezi fetița aceea ? A 
intrat la,, școala de 
chimie... Băiețașul ce
lălalt la școala meca
nică... Prea puțini din 
cei pe care i-am avut 
elevi silitori s-au în
tors fără a lua exa
menul de treaptă... Ei, 
dacă am fi toți harnici 
și conștiincioși"...' Nu 
știam de ce suspină și, 
privindu-l, de ce i se 
abureau ochii ; dar 
m-am lămurit înda
tă : a oprit un băiețaș 
care voia să se Stre
coare, sfios iși parcă 
vinovat, pe marginea 
drumului, să nu fie 
văzut. ,,Ce notă ai luat 
la matematici ?", â în
trebat fratele meu. 
„Opt cincizeci"... a in- 
ginat, copilul. .„Și la 
limba română ?“ Co
pilul n-a răspuns ; a- 
vea prea multe lacrimi 
in ochi și in git. Am 
aflat că dăduse exa
men la un liceu mili
tar și, din pricina no
tei la limba română... 
„Și-i un copil așa de 
bun. de harnic"... a 
continuat să regrete 
fratele meu, profeso
rul ; dar il simțeam 
că, in marea și severa 
lui dragoste pentru 
copii, nu se va lăsa 
pină cînd nu va drege 
o eroare ivită, in pri
mul rind, din pricina 
celor mari. Dovadă că 
a continuat : „Citește 
foarte mult. Uite-1 și 
acum : se duce după 
vacă și are o carte in 
mină". Da, parcă mă 
vedeam pe mine, cu
(Continuare
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La zi în AGRICULTURĂ

RECOLTAREA NUTREȚURILOR LIVRĂRILE LA FONDUL DE STAT
IALOMIȚA : Peste prevederi - 
importante cantități de griu

", contribuind 
programelor de 
produse anima- 
agroindustriale 
Sascut, Heme-

de fin. Totodată,

în unitățile agricole din județul 
Bacău s-a încheiat coasa a doua la 
lucernă Și trifoi, iar acum principa
lele forțe sint concentrate la coasa a 
treia de lucernă și la strîngerea fi
nului de pe cele 30 000 hectare de 
finețe naturale. Cîteva măsuri între
prinse de organele județene de par
tid și agricole sint de natură să asi
gure cantități sporite de furaje pen
tru iarnă și, ceea ce este la fel de 
important, menținerea valorii lor nu
tritive. Ne referim la faptul că în
treaga cantitate de lucernă și trifoi 
de la primele coase a- fost conservată 
sub formă de fin. Pentru recoltarea 
plantelor de nutreț se folosesc intens 
mijloace mecanice variate și, în
deosebi, vindroverele autopropulsate 
și cositorile mecanice. Totodată, s-au 
organizat echipe de cosași pentru re
coltarea ierburilor de pe terenurile 
nemecanizabile. La cositul tinetelor 
în unitățile din satele unde locuiesc 
participă și navetiștii, 
astfel la realizarea 
autoaprovizionare cu 
Here. în consiliile 
Moinești, Răcăciuni, 
tuși și altele a- 
ceastă acțiune se 
desfășoară pe bază 
de obiective pre
cise care prevăd 
ca fiecare dintre 
aceștia să recolte
ze pînă în toam
nă cite două tone 
pentru a se completa hrana oilor, in 
cooperativele agricole s-au format 
echipe care string frunzare din pă
duri. Pină acum in unitățile agricole 
cooperatiste au fost depozitate mai 
mult de 4 000 tone de frunzare.

în ultima perioadă, datorită ploilor 
care au favorizat dezvoltarea vege
tației, s-au creat condiții pentru a 6e 
depozita cantități sporite de furaje 
față de cele stabilite inițial. „Am re
alizat integral programul anual de 
depozitare a finului — ne spune ing. 
Nicolae Leuștean, președintele coo
perativei agricole din comună Nico
lae Bălcescu. Avem însă resurse 
pentru a depozită cu 300 tone mai 
mult decit s-a prevăzut. Pentru a 
fi siguri că animalele vor avea hrană 
îndestulătoare, indiferent de evoluția 
Situației Climatice, creăm o rezervă 
de 20 Ia sută Ia principalele sorti
mente de nutrețuri, un stoc pe "care 
și-l face orice bun gospodar".

Subliniind această preocupare, pre
ședintele cooperativei’ne arată șirele 
de fîn bine vîrfuite și protejate con
tra intemperiilor. De pe acum exis
tă certitudinea că cele 1 956 taurine 
și 2 100 ovine vor avea furaje îndes
tulătoare. Acum continuă recoltarea 
lucemei pe cele 205 hectare, unde, 
cu un vindrOver autopropulsat, lu
crează unul din cei mai experimen
tați mecanizatori, Mihai Pătrașcu, El 
cosește zilnic 15. hectare de. lucernă, 
față de 12 hectare cit prevede norma. 
Celelalte Operațiurti — Întorsul finu
lui, strîngerea in căpițe, transportul 
din cîmp in ferma zootehnică — se 
fac cu aceeași operativitate de către 
cooperatorii din celelalte sectoare de 
activitate. Pentru a se evita consu
mul de combustibili, transportul fi
nului se face în exclusivitate cu ate
lajele care aparțin fie cooperativei, 
fie cooperatorilor, iat utilajele meca
nice rămin disponibile pentru alte 
lucrări. Se cuvine subliniat și faptul 
că. in cursul verii, nu 6e consumă 
nici o tonă din furajele strinse pen
tru iarnă, deoarece întregul efectiv 
de animale este scos la pășunat.

Am insistat asupra experienței a- 
cestei unități pentru că ea relevă că 
oamenii deciși cu adevărat să dez
volte zootehnia pun accentul, in pri
mul rind, pe asigurarea furajelor. De 
acest adevăr ar trebui să se convin
gă în6ă și conducerile acelor unități 
Care ajung In situația de a cumpăra 
fin pentru a scoate animalele din 
iarnă. Ne referim concret la coope
rativa agricolă din Răcăciuni, care 
dispune de 600 bovine. în anii tre- 
cuți, unitatea a Cumpărat fin și, după 
Cum decurg lucrurile, se va ajunge 

^in aceeași situație și la iarnă. în mo-

Prin cîteva unități agricole 
din județul Bacău

LA BREAZA-PRAHOVA

Realizări 
social-gospodărești
Localitate străveche, menționată în 

documente jn secolul al XVI-iea, 
Breaza — supranumită „poarta de in
trare în Valea Prahovei" — trăiește o 
nouă și viguroasă tinerețe. Cu atri
bute recunoscute de Stațiune clima
terică permanent solicitată, micul o- 
raș prahovean a devenit și un centru 
muncitoresc, aici ființind intre alte
le o fabrică de mecanică de preci
zie. o renumită cooperativă meșteșu
gărească, „Arta casnică", specializată 
in artizanat — ii, covoare, țesături, 
costume populare, produse apreciate 
deopotrivă in țară și peste hotare.

Pentru localnici, ca și pentru tu
riștii ce preferă, pentru odihnă și re- 
confortare, această așezare pitoreas
că, s-au realizat obiective edilitar- 
gospodărești. Despre cele măi recen
te. unele in execuție, ne-a vorbit 
primarul orașului, tovarășul Gheor
ghe Marinescu. Pentru noul cartier 
de locuințe, ce va avea in final 160 
de apartamente, se lucrează acum la 
instalarep unei conducte' de apă. 
Clădirea unei noi școli este gata ; in 
aceste zile se montează mobilierul și 
echipamentul necesar. Din contribu
ția bănească a cetățenilor s-au aco
perit cheltuielile pentru amenajarea 
unui trotuar (lung de 2 km) care va 
asigura circulația pjetonală spre fa
brica de mecanică de precizie. De 
asemenea, se modernizează calea de 
acces pe str. Zorilor, spre, comple
xul comercial și hotelier âl coope
rației.

Harnici și pricepuți, brezenli parti
cipă activ la buna gospodărire a lo
calității ; ei nu se mulțumesc doar 
cu îngrijirea și înfrumusețarea pro
priei locuințe, a spațiilor verzi din 
jur, ci sint prezenți in număr 
mare la lucrările de interes ce
tățenesc mai larg. Aflăm, spre 
exemplu, că in primul semestru 
al acestui an. prin activitatea de 
muncă patriotică, la Breaza s-au 
realizat lucrări diverse in valoare de 
8.ă milioane lei. (Ion Duinitriu). 
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mentul de față, in depozite există 
numai 160 tone de fin și 300 tone fu
raje insilozate. „Vom cumpăra o sută 
de tone de fin de la munte, n-avem 
resurse, asta-i situația", ne spune in
ginerul șef al unității, tovarășul loan 
Valentin Petrovici. Nu se putea rea
liza mai mult într-o unitate cu 165 
hectare de lucerna ? Este un punct 
de vedere defetist, cu care nu putem 
fi de acord. Și iată de ce : in loc să 
se ocupe stăruitor de îmbunătățirea 
celor 235 hectare de pășune, în mare 
măsură degradată, consiliul de con
ducere a admis să se consume o par
te din lucerna care în mod normal 
trebuia conservată sub formă de fin 
pentru iarnă. Ce fel de gospodari pot 
fi considerați aceea care se complac 
ani de-a rîndul in situația de a cum
păra fîn la costuri ridicate, în loc să 
dovedească fermitate și răspundere 
pentru rezolvarea radicală, cu pro
priile posibilități, a problemei fura
jelor ?

Problema asigurării furajelor se 
pune cu acuitate și in unele unități cu 
efective mari de animale din consi
liul agroindustrial i Sascut. Chiar și 

cele mai modeste 
calcule arată că 
unitățile acestui 
consiliu, cu o con
centrare de efecti
ve insumînd 19 000 
de taurine, au ne
voie de zeci de mii 

Fapt este că supra-de tone de furaje.
- fața destinată plantelor de nutreț nu 
e corelată cu cerințele de hrană ale 
animalelor. Cu numai 248 hectare de 
trifoliene, cit are consiliul agroin” 
dustrial Sascut, nu se asigură nici a 
zecea parte din cantitățile de fîn ne
cesare. Ce-i drept, biroul executiv al 
consiliului agroindustrial și conduce
rile unităților au întreprins unele 
măsuri bune. La C.A.P. Urechești, 70 
de navetiști au cosit 150 hectare pa
jiște cultivată pentru fin ; două e- 
chipe de mecanizatori din acest con
siliu au plecat cu balotierele în ju
dețele Brăila' si’ Tulcea ' pentru a 
strînge paie. De'asemenea, cantități 
mari de tăiței de la fabrica de zahăr 
din Sascut vor intră în rația ani
malelor. Totuși, mii de tone de nutre
țuri urmează să fie transportate de 
Ia sute de kilometri, cu mari chel
tuieli. Referindu-se la aceste proble
me, tovarășul Constantin Gheorghiță, 
președintele consiliului agroindus
trial, sublinia necesitatea îmbunătă
țirii structurii culturilor pentru a se 
produce mai multe furaje in apro
pierea fermelor și complexelor zoo
tehnice și a se reduce transporturile 
costisitoare.

De bună seamă, este nevoie de un 
sprijin energic din partea organelor 
de specialitate pentru a se rezolva 
problema, furajelor pentru iarnă, în 
interesul creșterii producției anima
liere, al rentabilizării acesteia. Și asta 
nu numai în consiliul agroindustrial 
Sascut, ci și în alte ferme și com
plexe zootehnice din județ. Există în 
acest sens posibilități create mai ales 
de ploile care au favorizat mult creș
terea vegetației. Important este ca să 
se stringă și să se depoziteze cu gri
jă, de acum și pînă la șfîrșitul toam
nei, tot ceea ce oferă cîmpul și fi- 
nețele.

C. BORDEIANU

Mijloace mecanice de mare productivitate, concentrate la recoltarea ierburilor 
perene

„Deși nu am realizat integral pro
ducția fizică planificată in primul 
semestru al acestui an, totuși am de
pășit consumul de enetgie electrică ; 
am consumat in plus o cantitate de 
energie electrică echivalentă cu 
aceea pe care o produce hidro
centrala de pe Argeș in 8 zile de 
funcționare". Calculul aparține ingi
nerului Cantemir Gafar și a fost pre
zentat in adunarea generală a re
prezentanților oamenilor muncii de 
la Combinatul metalurgic din Tulcea. 
Am început astfel relatarea noastră, 
întrucit problema ridicată de tinărul 
inginer a constituit tema de fond a 
dezbaterilor care au avut loc in adu
narea generală.

Este destul' de evident că activita
tea desfășurată de metalurgiștii tul
ceni în prima parte a acestui an a 
fost necorespunzătoare. Desigur, au 
existat și anumite greutăți in apro
vizionarea cu minereu de mangan 
și chiar cu energie electrică. Dar, 
așa cum au subliniat participanții la 
dezbateri, chiar în aceste condiții 
producția planificată de feroaliaje 
putea fi realizată. „Numai din cauza 
Opririlor neprevăzute generate de a- 
numite defecțiuni — aprecia maistrul 
oțeiaf SeveriU Iriciuc — nu am pdtut 
produce peste 4 000 de tOne de fero
aliaje. Tocmai din această cauză, 
cuptoarele de la secția nr. 2 nu au 
funcționat in prima jumătate a anu
lui 750 de ore; tot datorită unOr defec
țiuni, au fost oprite timp de 500 de 
ore și cuptoarele de la secția nr 1. 
Grav este insă faptul că multe din 
asemenea defecțiuni au apărut ime
diat după efectuarea unor reparații. 
Deci să o spunem deschis : cauza e- 
sențială a nerealizărilor la producția 
fizică și a depășirii consumului de 
energie electrică constă în neasigu- 
rărea funcționării la parametri nor
mali a cuptoarelor și a celorlalte in
stalații".

De ce reparațiile și intreținerile nu 
s-âu efectuat in toate cazurile la un
nivel calitativ corespunzător î Mai 

^ales din cauza abaterilor de la disci

Tradiția și renumele lucrătorilor 
din agricultura județului Ialomița de 
mari producători de griu n-au fost 
dezmințite nici in această vară, cind 
după încheierea secerișului au ra
portat realizarea și depășirea sarci
nilor de plan Ia această cultură. în 
condiții nu din cele mai favorabile, 
datorită executării tuturor lucrărilor 
la timp și de calitate, a respectării 
intocmai a tehnologiei acestei cul
turi, ialomițenii au reușit să depă
șească producția medie planificată la 
hectar și, pe această bază, să livre
ze suplimentar la fondul de stat, pes
te cantitățile contractate, 15 860 tone 
de griu, pentru care vor beneficia 
de importante venituri bănești supli
mentare. ;

La bunele rezultate obținute pri
vind livrarea la fondul de stat a u- 
nor cantități suplimentare de griu au 
contribuit toate unitățile agricole din

MUREȘ: Multe
dar și unele rămineri in urmă

Recolta de griu in județul Mureș 
a fost in acest an bună. în aceste 
zile, după ce secerișul a fost în
cheiat, în multe unități agricole din 
județ se acționează cu răspundere 
pentru livrarea cantităților de griu 
prevăzute Ia fondul de stat. „în com
parație cu nivelul planificat de 4 050 
kilograme la hectar, pe cele 360 hec
tare cultivate cu griu am obținut o 
producție medie de 5 011 kilograme 
— ne spune Gheorghe Duma,’ pre
ședintele cooperativei agricole Șăulia 
de Cîmpie, Ca urmare, față de canti
tatea de 840 tone prevăzută în plan, 
unitatea noastră a livrat la fondul 
de stat 1 100 tone de griu, ceea 
reprezintă peste 3 000 kg de griu 
pe fiecare hectar".

Multe alte unități din județ 
reușit să livreze suplimentar 
fondul de stat mari cantități de griu: 
cooperativa agricolă Mureșeni —< 182 
tone. Cuci — 126 tone; Bogata — 113 
tone, iar cooperativele agricole Ier- 
nut, Zau de Cimpie, Nazna, Sintioa-

ce 
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ARATURILE DE VARĂ
BOTOȘANI: Vitezele de lucru trebuie 

mult sporite
în multe unități agricole din jude

țul Botoșani, datorită faptului, că nu 
toate suprafețele cultivate cu cereale 
păioase au fost operativ eliberate de 
paie, anul trecut arăturile de vară 
s-au . prelungit pînă in lunile de 
toamnă. De asemenea, din cauza în- 
tîrzierii arăturilor pe terenurile ocu
pate cu culturi de toamnă, aproape 
20 000 hectare au trebuit să fie însă- 
mințate .cu orz sau griu ,la r---- ’
una-două zile de la efectuarea ară
turilor. . Pentru ca asemenea, situații 
să nu se mai repete, comandamentul 
județean pentru agricultură a hotărît 
să fie concentrate toate forțele me
canice și manuale la eliberarea tere
nului și efectuarea arăturilor de 
vară. Cum se materializează, la nive
lul unităților agricole, aceste măsuri?

Notăm că, pînă marți dimineața, 
din cele 93 407 hectare disponibile 
pentru arături in perioada de vară, au 
fost arate 33 068 hectare. L’a elibera
rea de baloții de paie a terenurilor 
s-a creat un avans de aproape 30 000 
hectare, ceea ce înseamnă că în fie
care unitate agricolă mecanizatorii 

plină manifestate în rindul echipelor 
de intervenție. Din cuvintul partici- 
panților la dezbateri am desprins, 
totodată, că consiliul oamenilor mun
cii nu a acordat atenția cuvenită res
pectării graficului de reparații și de 
revizii. Cuptoarele și instalațiile au 
fost reparate abia atunci cind nu au 
mai mers, iar calitatea reparațiilor a 
lăsat de dorit intr-un șir de cazuri. 
Ca atare, la cîteva ore după repu

LA COMBINATUL METALURGIC TULCEA

Recuperarea restanțelor, reducerea consumurilor 
energetice - în centrul dezbaterilor

nerea în funcțiune, nu puține cup
toare și instalații au fost oprite din 
nOu pentru reparații. Neexistînd o 
disciplină fermă pentru executarea 
Ia timp a reparațiilor, nici aprovizio-’ 
narea cu piese de schimb și mate
riale nu s-a făcut corespunzător. 
„Reparațiile efectuate «pompieris
tic» — spunea maistrul mecanic 
Gheorghe Leahu — au dus la multe 
«căderi» ale cuptoarelor. Cind tre
buie să facem’ o intervenție, ne tre
zim că nu avem ba o piesă, ba o 
bucată de țeavă. Astfel, reparațiile, 
în loc să fie efectuate în timpul pla
nificat și de cea mai bună calitate, 
durează de cele mai multe ori dublu 
decit e normal și sint mai mult cir- 
peli“.

Se știe că, după o oprire neprevă
zută. pentru atingerea parametrilor 
de funcționare stabiliți se consumă 

județ) dar in mod deosebit 44 de co
operative agricole, care au realizat 
cele mai mari producții. între aces
tea se evidențiază ■ cele din Sfintu 
Gheorghe, unitate care a livrat in 
plus la fondul de stat 865 tone, 
Grindu — 628 tone, Fierbinți — 628 
tone, Bărcănești — 545 tone, Milo- 
șești — 524 tone, Munteni Buzău — 
512 tone, Balâciu — 469 tone, Cole- 
lia — 406 tone, Gheorghe Doja — 
404 tone și Sărățeni — 4i)2 tone. A- 
ceste realizări constituie un imbold 
pentru obținerea în anul viitor a u- 
nor producții și mai mari, principa
la preocupare a mecanizatorilor și 
specialiștilor ialomițeni fiind axată în 
momentul de față pe executarea la 
un inalt nivel călitativ a arăfurilor.

Mihaî VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii

exemple bune.

na, Chețani, au depășit sarcinile con
tractuale cu 30—70 tone. Există însă 
și unități rămase, deocamdată, in 
urmă în ce privește livrarea griului 
la .fondul de stat. în rindul acestora 
se află cooperativele agricole Fă- 
răgău, Breăza, Frunzeni, Lăscud, 
Bichiș, Voiniceni, Șincai și Ceuaș, 
care mai au de transportat la baze 
cantități de griu cuprinse între 
200—500 tone. Totodată, deși unitățile 
din consiliile agroindustriale Sărma- 
șu, Zau de Cimpie, Luduș, Iernut, 
Tirgu Mureș și Tirnăveni au fost 
primele care au terminat secerișul, 
totuși ele și-au onorat obligațiile 
contractuale doar în proporție de 
80—90 la sută. Tocmai de aceea. Co
mandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit măsuri menite să 
asigure, pînă la șfîrșitul acestei săp- 
tămini, încheierea de către toate 
unitățile a livrării cantităților de 
griu prevăzute la fondul de stat.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

dispun db un larg front de lucru pen
tru efectuarea arăturilor de vară. Dar 
in timp ce in consiliile agroindus
triale Dinceni, Cindești, Darabani, 
Ripiceni și Frumușica suprafața eli
berată a depășit 60 la sută din cea 
recoltată, iar arăturile au fost efec
tuate pină acum in proporție de 
40—50 la sută, in altele — Coțușca, 
Săveni, Dragalina și Dorohoi — sta- 

numai diul de execuție al celor două lucrări 
se află cu mult sub media pe județ 

.și, bineînțeles, sub nivelul posibili- 
‘ taților de care dispun.

„Cum vă explicați faptul că, pînă 
ieri dimineață, suprafața arată re
prezenta doar 20 Ia sută din cea 
planificată?" — ne-am adresat tovară
șului Viorel Boerescu, inginer-șef al 
consiliului unic agroindustrial Coțuș- 
ca. „Am căutat să folosim carbu
ranții pentru terminarea recoltării 
griului — ne-a răspuns. Acum, în
cheind recoltarea, am trecut cu toa
te tractoarele la arat, înscriindu-ne 
in viteza zilnică planificată". Era ne
cesară această precauție constatată, 
dealtfel, și in consiliul unic agroin
dustrial Săveni? Nicidecum, deoarece 
cotele de carburanți au fost reparti
zate pentru fiecare lucrare in parte. 
Ceea ce înseamnă că atit la Coțușca, 
cit și la Săveni, arăturile puteau în
cepe — așa cum s-a procedat in ma
rea majoritate a consiliilor unice 
agroindustriale — imediat după eli
berarea de .paie a primelor suprafețe. 
Cum asemenea motivații și-au primit 
replica cuvenită din partea factorilor 
de resort și intrucit viteza < zilnică 
stabilită .va fi sporită, încă in aceste 
zile, cu 1 800—2 000 hectare, există 
toate condițiile ca arăturile prevăzute 
pentru această vară să se încheie cel 
tîrziu la 20 august. Ceea ce va face 
ca situația din toamna trecută să nu 
se mai repete.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii"

o cantitate mult mai mare de .ener
gie electrică decit ar.fi necesară 
pentru funcționarea normală a cup
torului după elaborarea unei șarje. 
De aici reiese că desele Opriri acci
dentale au determinat și creșterea 
consumului de energie electrică.

O influență negativă asupra func
ționării ritmice și la parametri 
normali a cuptoarelor au avut și 
unele greșeli făcute la sOcția de 

dozare a materiilor prime. De ne
numărate ori, in cuptoare au fost in» 
troduse minereurile amestecate și 
astfel, in loc să fie fabricate fero
aliajele planificate, adesea s-au pro
dus... rebuturi, iar șarjele au hiat 
drumul haldei de zgură. „In depozi
tul de materii prime menționa 
Mihăi Ioșub — încă nu e ordine. Au
tocamioanele cu minereu sînt descăr
cate la voia intimplărli. Noaptea, 
bunăoară, fiindcă depozitul nu este 
iluminat, lucrăm mai mult pe bîjbiite. 
Aparatura de măsură și control nu 
este nici ea bine întreținută, iar la 
unele instalații chiar lipsește. Orice 
metalurgist știe insă că, fără o do
zare corespunzătoare a materiilor 
prime, cuptorul nu poate funcționa 
bine, iar producția nu este de bună 
calitate. De bună Seamă, Consiliul 
oamenilor muncii a tratat cu prea

Pregătirea insămințărilor 
de toamnă

(Urmare din pag. I)

unui bun pat germinativ și asigu
rarea răsăririi uniforme.

Datele privind stadiul actual al 
executării arăturilor de vară, care 
pină in seara zilei de 9 august s-au 
efectuat pe 51 la sută din suprafața 
prevăzută, pun in evidență nejusti
ficate rămineri in urmă. în majori
tatea județelor din zona colinară, 
centrul'Și nordul țării, adică'în ju
dețele care trebuie să inceapă și 
să terrryne primele însămințările de 
toamnă, există serioase rămineri in 
urmă la arături.

Asigurarea semințelor din cate
gorii biologice superioare, in struc
tura de soiuri stabilită pentru fie
care zonă. Este un element de teh
nologie cu influențe pozitive mari 
asupra creșterii producției de ce
reale păioase. Nerespectarea nor
melor tehnice obligatorii in această 
privință a determinat, în nu puți
ne unități agricole, obținerea de re
colte scăzute. Pornind de la impor
tanța deosebită a acestei probleme, 
la indicația conducerii partidului, 
Ministerul Agriculturii a stabilitca, 
pentru insămințarea cerealelor de 
toamnă din acest an,'în fiecare ju
deț și în fiecare unitate agricolă să 
se asigure numai semințe din ge
nerația intii, maximum a doua, din 
soiuri . identificațe și recunoscute. 
Este un lucru bun, de natură să ga
ranteze obținerea de producții spo- 
rjte, care se cere insă să fie conso
lidat în anul viitor. Pentru aceasta, 
fiecare județ trebuie să-și organi
zeze o bază proprie de producere a 
semințelor, spre a-și asigura cu 
forțe proprii, întregul necesar.

Ceea ce trebuie întreprins însă 
acum cu maximă răspundere este 
ca, pină la 15 august, in fiecare ju
deț, in funcție de suprafețele ce se 
vor cultiva cu griu și orz, să se sta
bilească atit balanța necesarului de 
semințe in structura de soiuri pre
văzută pentru fiecare zonă, cit și 
posibilitățile de asigurare a a.ces- 
tora. Este absolut necesar să se cu
noască cu precizie deficitul sau 
surplusul de semințe dintr-un loc 
sau altul, pentru a se putea orga
niza și efectua din timp transferul 
de semințe între județe.

Cu maximă operativitate trebuie 
să se acționeze in continuare pen
tru încheierea 'in țel mai scurt timp 
a analizelor de laborator, a lucrări
lor de condiționare și tratare a tu
turor cantităților de semințe.

Amplasarea culturilor de griu și 
orz. Alegerea celor mai bune plan
te premergătoare constituie un alt 
element de tehnologie care poate 
influența în mod decisiv nivelul 
producției de cereale păioase. Desi
gur, in această privință nu pot fi 
date rețete general valabile. în 
funcție de structura culturilor și a- 
solamentul fiecărei unități agricole, 
specialiștii sînt singurii în măsură 
să stabilească cea mai bună am- , 
plasare a cerealelor păioase. Ce
rința fundamentală, ce trebuie în
deplinită este . aceea a restringerii 
suprafețelor înșămințate cu cereale 
păioase după cereale păioase. Cu 
precădere trebuie șă se urmărească 
ca griu după griu să nu urmeze de- 
cît in anul intii și, numai în cazuri 
excepționale, în al doilea an. Evi
dent, îndeplinirea acestei cerințe 
este condiționată nemijlocit de sta
bilirea suprafețelor cu plante pre
mergătoare tîrzii, care trebuie re
coltate cu prioritate spre a se cul
tiva griul. Mai precis, este nevoie 
să fie alese terenurile, in primul 
rind cele ocupate cu sfeclă de za
hăr, porumb și soia, care efectiv au 
condiții să fie recoltate și eliberate 
de resturile vegetale mai repede. 
Respectarea acestui criteriu este de 
natură să ducă la evitarea situații
lor. destul de frecvente în toamna 
anului trecut, cînd, datorită crizei 
de timp generate de neeliberarea 
in perioada optimă de însămîntări 
ă terenurilor pe care griul a fost 
amplasat inițial, acesta a fost însă- 
mințat tot după cereale păioase. in 
anul trei și chiar.in anul patru, cu 
consecințe dăunătoare asupra pro
ducției. Totodată, Ia amplasarea 
griului trebuie alese cele mai bune 
terenuri, ferite de băltiri sau exces 
de umiditate, fenomene care, nu în 
puține locuri, au diminuat simțitor 
nivelul recoltei din acest an.

Timpul care a mai rămas pină la 
Începerea insămînțărli cerealelor de 
toamnă este scurt și. de aceea, de 
pe acum trebuie întreprinse măsu
rile necesare pentru rezolvarea tu
turor problemelor. / 

mare ușurință problemele care au 
apărut la instalația de dozare. Nu 
încape deci nici o îndoială că cup
toarele s-ău oprit neprevăzut Sau nu 
au funcționat la parametri normali 
și din cauza dozării necorespunzătoa
re a șarjelor. E timpul să punem 
ordine și in activitatea de la această 
instalație",

S-a mai precizat, atit in darea de 
seamă, cit și in cadrul dezbaterilor, 

că datorită frecventelor absențe de 
la program, indicele de folosire a 
timpului de lucru este destul de scă
zut. în primul semestru, de exemplu, 
datorită absențelor nemotivate' și a 
tnVoirilor s-au pierdut aproape 20 000 
de ore-om din timpul destinat acti
vității productive. Dacă mai adăugăm 
la acestea numărul mare de întîr- 
zieri, plimbări fără rost prin com
binat sau plecări de la locul de mun
că in timpul programului, desprin
dem și alte cauze ale exploatării ne
corespunzătoare a instalațiilor din U- 
zina de feroaliaje.

Faptul că in prima parte a anului 
.consumul de energie electrică a fost 
depășit substanțial reflectă, pe lingă 
apariția unor cazuri de indisciplină 
tehnologică, cum ar fi funcționarea 
cuptoarelor cu electrozii dimensio
nați necorespunzător sau cu arc elec-

O noua realizare tehnică românească 
pentru modernizarea activității 

portuare
De curind, in portul Constanța 

a Început să funcționeze autotrenul 
rolltrailer de 200 kilonewtoni, in 
întregime de fabricație românească. 
Acesta reprezintă un mijloc de 
transport care,- pe de o parte, face 
posibilă manipularea și depozitarea 
in incinta porturilor a conteinere- 
lor de mare capacitate și a mărfu
rilor generale și, pe de altă parte, 
permite operațiunea de incărcare- 
descărcare a acestor conteinere și a 
unor mărfuri generale pe navele 
„roii on-roll of“. Acest tip de nave 
comerciale sînt specializate pentru 
transportul automobilelor, tractoa
relor, autocamioanelor și al altor 
produse pe roți. Mărfurile ambala
te, precum și conteinerele de tip 
ISO IC — 20 tone — 20 picioare, 
așezate pe rollpalete, sint tractate 
și depozitate pe navă, apoi sint des
cărcate la destinație cu ajutorul 
așa-numitului autotractor terminal. 
Așadar, autotrenul permite exploa
tarea intensivă, la întreaga capaci
tate, a navelor de tip „roii on-roll 
of", care, in lipsa acestui utilaj, ar 
trebui să plece adesea in cursă cu 
încărcătura sub posibilitățile de 
transport. Un alt avantaj este acela 
că se reduce durata de operare a

Toate investițiile planificate
— in funcțiune la termen!
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nivel de șantier, cit și pe echipe și 
lucrători. Fiecărei echipe, fiecărui 
constructor și montor să i se stabi
lească sarcini de muncă clare, pentru 
a ști precis ce are de făcut în fie
care zi.

în respectarea riguroasă a sarcini
lor prevăzute pe zile și categorii de 
lucrări, eforturile trebuie orientate 
spre realizarea intocmai a lucrărilor 
fizice prevăzute, acordindu-se priori
tate lărgirii fronturilor de lucru, îm
bunătățirii conlucrării între construc
torul general și subantreprize. intre 
constructori și montori.

Numai acționindu-se in acest mod 
pot fi asigurate grabnic fronturile de 
lucru necesare intensificării ritmului 
de montaj tehnologic. Din păcate, pe 
unele șantiere — întreprinderea de 
celuloză chimică Adjud, întreprin
derea de anvelope din Drobeta- 
Turnu Severin, termocentrala A- 
nina — stadiul lucrărilor de con
strucții premergătoare montajului 
tehnologic grevează destul de mult 
asupra eforturilor depuse de mon
tori. Nu mai este timp pentru 
discuții și justificări : printr-o con
lucrare strînsă și eficientă, Con
structorii și montorii au datoria să 
înlăture rapid decalajul existent, să 
recupereze restanțele, să montez# mai 
repede utilajele aflate in stoc și să se 
incadreze 'cu strictețe in graficele e- 
laborate in comun la obiectivele cu 
termene de punere in funcțiune in 
acest an.

în foarte multe cazuri, montorii — 
ne referim îndeosebi la Trustul de 
montaj pentru utilaj chimic din 
București. Trustul de instalații și 
automatizări din București, trusturile 
de instalații-montaj din Iași și Brașov 
— deși sint realmente bine pregătiți 
sub aspectul organizatoric și al asi
gurării cu efective și utilaje de con
strucții, nu-și desfășoară activitatea 
la nivelul posibilităților de care dis
pun din cauza lipsei unor utilaje teh
nologice, indispensabile intrării in 
funcțiune a noilor capacități produc
tive. Prima și cea mai importantă 
cerință pentru depășirea acestei si
tuații o constituie, desigur. lichidarea 
restanțelor în livrări acumulate din 
lunile anterioare, stabilirea unei con» 

’cordanțe depline intre ritmul de ex- 

trie deschis, și existența anumitor 
neajunsuri in urmărirea consumului 
energetic pe fluxul de producție. 
Mai mulți participant la dezbateri 
au subliniat că energia electrică 
consumată se urmărește „global", pe 
tona de feroaliaje produsă, nu pe 
fiecare cuptor și instalație in parte, 
în aceste condiții, nu se știe precis 
unde se risipește, de ce se pierde 
energie electrică și cine poartă răs
punderea.

Concluzia care s-a desprins din 
lucrările adunării general# este că 
metalurgiștii tulceni cunosc bine 
propriile lipsuri și dispun de capa
citatea de a le înlătura cit mai cu
rind posibil. Acest lucru este dove
dit de spiritul exigent și responsabil 
in care s-au desfășurat discuțiile, de 
propunerile concrete formulate. Ast
fel.. pornind de la propunerile parti- 
cipanților la dezbateri, adunarea ge
nerală a hotărit constituirea unei for
mații specializate pentru reparații Ia 
cuptoare. De, asemenea, s-a stabilit 
ca, odată cu grăbirea punerii in 
funcțiune a noului atelier mecanic, 
să se treacă la asimilarea cu forțe 
proprii a pieselor de schimb nece
sare. să se proedre și să Se monteze 
toată aparatura de măsură și con
trol necesară, iar consumurile ener
getice planificate să fie defalcate și 
urmărite pe fiecare utilaj șj instala
ție în parte.

Remarcăm faptul că o parte din 
aceste măsuri- ău început să fie apli
cate. Graficul- de reparații și revizii 
a început să fie respectat și, in con
secință, cuptoarele de feroaliaje au 
funcționat mult mal birje în ultimul 
timp. Așa cum a reieșit din dezba
teri, metalurgiștii tulceni sint hotă- 
riți să asigure funcționarea cores
punzătoare a instalațiilor, pentru a 
recupera cit mai repede restanța de 
peste 10 000 tone de feroaliaje nere
alizate.

Neculal AM1HULESEI 
corespondentul „Scinteii" 

navei de Ia 30 zile lâ maximum 48 
de ore, diminuindu-se, totodată, și 
cheltuielile de operare și transport.

Autotrenul a fost conceput de un 
colectiv de cercetători condus de 
inginerul Constantin Georgescu, din 
cadrul Institutului de cercetări și 
proiectări tehnologice în transpor
turi, și executat în colaborare cu 
întreprinderea de reparații auto Ti
mișoara, aparținind Centralei dO 
reparații auto. La realizarea acestui 
utilaj nu a fost necesar nici un fel 
de import.

Experimentate cu bune rezultate, 
in condiții reale de exploatare in 
port, echipamentele autotrenului 
rolltrailer vor deveni operaționale, 
jn perioada 15—25 august a.c., pe 
nava specializată „Pașcani", prima 
navă astfel echipată din cadrul în
treprinderii de exploatare a flotei 
maritime „Navrom" Constanța. Re
alizatorii autotrenului rolltrailer în
scriu această importantă noutate 
tehnică în cronica întrecerii socia
liste ce se desfășoară in întreaga 
țară in cinstea marii sărbători na
ționale de la 23 August.

Anica FLORESCU
Foto : Stefan Tonchievici 

pediere a echipamentelor tehnologice 
pe șantiere și graficele de lucrări. 
Trebuie limpede înțeles că ritmul de 
montaj pe un șir de șantiere <iu poa
te fi intensificat decit cu aportul ne
mijlocit al unOr furnizori, astăzi in 
postura de restanțieri, dintre care 
menționăm, in special, întreprinde
rea de utilaj chimic din Ploiești, în
treprinderea mecanică de utilaj chi
mic din București, întreprinderea 
„Progresul" din Brăila, întreprinderea 
constructoare de mașini din Reșița, 
întreprinderea de utilaj tehnologic 
din Buzău. Conducerile acestor uni

ți tăți, organele și organizațiile de 
partid respective sînt chemate să 
găsească de urgență cele mai bune 
soluții pentru introducerea unei or
dini desăvirșite în livrări, respec- 
tindu-și astfel obligațiile asumata 
prin contractele incheiate.

Desigur, accelerarea ritmului ’ de 
lucru pe șantiere și livrarea rapidă 
a tuturor utilajelor sint cerințe prio
ritare. Un ritm de muncă susținut pe 
fiecare șantier — acesta este impe
rativul la ordinea zilei! — dar el nu 
trebuie privit ca un scop in sine, ci 
subordonat integral punerii în func
țiune a noilor obiective in condiții 
calitative ireproșabile. Conducerea 
partidului a atras atenția, în repeta
te rinduri, asupra necesității reali
zării unor lucrări de construcții și 
montaj de bună calitate, astfel ca, o- 
dată intrate în producție, noile capa
cități să-și atingă in cel mai scurt 
timp parametrii proiectați. Calitatea 
constituie deci o sarcină majoră ce 
revine deopotrivă constructorilor și 
beneficiarilor, furnizorilor de utilaje 
și de materiale. Iată de ce atit con
structorii, cit și montorii au datoria 
să vegheze ca fiecare operație, fie
care lucrare să fie executată irepro
șabil, să corespundă întru totul pre
vederilor din proiecte. De asemenea, 
recepția fiecărui uțilaj, fiecărei lu
crări să fie făcută de către benefi
ciar cu maximă răspundere și exi
gență. Sub „presiunea" termenului 
de punere in funcțiune nu trebuie 
acceptată nici o abatere de Ia con
dițiile de calitate stabilite I

Realizarea planului de investiții 
din acest al doilea an al cincinalului 
cere, desigur, eforturi mari, eforturi 
susținute, dar in deplină conoordanță 
cu capacitatea pe care constructorii 
și montorii. furnizorii și beneficiarii 
de investiții au dovedit-o în atitea 
rinduri pină acum. O mare răspun
dere pentru valorificarea deplină a 
potențialului tehnic și uman existent 
pe șantiere revine organelor si orga
nizațiilor de partid, chemate să ac
ționeze permanent in mijlocul oa
menilor. să asigure pretutindeni un 
climat de disciplină fermă, comu
nistă. in scopul îndeplinirii exempla
re a prevederilor de plan, stimulind 
întrecerea socialistă declanșată intre 
diferite formații, promovind pe larg 
inițiativele și experiențele înaintate 
și, in general, tot ceea ce se do
vedește ca fiind valoros in activitatea 
de zi cu zi de pe șantiere.

g
TIMIȘ : Lucrări 

de punere tn valoare 
a unor zăcăminte 

carbonifere
Colectivele de mineri șl specialiști 

de la Visag. Darova și Sinersig, loca
lități din județul Timiș, in perime
trul cărora se află importante zăcă
minte de cărbune, desfășoară o însu
flețită întrecere socialistă pentru 
grăbirea execuției lucrărilor de des
chidere a noilor mine. Bt-igăzile con
duse de ViOrel Istrătoaie și Toma 
Țăranu, de la mina Visag I, bună
oară, organizindu-și mai bine munca, 
au finalizat, cu o lună mai devreme 
față de termenul prevăzut în grafic, 
lucrările de delimitare a primului 
panou experimental de exploatare a 
zăcărriintului. La rindul lor. minerii 
din formațiile conduse de To'ma Ar- 
deleanu șl Gavril Costache, de la 
mina Visag II, âu realizat deja ju
mătate din volumul lucrărilor de e- 
xecuție a celor două planuri înclina
te, inregistrind un avans de 22 metri 
față de sarcinile la zi. A depășit pla
nul de inaihtare și brigada condusă 
de Nicolae Ungurașu. care execută 
galeria 4 509 din cadrul viitoarei ex
ploatări carbonifere Sinersig, in timp 
ce ortacii conduși de Ion Paisvante. 
de la aceeași mină, au inregistrat un 
avans de 3 metri la galeria de legă
tură cu suitorul de aeraj. (Cezar 
Toana, corespondentul „Scinteii").



SCÎNTEIA — miercuri 11 august 1982 PAGINA 3

i

Azi, 
județul
Bihor

UNIȚI ÎN CUGET 
ȘI SIMȚIRI

Eva FEDER
prim-secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R.

Prezentul este bogat In mărețe înfăptuiri. Aici, in Bihor, ca dealtfel 
in întreaga țară, noile zidiri s-au înălțat pe temelii trainice : industria
lizarea, transformarea socialistă a agriculturii, dezvoltarea învățămîn- 
tului, științei și culturii. Acum, in 1982, se realizează în numai 9 zile 
întreaga producție industrială a județului din anul 1938. In ultimele trei 
cincinale, industria Bihorului s-a dezvoltat, s-a modernizat și s-a 
diversificat fără încetare. O mindrie a bihorenilor o constituie vasta 
zonă industrială din extremitatea de vest a municipiului Ora
dea, unde au fost construite mari întreprinderi ca : „Alumina", 
„Sinteza", „Electrocentrale”, „Mecanica", Combinatul de prelucrare a 
lemnului și atitea altele. Vechea vatră urbană, situată in zona de est 
a municipiului, se mindrește cu „înfrățirea", întreprindere deosebit de 
modernă, cu adevărat reprezentativă pentru industria constructoare de 
mașini din România. Industria a pătruns ascendent, dezvoltîndu-se 
ritmic și multilateral, in toate așezările mai mari ale județului. Centre 
industriale au devenit,, in ultimul deceniu,. Beiușul, Aleșdul, Marghita, 
care pină nu de mult erau tirgurî oarecare.

Viitorul îl privim cu optimism. Nu, nu e vorba de miraje, de visuri 
idealiste. Optimismul nostru se întemeiază pe înfăptuirile de pină 
acum. Și se întemeiază pe modelul clar, fundamentat științific, prefi
gurat de Programul partidului, de documentele celui de-al Xll-lea 
Congres. Niciodată nu au mai cunoscut meleagurile bihorene un atit 
de impetuos progres economic. Niciodată nu au mai fost, în orașele 
și satele Bihorului, absolut toți copiii și tinerii de virstă școlară cuprinși 
in unități de invățămint. Niciodată nu au mai avut locuitorii acestui 
județ din nord-vestul țării un atit de larg acces la cultură, la .civilizație. 
Tot ceea ce bihorenii au visat de veacuri se împlinește azi, în această 
rodnică epocă inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului. 
Iar aceste împliniri ne îndreptățesc speranțele, proiectele cutezătoare 
pentru viitor.

Vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae< Ceaușescu în mari unități 
economice din județul nostru au constituit, de fiecare dată, momente 
deschizătoare de noi drumuri spre progres și civilizație socialistă. 
Aprecierile sau criticile, Indicațiile și îndrumările secretarului general 
al partidului au trezit totdeauna puternice ecouri in conștiințele 
oamenilor muncii bihoreni, fără deosebire de naționalitate, cu toții 
făcind dovada hotăririi' ferme de a răspunde cu elan revoluționar și 
inaltă competență însuflețitoarelor chemări de a asigura o nouă 
calitate a muncii și a vieții.

Trecerea la o nouă calitate se dovedește a fi și pentru noi, biho
renii, un obiectiv fundamental în actuala etapă. S-a încheiat, in linii 
mari, dezvoltarea extensivă a județului. Ni se cere, acum, să trecem 
la intensificarea întregii noastre activități, să asigurăm o creștere 

, substanțială a nivelului tehnic al producției în toate unitățile econo
mice, să introducem tehnologii perfecționate, să promovăm cu fermi
tate conducerea științifică. O asemenea schimbare de fond a tipului 
de dezvoltare economică, ce se manifestă prin profunde deplasări 
calitative de mare anvergură, face necesară angajarea hotărîtă a 
tuturor resurselor creatoare ale județului. Unitatea de gind și de voință 
a întregului nostru popor in jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în rindurile căreia ne regăsim și noi, 
bihorenii, fără deosebire de naționalitate, cu munca noastră, cu înfăp
tuirile noastre, cu idealurile noastre, este garanția trainică a împlinirii 
morilor proiecte ce le-am făurit pentru acest al doilea an al actua
lului cincinal și pentru anii ce vin.

Noul destin al unei vechi uzine
„Dezvoltare, moderni

zare, diversificare, inaltă 
eficiență... De la un timp 
încoace astfel- de noțiuni 
exprimă gindurile noas
tre, preocupările noastre, 
înfăptuirile noastre. Totul 
a început intr-o zi de is
torie, in primăvara apului 
1966, cind am strins, la 
noi in uzină, mina caldă 
a conducătorului parti
dului și statului. L-am in- 
tîmpinat cu pîine și sare, 
ca semn de înaltă prețui
re și dragoste profundă. 
I-am arătat atelierele, 
mașinile, produsele pe 
care le realizam. I-ani 
vorbit despre munca 
noăs.tră, despre . viață-' 
noastră. A privit cu aten
ție. ne-a ascultat cu a- 
tenție. Și ne-a spus că 
putem mai mult, că tre
buie să realizăm mai 
/nult. A privit înainte, 
peste timp, prefigurind 
drumul ce-1 aveam de 
străbătut. Această vizită ă 
marcat, în viața uzinei 
noastre, momentul inau
gural al noii sale istorii".

Gheorghe Groza, secre
tarul comitetului de par
tid de la. întreprinderea 
„înfrățirea" din Oradea, 
își amintește bine această 
zi. Și își amintește, la fel 
de bine, ce mari prefaceri 
au avut loc, imediat după 
această primă vizită de 
lucru a secretarului gene

ral al partidului, în exis
tența unei uzine care in 
august 1944 Însuma citeva 
mici ateliere de prelucra
re a metalului ; care in 
iunie 1948, în momentul 
naționalizării, nu avea 
decit 200 de lucrători ; 
care in martie 1966, cînd 
a fost pentru prima oară 
vizitată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dispu
nea de o singură hală de 
prelucrare mecanică și 
montaj. Aici, la „înfrăți
rea", lucrau in acel mo
ment 1 200 de oameni ai 
muncii.

.Azi la. „înfrățirea" se 
realizează mașini-unelte 
de mare complexitate, 
competitive pe plan mon
dial. De la 1 200, în 1966, 
numărul personalului 
muncitor a crescut la 5 300 
in prezent. Au fost con
struite hale noi, moderne. 
Au fost instalate utilaje 
noi, de inaltă tehnicitate. 
Totul s-a născut din truda 
unor oameni liberi să 
muncească, să învețe, să 
gindească, să creeze. Din 
truda unor oameni elibe
rați de exploatare, de a- 
suprire națională, de orice 
fel de îngrădiri în calea 
afirmării personalității 
lor.

„Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a revenit încă 
de cinci ori în uzina noas
tră — ne spune inginerul

CREȘTEREA PERSONALULUI MUNCITOR

UINAMICA PRODUCȚIEI AGRICOLE
— în procente —

La Băile Felix - un nou hotel modern

Nicolae Sferle Agud, di
rector tehnic. De fiecare 
dată ne-a îndemnat să 
stimulăm spiritul de ini
țiativă, să generalizăm 
experiență înaintată, pen
tru ca întreaga noastră 
activitate să se înscrie în 
parametrii eficienței ma
xime. Cuvintul secretaru
lui general al partidului 
ne-a fost și ne este vi
brant îndemn, direcție 
clară de gindire și de ac
țiune in vederea maximei 
valorificări a tuturor e- 
nergiilor, a tuturor resur
selor de muncă, de crea
ție, de inițiativă ale co 
lectivului".

■ Așadar, 1966, apoi' lă'69,' 
după' aceea .1976, 1977 și. 
1979. Sînt ani de istorie 
pentru întreprinderea „în
frățirea" din Oradea. 
Ani in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a. venit 
în mijlocul acestui colec
tiv. Hotăririle adoptate 
de fiecare dată au fost, 
de asemenea, de o impor
tanță istorică. S-a trecut 
la modernizarea construc
ției de mașini-unelte, la 
producerea unor tipuri de 
mașini care se importau, 
s-a ridicat gradul de teh
nicitate a produselor, a 
început producția de ma
șini mijlocii și grele, s-a 
asigurat creșterea nivelu
lui calitativ al produselor, 
ridicarea, eficienței eco
nomice. '

„Pentru noi, oamenii 
muncii de la „înfrățirea" 
— precizează lăcătușul 
loan Ciontaș — revoluția 
socialistă nu a rămas doar 
un ideal, ci a devenit o 
realitate. Secretarul gene
ral al partidului ne-ă 
cerut să muncim cu abne
gație și rîvnă. Am.urmat 
acest indemn. Am sufle
cat mînecile. Am muncit 
pentru sporirea produc
ției. Apoi pentru moder-

nizarea întreprinderii. A 
trebuit să ne ridicăm con
tinuu calificarea. Să În
vățăm. Am crescut odată 
cu uzina. Am devenit, 
prin muncă sirguincioâsă, 
ceea ce sintem azi : spe
cialiști de inaltă clasă, 
mereu iri căutarea noului, 
mereu in luptă cu vechiul, 
adevărați revoluționari in 
profesie".

Iunie 1982. Din nou 
colectivul întreprinderii 
„înfrățirea" l-a intîmpi- 
nat cu căldură, cu bucu
rie și cu Încredere pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Rezultatele prezentate Sînt 
bune. Există aici o pre
ocupare intensă pentru 
înnoirea producției, pen
tru ridicarea , calității și 
nivelului tehnic al mași
nilor. Dar cine realizează 
mult poate și mai mult, 
în cuvintarea rostită la 
marea adunare populară 
din municipiul Oradea, 
secretarul general al 
partidului a arătat : „Pină 
acum „înfrățirea" a acu
mulat mulț, atit din punct 
de vedere al dezvoltării, 
cit și al pregătirii profe
sionale și tehnice. Este 
timpul ca „înfrățirea" să 
producă acum mai mult 
și mai bine, să devină o 
întreprindere cu o pro
ducție de inaltă tehnicita
te, să ocupe primul loc 
nu numai in țară, ci și 
printre cele mai bune în
treprinderi din lume".

Așadar, de la un mic 
atelier de producție la o 
mare uzină constructoare 
de mașini, în stare să se 
întreacă, de la egal la 
egal, cu cele mai bune 
unități similare din lume. 
Acesta este noul destin pe 
care cunoscuta întreprin
dere orădeană l-a dobîn- 
dit în cei 17 ani de istorie 
nouă a patriei. Și ca ea 
atitea alte uzine ale țării.

Spre ziua luminoasă de mîine 
-pe drumurile muncii înfrățite

Inginerul Alexandru Czăgă, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
cooperativei agricole de producție 
din Salonta, este convins, acum, că 
recoltele sint hotărite de către oa
meni.

— Existau, în localitate, trei 
cooperative agricole de produc
ție. Nici una nu avea rezul
tate strălucite. Mai mult, se înre
gistrau mari diferențe între ele, 
atit în ceea ce privește producția 
globală, cit și veniturile cooperato
rilor. In 1969 locuitorii Bihorului 
l-au întimpinat cu dragoste și cu 
căldură pe secretarul general al 
partidului. A venit atunci și la Sa
lonta. S-a arătat, nemulțumit de 
producțiile agricole pe care le ob
țineam. Unii au căutat explicații : 
n-a plouat la timp, pământurile 
in aceste locuri au o fertilitate 
scăzută. Secretarul general al parti
dului a răspuns că factorul prin
cipal in obținerea unor recolte 
mari nu este cel natural, ci cel 
uman. Că fertilitatea minții oame
nilor trebuie să hotărască și fertili
tatea solului. .Una dintre indicațiile 
pe care ni le-a dat a fost aceea de 
a renunța la divizarea pământurilor 
și a forței de muncă în trei coope
rative ; de a ne uni forțele intr-o

© Valoarea producției industriale a județului a crescut de la 
0,7 miliarde lei in 1950 la 4,3 miliarde in 1965, pentru ca in 1981 să se 
ridice la 24,8 miliarde lei.

@ Au sporit continuu volumul și diversitatea mărfurilor desfăcute 
prin comerțul socialist : de la 1,9 miliarde lei in 1965 la 6,3 miliarde lei 
în 1981.

• In 1965 în județ existau 928 unități de invățămint general 
mediu și preșcolar frecventate de 105 000 elevi și preșcolari. In pre
zent, numărul unităților de invățămint se ridică la 1 065, frecventate de 
121 000 de elevi și preșcolari, in această perioadă a luat ființă Institutul 
de invățămint superior din Oradea, care cuprinde aproape 900 studenți.

® Cheltuielile bugetare pentru ocrotirea sănătății au însumat 
anul trecut peste o jumătate de miliard lei, față de 377 000 în 1976. 
Astăzi revin 571 de locuitori la un medic.

© In prezent funcționează 683 de biblioteci cu 4,3 milioane de 
volume tipărite in limbile română și ale naționalităților conlocuitoare, 
față de 2,3 milioane volume in 1965.

® In cele 441 așezăminte culturale își desfășoară activitatea 
1 322 formații cultural-artistice.

© Numărul posesorilor de televizoare a crescut in ultimii 17 ani 
de la 17 081 la 118 620.

'in noile construcții

singură cooperativă agricolă de 
producție, mare și puternică. ,

— Se știe, această indicație a fost 
înfăptuită in 1970. De atunci au tre
cut 12' ani. Care sînt rezultatele ?

— Citeva cifre, consider eu, sini 
edificatoare. In 1970 valoarea pro
ducției globale a cooperativei a- fost, 
de 50 896 000 lei ; in 1981 am înre
gistrat 134 325 000 lei. Cit privește 
veniturile bănești, acestea s-au ri
dicat de la 38 050 000 lei in 1970 la 
82 340 000 in 1981. Secretarul, gene
ral al partidului ne-a cerut să dez
voltăm sectorul zootehnic. Trecind 
la. înfăptuirea acestei indicații, am 
investit mult, am dovedit curaj. In 
prezent, zootehnia deține 62 la sută 
din valoarea producției globale. Ani 
obținut mari producții de carne și 
de lapte. Dealtfel, mari recorduri, 
am obținut și in ceea ce privește 
producțiile cerealiere. Cooperativa 
noastră a fost, in acești 12 ani. de 
șase ori distinsă cu „Ordinul Mun
cii" clasa I și cu „Meritul Agricol14 
clasa I. I s-a decernat, de ase
menea, titlul de Erou al Muncii So
cialiste.

—r Dar oamenii s-au, schimbat și 
ei ? Ce realizări deosebite aveți in 
privința afirmării și dezvoltării per
sonalității oamenilor, al ridicării ni
velului lor de viață ?

— Secretarul general al partidu
lui ne-a spus că trebuie să ne bi
zuim, in activitatea din cadrul coo
perativei, pe minți tinere și cuteză
toare. Desigur, nu-i ușor să menții 
tinerii in agricultură. Industria ii 
atrage în mod deosebit.' Viața a 
arătat că tinerii nu refuză agriculr 
tura dacă li se oferă șansa de a 
îndeplini munci de inaltă calificare, 
dacă au posibilitatea să lucreze in 
locuri de muncă dotate cu instalații 
mecanizate ori automatizate. Noi 
le-am asigurat astfel de locuri de 
muncă șt ei au venit cu dragă inimă 
să lucreze in cooperativa noastră. 
In. prezent, forța de muncă este 
constantă vara și iarna. Jumătate 
dintre cooperatorii din Salonta sint 
tineri. Dealtfel, toți membrii coo
perativei noastre- sint harnici, 
pricepuți,. buni gospodari.

-- Iar viitorul 7 Ce! ginduri, ce 
proiecte aveți pentru anii ce vin ?

Președintele deschide un album 
bogat in imagini din 1979, an in 
care secretarul general al partidu
lui a revenit la Salonta.

— Iată, ne spune el, noi, coope
ratorii din Salonta, stăm de vorbă 
cu conducătorul partidului și statu
lui. . Sint, aceste fotografii, amintiri 
ale uneia dintre acele zile de istorie 
ce rămin pentru totdeauna in inimi 
și in conștiințe. Cuvintul nostru, 
este ascultat cu atenție. Din 
felul in care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se uită in ochii noștri, 
cum cuprinde cu privirea pământu
rile noastre, am înțeles că dorința 
sa este aceea ca noi să punem mai 
bine in valoare averea cooperativei. 
Ca munca să ne fie mai rodnică și 
viață mai bogată. Secretarul gene
ral al partidului a venit aici să ne 
asculte, să ne arate noi drumuri 
spre ziua de miine. Am înțeles că 
recoltele pot fi și mai bogate. Că 
oamenii pot lucra și mai bine. Aces
te ginduri, aceste idei constituie 
programul nostru pentru viitor. Re
coltele acestui an sint o dovadă că 
noi, la Salonta, am trecut la înfăp
tuirea lui.

Una dintre platformele industriale bihorene

Pagină realizată de Adrian
VASILESCU și Alexandru PETI

Ilustrata de Emeric Popper
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„Albînuța"*

Printre cei .care se ocupă cu 
stupăritul in județul Hunedoara 
se numără și Măriuca Dineu, 
din satul Birsău, care se eviden
țiază ca o bună crescătoare -de 
albine. In acest an a contractat 
cu statul i 100 kg miere de al
bine, din care a și livrat 680 kg, 
incasind frumoasa sumă de 
15 000 lei. O îndeletnicire fru
moasă și aducătoare, de venituri, 
pentru care oamenii ii spun 
Măriucăi, pe bună dreptate, „Al- 
binuța".

Cerc de inimi

I

I
I

I

Din nou „Salvamontul" din 
Maramureș s-a dovedit a fi la 
înălțime. După o duminică plă
cută, petrecută intr-o excursie 
la Cheile Tătarului din preaj
ma stațiunii Izvoarele, familia 
Bochiș din Baia Mare a trăit o 
adevărată dramă : Cristina de 
numai 4 ani, jugîndu-se, s-a în
depărtat in pădure și s-a pier
dut. Spre seară, disperați, pă
rinții au -apelat la. „Salvamont" 
și la personalul cabanelor din 
stațiune. După o noapte de coș
mar, a doua zi pe la ora zece 
Cristina a fost găsită dormind 
cu rouă dimineții in bucle. De 
bucurie, mama ei a leșinat. Zeci 
de oameni, veniți noaptea de la 
Baia Mare, făcuseră, și de a- 
ceasta dată, un 
de inimi pentru găsirea 
copil rătăcit. Și 
nou !

adevărat cerc 
unui 

au reușit din

I

I
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l-a venit... graiul
Gheorghe Turdean, In virstă 

de 28 de ani, din localitatea săt- 
măreană Andrid, stătea in fața 
cinematografului „Luceafărul" 
din Sa.tu Mare, ținînd în mină 
o mică pancartă cu un text pe 
caret tot flutura prin fața tre
cătorilor : „Sînt surdomut, un 
om necăjit, cu copii de între
ținut. Ajutați-mă cu ce vă lasă 
inima !“ La un moment dat, 
insă, cînd doi lucrători de mili
ție s-au apropiat de el. uitind 
că este „surdomut" a scăpat din 
gură un „Aoleu 1“ și a rupt-o 
la fugă. „Surdomutismul" nu era 
declt un banal șiretlic din ar
senalul său de parazit care ape
lează la mila publică, fiind cu
noscut în comuna sa ca surdo
mut numai cînd este chemat să 
lucreze. Zdrahonul parazit a 
fost condamnat la două luni în
chisoare contravențională.

I
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Comandant
la 13 ani ,

13

I
I

I
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De fapt, comandanți la 
ani, fiindcă e vorba de eleva 
Dăniela. Dumitru, pionieră la 
Școala generală nr. 21 din Galați. 
Ea a fost comandantul unui 
echipaj expediționar in Delta 
Dunării; a condus 15 pionieri, 
membri ai cineclubului „Danu,- 
bius" al Casei pionierilor din 
Galați, formația — îndrumată 
de profesorul Stefan Opincă — 
realizind 100 diapozitive color 
și filmul documentar „Pămân
tul dintre ape". Echipajul, re
întors de curind, a acționat in
tre . ape timp de 14 zile, filmul 
turnat, fiind cea de 
culă a cineclubului

a 20-a peli- 
amintit.

Ieșit din... Birlog

I aflați la o- 
in stațiunea 
intr-una din

I
I

Oamenii muncii 
dihnă și tratament 
Govora au trăit 
serile trecute momente de stu
pefacție. hi plin centrul 
stațiunii, un autoturism — 
(nr. l-TR-5629) s-a aventurat 
intr-un veritabil raliu, punind 
in pericol viața celor , ce se 
plimbau pe strada principală. 
Cei care au cutezat să-i facă 
semne de admonestare aventu
rosului șofer au fost nevoiți să 
execute veritabile eschive din 
fața bolidului pe roți. Pini la 
urmă, cu sprijinul organelor 
locale'de miliție, a fost identifi
cat actorul acestei isprăvi. Se 
numeșțe Titi Mirică și este din 
satul Birlog al comunei Stoe- 
nești (Vîlcea). Mașina a cum
părat-o nu demult din Teleor
man. Tocmai din Birlog venise...

I
I

La păstrare

din 
fost

I
I

I
I
I

sub rugină ?
— Dar cele 11 strunguri 

dotare unde sint ? — a
întrebată, ' cu citva timp în 
urmă, conducerea Liceului me
canic nr. 1 din Botoșani.

— Le-am pus la păstrare în 
curte, pînă vom primi piesele 
de schimb necesare.

Orcanele de control au ținut, 
totuși, să se convingă. Și ce-au 
găsit in curtea liceului ? 11
carcase de strunguri, flecare 
mai ruginită ca cealaltă. Și un 
mare volum de piese aflate în 
aceeași stare. Toate, e drept... 
puse la păstrare. Nu însă sub 
un acoperiș, ori măcar sub o 
prelată. Ci sub umbra bălării- 

crescute in acest an, ca și 
resturile vegetale depuse pe 
de ani in șir. Mai exact, 

anul 1977, cind cele 11
strunguri, în valoare de peste 
2.2 milioane lei, au fost trecute 
in inventarul liceului respec-

I
I
I

lor 
sub 
ele 
din
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Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii
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CUCERIRILE ȘTIINȚEI CONTEMPORANE
- MAI PUTERNIC VALORIFICATE

în activitatea de formare a convingerilor ateiste
i

Răspunderea organizațiilor de par
tid in privința formării unor temeini
ce convingeri materialist-științifice 
este mult mai amplă, intrucît ea se 
concretizează atit ip organizarea unor 
acțiuni proprii, cit și in coordonarea 
și îndrumarea activității celorlalți 
factori învestiți cu răspunderi în a- 
cest domeniu. De aceea, hotărîtor 
pentru succesul activității de forma
re și dezvoltare a conștiinței mate- 
rialist-științifice este definirea unei 
concepții de perspectivă, in măsură 
să călăuzească munca educativă, să 
asigure continuitate și permanență, 
diversitate, și spirit combativ acțiu
nilor. Este o realitate care ne-a fost 
confirmată o dată în plus cercetind 
îndeaproape munca desfășurată pe 
acest tărîm de organizația de partid 
a municipiului Sighetu Marmației.

Concepția de care vorbeam se re
găsește aici în mai multe planuri și 
imprimă acțiunilor organizate un ca
racter unitar. Cum ne spunea tova
rășa Maria Pop, secretară a comite
tului municipal de partid, educația 
materialist-ateistă este concepută Ca 
un act de cultură integral, care se a- 
dre.sează deopotrivă conștiinței și 
comportamentului oamenilor, diferi
telor componente ale vieții lor spi- 
rituale-psihice. de cunoaștere, afecti
ve. Cu alte cuvinte, activitatea de 
formare a convingerilor materialiste 
nu. se reduce, cum se întîmplă ade
sea, la acțiunile care își propun in 
mod expres acest scop, ci este inte
grată unui ansamblu de forme ale 
muncii culturaj-educative. De aproa
pe două decanii, aici se elaborează 
anual un calendar al principalejor 
activități ideologice, politice, cultu
rale, educative și artistice de masă, 
acțiuni cărora li se asigură un con
ținut științific și o formă accesibilă 
de comunicare cu auditoriul. Reținem 
din calendarul pe anul acesta citeva 
din manifestări : „Săptămina ■ tine
retului" „Decada culturală". „Săptă
mina creației tehnico-științifice", 
„Festivalul de datini și obiceiuri lai
ce de iarnă", „Festivalul brigăzilor 
artistice . de educație socialistă", 
„Festivalul de poezie patriotică și re
voluționară", manifestări în care me
sajul educației materialist-științifice, 
întotdeauna prezent, îmbracă forme 
estetice, ideologice sau cultural-pro- 
pagandistice specifice activităților 
respective. Dat fiind caracterul ei 
complex, activitatea de educație ma- 
terialist-științifică a maselor trebuie 
să se desfășoare cu tact și pricepere, 
pe baza unei metodologii științifice, 
cu sprijinul unor oameni competenți.

I
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ÎN PIEȚELE CAPITALEI

Abundența de legume și fructe 
- onorată printr-un comerf exemplar

Constatările unui raid-anchetă întreprins ieri dimineață prin cîteva piețe agroalimentare

I
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I
I
I
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I

Ieri, de la primele ore ale 
dimineții, patru reporteri ai 
„Scinteii" au fost prezenți în tot 
atitea piețe bucureștene, urmă
rind, minut cu minut, „pulsul" 
desfacerii legumelor și fructelor 
de către unitățile specializate.

Anticiplnd concluziile sondajului, 
să notăm, de la început, că aproape 
pretutindeni s-a remarcat cu satisfac
ție de către cumpărători strădania 
depusă în această perioadă de pro
ducători și. lucrătorii din comerț, de 
activul consiliilor populare, pentru ca 
bogatele roade ale grădinilor de le
gume să ajungă pe piață în canti
tăți cit mai mari și de bună calitate. 
Faptul că, in cadrul acțiunii de au- 
toaprovizionare, s-a constituit în .ju
rul Capitalei un puternic bazin le
gumicol, care participă — alături de 
județele limitrofe și de unele trusturi 
horticole din țară — Ia formarea 
fondului de marfă, este de natură să 
garanteze, în continuare, o aprovi
zionare ritmică și corespunzătoare.

Ziua bună se cunoaște de 
dimineață, iar disciplina în
cepe cu respectarea pro
gramului. pIATA AMZEI, E dis- 
de-dimineață. Ne oprim la unitatea 
„Fortuna" nr. 2. Consultăm progra
mul, expus în șase locuri: 6—20 pen
tru tonetele din incinta magazinului; 
6.30—14,30 pentru tonetele din afară; 
8—16 pentru raionul cu autoservire.

Ora 6. Ușile unității se deschid șî 
cumpărătorii se așază dinaintea 
punctelor de vînzare. Impresionează 
curățenia sălii, calitatea și prospeți
mea produselor.

Ora t>,30. Cele zece tonete, înșirîn- 
du-se in fața unității, pe aproximativ 
40 de metri de trotuar, au fost în
cărcate cu vîrf, „de cu noapte", cu 
ardei gras, pătlăgele roșii, ceapă, vi
nete. varză și cartofi — toate de 
foarte bună calitate, după cum au 
apreciat cetățenii cu care am . stat de 
vorbă. Vînzarea a început conform 
programului. Servirea este rapidă.

...PIAȚA MINIȘ (după noua denu
mire — Titan 2) din cartierul Balta 
Albă. La ora 6, cînd ajungem in 
piață împreună cu primii cumpără
tori, la unitățile I.L.F. — nici țipe
nie de om. Căutăm să aflăm progra
mul de funcționare, dar nu avem 
cum. Pe geamul magazinului — nici 
un afiș, iar la administrația pieței nu 
venise nimeni. Singurii vînzători 
prezenți la acea oră (în număr de 
20—25) erau producătorii individuali, 
care insă nu-și puteau începe acti
vitatea din lipsă de... cîntare. Distri
buitorul de cintare nu sosise, deși 
programul său începe la ora 6.

Pe Ia 6,15 își face apariția mașina- 
navetă cu produsele țăranilor din 
jurul Capitalei. Sint descărcate lăzi 
cu roșii, vinete, ardei, castraveți.

Pe la 6,30 piața își începe activita
tea. între timp venise și distribuitor 
rul de cintare. Singurele puncte de 
vinzare care rămin închise sint... cele 
ale I.L.F.

La 6,40 se deschide ușa magazinu
lui central de legume-fructe. Clienții 
dau să intre, dar se întorc din prag. 
Singurele legume, oferite la acea oră 
sint... sticlele de Ci-co și cutiile de 
roșii în bulion.

Cînd mulți nu mai pridi
desc să vîndă și unii nu mai 
prididesc să stea... •••PIATA 
1LIE FINTILIE. Este marfă sufi
cientă atit la unitățile de stat, cit și

Ca urmare. încă cu 11 ani in urmă, 
aici s-a creat cabinetul metodic de 
educație materialist-științifică, care 
joacă rolul unui adevărat centru de 
documentare și de promovare a unor 
metode adecvate, menite să faciliteze 
îmbunătățirea muncii in acest do
meniu. .

Cabinetul pune la dispoziția celor 
interesați un bogat și variat mate
rial documentar sistematizat pe do
menii : seturi de planșe privind 

x structura universului și istoria Ter- 
rei, apariția vieții și a omului pe pă- 
mint, roci, mulaje, fosile, albume, 
diafilme și diapozitive, lame pentru 
observarea la microscop a celulei u- 
mane și a celei vegetale etc. De a- 
semenea, cabinetul dispune de un

Din experiența Comitetului municipal 
de partid Sighetu Marmației

planetariu care reproduce mișcarea , pil, mai ales cind este însoțită și
de rotație și de revoluție, a ’pămin- 
tului. utilizat la explicarea unor fe
nomene naturale, ea eclipsele, succe
siunea anotimpurilor etc., precum și 
de o serie de aparate — microscop, 
lunetă, magnetofon, aspectomat și al
tele pentru efectuarea de experiențe 
științifice demonstrative.

în același timp, lectorii și propa
gandiștii au la îndemînă în acest ca
binet studii și lucrări de specialitate 
cu privire la concepția partidului și 
statului nostru despre religie, la fe
nomenul religios și formele lui de 
manifestare în diferite zone ale mu
nicipiului etc.

Printre scopurile deybază ale cabi
netului se numără și pregătirea me
todică și de specialitate a propagan
diștilor, a membrilor brigăzilor' de 
răspîndire a cunoștințelor științifice, 
a tuturor celor ce-și desfășoară mun
ca educativă în acest domeniu. De 
fapt, ceea ce se întreprinde la ca
binet se regăsește în acțiunile inte
resante și diversificate. în formele 
atractive sub care se desfășoară ac
tivitatea educativă în unitățile econo- 
mico-sociale ale municipiului.

De pildă, în unități economice pre
cum Combinatul de prelucrare a lem
nului, întreprinderea de tricotaje „U- 
nitatea", Întreprinderea mecanică, 
cooperativa meșteșugărească „Mara", 
.gazetele de perete au o rubrică per
manentă intitulată „Brigada științi
fică pe adresa dumneavoastră" — 
unde se formulează răspunsuri Ia

Ieri, în Piața Obor Foto : E. Dichiscanu

la producători ; organizarea desface
rii este bună, astfel incit cetățenii își 
pot face cumpărăturile fără să aștep- 

, te prea mult. I.L.F.-ul are in piață 
11 puncte de desfacere. Nu erau 
mai mult de 4—5 persoane la 
flecare cîntar. în Intervalul de
timp cind unitatea este închisă pen
tru pauza de prinz (de la ora 10 la 16) 
rămin să funcționeze toate cărucioa
rele și unul din tronsoanele unității, 
solicitarea fiind in scădere intre 
aceste ore. Deci, există condiții ca 
lucrurile să se desfășoare bine, ctfm- 
părătorii să fie mulțumiți.

PIAȚA OBOR ne intimpină, Ia rîn- 
dul ei, chiar și in această zi de mai 
mică solicitare, cu forfotă. în hală, 8 
din cele 9 puncte de desfacere ale 
unității nr. 177 a I.L.F. Berceni sint 
deschise. Se expune un sortiment va
riat de legume. Aprovizionarea neîn
treruptă influențează pozitiv întrea
ga piață : la multe sortimente, pro
ducătorii — veniți în număr mare și 
oferind un sortiment variat de pro
duse — au scăzut prețurile sub cele 
de mercurial.

In Piața Miniș, în schimb, aspec
tele sint contrastante ; din bogata va
rietate de legume și fructe de sezon, 
I.L.F.-ul oferea, practic, doar ceapă și 
cartofi. Varza, fasolea, dovleceii și 
castraveții expuși în rafturi erau 
atit de depreciați, incit erau ocoliți 
de consumatori. Cit privește roșiile, 
vinetele, usturoiul'și fructele de orice 
fel — lipseau cu desăvirșire. Totul 
îți dădea impresia, în orele la care 
gospodinele își fac piața, că vara a 
trecut demult, că sezonul legumicol e 
depășit și că singurele surse de apro
vizionare ale I.L.F.-ului sint silozu
rile cu ceapă și cartofi.

Iată însă că, pe la ora 8, în jurul 
punctelor de vinzard I.L.F. s-a iscat 
oarecare animație. Au fost scoase la 
iveală, dintr-un morman de lăzi, 
citeva cutii cu porumb de fiert. Totul 
durează doar citeva minute, pentru că 
cele citeva lădițe se termină rapid. 
Apoi „activitatea" revine la „normal". 
Adică, la... inactivitate. Vînzătorii cad 
din nou in plictiseală, privind pe co
legul lor care vinde cartofi, contem- 
plind balansul unicului cîntar utili
zat, la care rindul de 30—40 de per
soane nu se micșorează deloc.

Dăm un ocol pieței. Tocmai iși fac 
apariția, pe la 8,15, două mașini (31- 
BZ-512 și 31-BZ-1152), care aprovi
zionează punctul de vinzare deschis 

cele mai diverse întrebări adresate 
de oameni. Spicuim din întrebările 
trimise pe adresa brigăzii : „Care 
este viitorul navetei spațiale ?“. 
„Pot fi prevenite dermatozele pro
fesionale 7", „Ce înseamnă alimen
tație rațională „Care sint caur 
zele mișcărilor seismice pe terito
riul României1?". însoțite adesea de 
fotografii, grafice explicative, co
mentarii din presă, răspunsurile .în
cheagă un adevărat dialog cu oame
nii, multe din întrebări solicitînd a- 
dincirea unor răspunsuri deja for
mulate.

Aceeași informație Științifică exer
cită o influență educativă diferită 
dacă o citești într-o publicație sau 
o auzi din gura propriului tău co

de ,o demonstrație practică. Pornind 
de la acest adevăr,'în municipiul Si
ghetu Marmației sînt antrenați in ac
tivitatea de educație ateistă și elevii, 
mulți dintre ei fiind proveniti chiar 
din familiile cu diferite grade de 
religiozitate. Microbrigăzile științifice 
școlare au devenit o prezență obiș
nuită la întîlnirile cu părinții, la di
ferite spectacole culturale, unde e- 
fectuează demonstrații, fac experien
țe. Folosind arma ironiei sau a cri
ticii deschise, microbrigăzile școlare 
iau atitudine și față de o serie de 
fapte nocive ale adepților credințelor 
mistice. De pildă, refuzul unui cre
dincios sectant din cartierul Cîmpu 
Negru de a dona singe propriului 
copil, aflat în pragul morții, salvat, 
în ultimă instanță, ca urmare a in
tervenției colectivității. Sau cazul 
altui sectant din cartierul Iapa care 
propaga ideea sfîrșitului lumii în mai 
puțin de un an, dind chiar o decla
rație scrisă în acest sens.

Cu sprijinul cabinetului s-au ini
țiat o 'serie de cercetări concrete pri
vind evoluția fenomenului religios, 
cerințele și preferințele oamenilor 

(față de activitatea educativă. Con
cluziile parțiale desprinse pînă acum 
creează condiții ca acțiunile inițiate 
să fie mai bine adecvate nivelului și 
preocupărilor auditoriului, să răs
pundă unor necesități educative rea
le. Practica ne-a arătat — sublinia 
tovarășul Constantin Calogherato, 

la București de I.L.F. Buzău. Se des
carcă marfă proaspătă, adusă direct 
de la cimp : ardei, vinete, ceapă, 
pere, struguri.

La ora 9 intră Ia descărcare 
la I.L.F. camionul 21-B-1862 cu 
aydei gras, iar la 9,30 apare 
al dpilea camion cu ceapă. La 9,45, 
deci după ce orele obișnuite de a- 
provizionare s-au scurs, vinzătorii 
unității Agrocoop sparg și ei gheața : 
se hotărăsc să scoată pe platoul pie
ței un cărucior cu piersici. Le ținu
seră în depozit.

Ca orice comerț, comerțul cu le
gume și fructe are obligația de a 
prezenta marfa în mod corespunză
tor, civilizat. Organizarea de vitrine 
frumoase, de standuri atractive, de 
expoziții cu aceste produse a intrat 
chiar in tradiția comerțului. Iată însă 
că, in Piața Obor, Trustul horticul
turii Tulcea și-a aranjat cele mai 
frumoase produse intr-o mare expo
ziție... fără vînzare. Deși la ora 10 i 
se terminaseră roșiile, de lădițele cu 
roșii din expoziție nu avea voie să 
se atingă nimeni. „Credeți că e ușor 
să aranjezi atitea produse ? — ne-a 
întrebat, aproape revoltat, reprezen
tantul trustului respectiv. Le ținem 
acolo trei zile șl apoi le vindem". Ce 
se întimplă cu produsele ținute trei 
zile la cele 30 de grade din aceste zile 
am văzut chiar pe loc : camionul 
36-B-5788 tocmai încărca (din „depo
zitul" s/andului) lăzi după lăzi cu 
roșii complet depreciate.

Menționăm că la toate celelalte 
standuri ale trusturilor horticole ve
nite In Piața Obor se vindea tot ceea 
ce era expus (fără rezerve ținute la 
vedere sau mai puțin la vedere), iar 
stocurile erau mereu împrospătate. 
„Am comandat pentru astăzi 30 tone 
de marfă — ne spunea Constantin 
Stegăroiu, șef de unitate, reprezen
tantul Trustului horticol Olt ; intre 
acestea sint struguri, 15 tone de pe
peni și alte produse, care vor com-

ceea ce privește cantitatea și calitateaConcluzia raidului nostru în ceea ce privește cantitatea și calitatea 
mărfurilor desfăcute și, in mare măsură, In ceea ce privește ritmici
tatea vinzării este deci, in general, pozitivă. Aceasta nu trebuie totuși 
să determine pe nimeni să slăbească preocuparea ca, pretutindeni, 
desfacerea produselor să se desfășoare ritmic, cu grijă, civilizat, ca 
nici un kilogram de fructe sau legume să nu se mai deprecieze, ca 
grija oricărui lucrător din acest sector să nu se rezume la aranjarea 
de Vitrine, ci să aibă in vedere ca întreaga piață să arate ca o vitrină.

Raid-anchetă realizat de M. BABOIAN, R. ȘERBAN, 
M. IONESCU, M. TONA

*

Tabăra „Prietenia" de Ia Uzarea 
-o inițiativă stimulativă 

pentru afirmarea artei noastre
directorul cabinetului municipal pen
tru activitatea ideologică și politico- 
educativă — că una din deficiențele e- 
sențiale care afectează forța de influ
ențare a acțiunilor este stereotipia, 
constind cel mai adeseij în „adapta
rea" sumară a .textului unei confe
rințe trimise de la județ, care este 
citită apoi și intr-o intreprindere. și 
într-o școală, și intr-un cartier. Or, 
noi, în municipiu avem categorii so- 
cio-profesionale distincte, cu preocu
pări diferențiate, de care activitatea 
educativă trebuie să țină seama.

Aceeași cercetare a relevat și un alt 
aspect deosebit de important al . ce
rinței diversificării — anume recon
siderarea concepției potrivit căreia 
acțiunile educative trebuie să aibă loc 
numai la cămin, unde nu vin de 
multe ori tocmai cei pentru care a- 
ceste acțiuni au fost- organizate. Iată 
de ce acum se depun eforturi evi
dente de a muta centrul de greutate 
al acțiunilor educativeTn cartiere, pe 
grupe de străzi și locuințe chiar, a- 
dică acolo unde există condiții să fie 
discutate mai deschis o serie de lu
cruri, ca oamenii să poată adresa tot 
felul de întrebări.

fp fine, în strinsâ legătură cu pro
blema diversificării acțiunilor, se ri
dică și un alt aspect demn de toată 
atenția, care și în municipiul Sighe
tu Marmației dă destulă bătaie de 
cap. O activitate educativă diversă 
presupune ca fiecare comunist, fie
care specialist să devină un propa
gandist, un militant activ pentru în
rădăcinarea unor trainice convingeri 
materialist-științifice. Or, așa cum 
aveam să aflăm din discuțiile cu fac
torii de răspundere, unele organizații 
de partid, unele cadre didactice și. alți 
specialiș'ti nu se consideră direct im
plicați in activitatea de educație ma
terialist-științifică, nu dovedesc sufi-' 
cientă fermitate față de manifestările 
mistice. Cel mult, se mulțumesc să 
„semnaleze" la municipiu respectiva 
manifestare. Apare cit se poate de 
limpede, însă, că activitatea de 
dezrădăcinare a credințelor mistice 
este încununată de succes numai in 
măsura în care asemenea mentalități 
primesc replica acolo, la locul unde 
se manifestă, sint întîmpinate cu fer
mitatea și' argumentele științifice, 
convingătoare ale celor din jur, în 
primul rînd, Cu atitudini ferme, pri
mesc replica exemplului de viată șl 
muncă inaintat al tuturor comuniști
lor.

Gheorqhe SUSA 
Paul DOBRESCU

începînd din a doua jumătate a 
lunii, iulie, cunoscuta tabără de 
creație „Prietenia" de la Lăzarea, 
județul Harghita, și-a deschis din 
nou larg porțile pentru un mare 
număr de artiști plastici, care, timp 
de o lună de zile; vor zăbovi cu pa
siune la modelarea lemnului și 
pietrei, la combinarea culorilor pe 
șevalete. Ajunsă la cea de-a IX-a 
ediție, tabăra oferă, prin grija co
mitetului județean de partid, a co
mitetului județean de cultură și e- 
ducație socialistă, condiții dintre 
cele mai favorabile activității de 
creație, multiple posibilități de cu
noaștere’ a vieții și muncii oameni
lor de pe meleagurile harghitene, 
precum și pentru strîngerea legătu
rilor de prietenie și frăție între ar
tiști români, maghiari, germani și 
de alte naționalități din țara noas
tră, uniți sub semnul acelorași 
idealuri, stimulați de îndemnurile 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să creeze opere durabile, de un 
optimism robust, inspirate din rea
litățile zilelor noastre, din dorința 
fierbinte a poporului român de a 
trăi în pace, înțelegere și colabora
re cu toate popoarele lumii, in
spirate din trecutul glorios de luptă, 
din frumusețile naturii, din bogata 
zestre materiâlă și> spirituală făurită 
de-a lungul veacurilor.

Am poposit în tabără la sfîrșitul 
lunii iulie. Ajuns aici am avut im
presia că ne aflăm pe un vast șan
tier al creației, al cunoașterii și în
frățirii dintre creatori. Și-au dat 
întîlnire Ia Lăzarea, într-un minu
nat amfiteatru natural, în incinta 
unui vechi monument istoric, pic
tori, sculptori și graficieni din toate 
colțurile țării. Am stat o zi printre 
ei și am consemnat, cîteva măr
turii ;

„Ne bucură nespus de mult fap
tul ■ că putem consemna din nou 
— np-a spus pictorul Gaăl Andrăs, 
președintele filialei din Miercurea 
Ciuc a U.A.P. — prezența unor 
nume de primă rezonanță ale plas
ticii românești : Aurel Ciupe, Bordi 
Andrăs, Vlad Florescu, Ion Mura- 
riu, Ervant Nicogosian, Mircea 
Vremir, Deăk Ferenc, Victor Datcu, 
Barabâs Eva, Maszelka Jănos, A- 
dorjami Endre și alții. Ne-am re- 
întilnit, de fapt, vechi prieteni și 
am legat noi prietenii trainice. 
Muncim aici cot la cot, români, 
maghiari, germani și alte naționa
lități in climatul fertil al înțelege
rii și al stimei reciproce. Am pre
văzut în programul nostru, pe lingă 
activitatea de creație, organizarea 
de excursii, vizite de documentare 
pentru a asigura contactul nemijlo
cit cu frumusețile meleagurilor 
harghitene, cu realizările remarca
bile obținute prin munca înfrățită 
a oamenilor muncii români și ma
ghiari în anii rodnici ai construc
ției socialiste. De asemenea, am 
programat întilniri cu bameni ai 
muncii din marile întreprinderi in
dustriale ale județului, cu activiști 

' des partid și de Stat, schimburi de 
experiență, dezbateri".

„Deschiderea actualei ediții a ta
berei ' ne-a spus Zold Lajos, di
rectorul taberei — a coincis cu 
inaugurarea unei galerii de artă cu 
expoziție permanentă în cele șase 
săli ale bastionului castelului ridi
cat din ruini. Sint expuse aici cele 
mai izbutite lucrări realizate de cei 
300 de artiști care ne-au fost 
oaspeți în decursul existenței tabe
rei de creație -«Prietenia- de la Lă

Cultură, educație, hărnicie
(Urmare din pag. I)

pleta sortimentul pus in vinzare". 
Intr-adevăr, legumele și fractele puse 
pe cîntar, deșertate in sacoșe sint 
ca „de la expoziție". Deși calitatea 
lor e foarte bună, deși cumpărătorii 
sint numeroși, ei nu au mult de aș
teptat, deoarece vinzarea se face in 
nu mai puțin’de 10 puncte de des
facere. La derularea acestui flux 
continuu de marfă iși aduc o con
tribuție și... beneficiarii. Ne referim 
la o interesantă inițiativă observată 
in piețele Obor și Miniș. Reprezen
tanți ai cantinelor de la marile 'în
treprinderi din zonă ajutau, in afara 
programului, personalul de la stan
durile trusturilor horticole din țară 
să descarcă și să așeze marfa in 
unități.

Iată încă un exemplu, din multe
le posibile, care demonstrează că 
drumul legumelor din grădini, de pe 
cimp pînă pe tarabe, iar de aici in 
sacoșa cumpărătorilor poate fi 
scurtat,- oferindu-se la vinzare ex
clusiv marfă proaspătă, de bună ca- 

- litate. Există in piețe, ca Amzei, 
Unirii, Ilie Pintilie, Moghioroș ș.a., o 
experiență bună, exemple de opera
tivitate și solicitudine, care denotă 
că factorii ce răspund de organiza
rea comerțului bucureștean au găsit 
metodele care să asigure desfacerea 
promptă și fluentă a produselor de 
sezon. Este de reținut că această 
grijă față de calitatea actului comer
cial aduce și avantaje producătorilor, 
și satisfacții cumpărătorilor.

E firesc ca abundența recoltei de 
legume și fructe din acest an să im
prime un ritm accelerat In activi
tatea I.L.F. și estp firesc ca acest 
ritm sporit să determine o mai mare 
mobilizare a forțelor tuturor celor 
ce se ocupă cu desfacerea acestor 
produse, generalizîndu-se experiențe
le bune, dovedindu-se- că „acciden
te" ca acelea constatate în timpul 
sondajului sint, cu adevărat, acciden
tale.'

decenii în urmă, cind învățătorul 
mă intilnea pe uliță, in urma celor 
patru-cinci oițe' și voia să știe ce 
carie citesc. Multe, negrăit de mul
te s-au schimbat de-atunci ; totuși, 
unele au rămas cam la fel. Am 
spus-o de mai multe ori că, în 
vremea studenției mele, cînd în
cercam noi, fiii intelectuali ai sa
tului. să incropim cite o serbare, 
trebuia-' să improvizăm scena pe 
prispa școlii și desfășuram pro
gramul numai intre orele unu și 
trei, că ne blestema preotul că-i 
luam oamenii de la biserică și ne 
suduia crișmavul că-1 lipseam de 
clienți dacă modesta noastră ser
bare s-ar fi desfășurat in orele de 
dupâ-amiază sau de seară. Acum 
citesc, de pildă, că în satul Năruja 
din Vrancea, zonă de mare bogă
ție folclorică, de originali și nein- 
trecuți creatori de artă populară, 
deci de cultură românească, sătenii 
și-au construit, din materiale loca
le, un amfiteatru cu l 500 de locuri. 
Ce minunată arenă vrednică de ri
dicat pentru manifestările cultural- 
artistice, înscrise în antpla mișcare 
de cultură, știință, artă și civiliza
ție numită „Cintarea României"... 
„Vrednic de invidiat" se referă la 
tinerețea mea, pentru că acum nu-i 
sat, oricit de modest, care să nu fie 
înzestrat cu un cămin cultural, cu 
o casă de cultură, cu o bibliotecă. 
Dacă unele nu funcționează cum 
trebuie, le-au cam ruginit zăvoarele 
de vină sint multe : incompetența, 
„Iașă-mă-să-te-las“-ul de azi pe 
mîine, „nuyi-treaba-mea", • „mai- 
facă-și-alții“ și alte asemenea nă
ravuri. Adică toate acele forme ale 
lipsei de entuziasm, ale indolenței, 
ale comodității fizice și morale. 

„România-film" prezintă: „ÎNTÎLNIREA“
o producție a Casei de filme Unu

Scenariul : Bujor Nedelcovici. Costume : Gabriela Bubă. Montajul : Ga
briela Nasta. Coloana sonoră : ing.' A. Salamanian. Imaginea : Alexan
dru Groza, in colaborare cu Nicolae Girardi. Regia : Sergiu Nicolaescu. 
Cu : Ovidiu Iuliu Moldovan, Ioană Pavelescu, Sergiu Nicolaescu. Vladimir 
Găitan, Virgil Flonda, Colea Răutu, Cornel Girbea, Mihai Măiaimare și 
Dana Mladin. Filmul este realizat in studiourile Centrului de producție 

cinematografică „București".

zarea. Desigur, mai sint multe 
de făcut. In prezent lucrăm la a- 
menajarea unei noi galerii, la res
taurarea sălii cavalerilor, unde in
tenționăm să creăm o sală festivă 
pentru reuniunile de amploare".

Maestrul Aurel Ciupe, un vechi și 
foarte îndrăgit oaspete al taberei, 
ne intimpină spunindu-ne, mai in 
glumă, mai in serios, că vorbește in 
numele unui octogenar reintinerit 
prin puterile miraculoase ale aces
tei tabere de creație.

„Mă aflu aici — ne spune — 
pentru a patra oară. Dacă puterile 
imi vor permite voi reveni și în 

\ anul viitor, pentru că, v-am mai 
spus, această tabără m-a cucerit in 
așa măsură, incit în tot timpul a- 
nului abia aștept să ajung aici, 
înconjurat de prietenia și dragostea 
colegilor mei mai tineri, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, sufletul mi se umple de 
bucurie și de tinerețe. Simt din nou 
că mă aflu în plenitudinea forței 
mele creatoare. Dealtfel, în de
cursul a numai două săptămini am 
și realizat citeva tablouri pe care le 
consider reușite. îmi place să văd, 
de asemenea, că tabăra, asemenea 
unui gospodar harnic, priceput Și 

. stăruitor, își înstărește în fiecare an 
zestrea materială. Ceea ce oferă ea 
astăzi pentru noi, artiștii, pentru 
.arta plastică românească -poate fi 
considerat pe drept cuvint pildui
toare. Aș vrea să amintesc în acest 
senș doar galeria de artă inaugu
rată cu ocazia deschiderii actualei 
ediții. Fără exagerare, sînt expuse 
aici lucrări de o certa valoare ar
tistică cu care patrimoniul' cultural 
al județului și al țării se poate 
mindri pe bună dreptate".

Maestrul Bordi Andrăs se află 
pentru prima dată printre oaspeții 
taberei. „Atenția, prietenia, bucu
ria reintîlnirir cu colegi nevăzuți de 
ani de zile, cu foștii mei elevi, na
tura fermecătoare m-au cucerit in 
așa măsură incit din prima zi am 
început a picta — ne-a mărturisit 
el. Plănuiesc o nouă expoziție de 
amploare in țară în care lucrările 
realizate la Lăzarea vor figura la 
loc de frunte".

Pe pictorul Ion Murariu l-am 
găsit în fața șevaletului. Tablou
lui, ce înfățișa o secvență din na
tura înconjurătoare taberei, nu-i 
mai lipsea decît semnătura creato
rului. ,

„Sîntgm aici, Ia Lăzarea — ne-a 
spus pictorul — ca intr-o mare și 
unită familie, animată de sincera 
dorință de a elabora noi și noi 
opere destinate înfrumusețării vieții 
oamenilor, formării omului nou, 
multilateral dezvoltat, constructor 
de nădejde al socialismului, și co
munismului în patria noastră. In 
a doua jumătate a lunii septembrie 
voi avea o expoziție in sala Dalles 
din Capitală. Voi expune acolo și 
lucrări realizate la Lăzarea".

★
Imagini și mărturii revelatoare 

despre tabăra de creație „Prietenia" 
de. la, Lăzarea, una din inițiativele 
culturale ce pun in' lumină conlu
crarea frățească, spre binele crea
ției românești, bauza cpiiriună a tu
turor creatorilor de frumos din 
patria noastră. De nouă arii de zile 
se înalță aici un monument cu sute 
de autori, menit să dăinuie, să 
valorifice permanent inepuizabilele 
resurse creatoare ale poporului 
nostru.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

Căci comoditatea este cheia sără
ciei nu numai materiale, ci și spi
rituale ; iar sărăcia spirituală este 
antinomică și culturii, și civilizației.

Aș cuteza să spun că marea sete 
de cultură, aderența organică la ci
vilizație, poporul nostru și le ex
primă grăitor și prin proverbele 
despre hărnicie ori trîndăvie. Ce 
poate fi mai elocvent ca metafora 
pe care am auzit-o de la bunici și 
străbunici : „Cine se scoală mai de 
dimineață acela e mai mare în sat", 
adică harnicul e vrednic de laudă. 
Și numai el, fiindcă „trîndăvia a- 
doarme sufletul celui mai deștept", 
iar „lenea-i cel mai mare vrăjmaș 
al muncii".

Societatea socialistă, prin geneza 
și definiția ei, este o societate a 
muncii. Munca e resortul ei esen
țial. Mai mult ca oriunde, aici hăr
nicia se profilează ca izvorul tutu- 
i-or virtuților. Și dacă enunțăm un 
adevăr spunind simplu : cultura în
seamnă transformarea ideilor in 
sentimente, și dacă e-- adevărat că 
prin civilizație omul și-a dezvoltat 
simțul adevărului, binelui, cinstei, 
poeziei, frumosului, atunci înseam
nă că hărnicia, conștiinciozitatea, 
expurgarea'lenei și a dezinteresu
lui dintre noi ne ajută a ne încadra 
indestructibil in cultură și civiliza
ție, in progres și omenie.

în era socialistă am săltat, prin 
efortul nostru, al tuturor, pe o 
'treaptă de civilizație nevisată altă
dată. Cultura și civilizația au deve
nit, in mod concret, un bun al tu
turor. Să le dezvoltăm mereu, 'cu 
toții și pentru tqți. Bătrinii spu
neau : „Harnicul nu piere, și din 
pelin el face miere".

Trăim și făurim o epocă nouă, un 
om nou pentru civilizație și cultură 
prin conștiință, cinste, hărnicie.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate ddmnule președinte,
îmi este plăcut să mă adresez dumneavoastră pentru a vă exprima 

mulțuniirile mele pentru mesajul de felicitare trânsmis cu ocazia victoriei 
pe care am obținutro în alegerile care au avut loc in Mexic la 4 iulie a.c., 
cit și pentru conținutul acestui mesaj.

Vă reînnoiesc sentimentele mele de prietenie, pe care sint sigut că vom 
»vea ocazia de â le aprofunda intr-up viitor apropiat.

în mod cordial,
MIGUEL DE LA MADRID

COTIDIAN.
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scîntei?
Convorbiri economice româno-libiene 

încheierea lucrărilor sesiunii comisiei mixte 
guvernamentale -

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim- 
viceprim-ministfu ăl /guvernului, a 
primit, mărți după-amiază, pe Fawzi 
Shakshouki, secretar al Comitetului 
popular general pentru planificare, 
conducătorul delegației libiene la se
siunea a IX-a a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-libiene de coo
perare economică și tehnică.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații economice 
existente între Republica Socialistă 
România și Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă, subliniindu-se 
rolul hotăritor pe care l-au avut în
țelegerile și hotăririle convenite intre 
conducătorii celor două state, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moamryer El Geddafi, în adincirea 
și diversificarea acestor relații. în 
interesul ambelor țări și popoare, al 
cauzei' păcii, progresului și cooperă
rii internaționale. Totodată, au 
fost abordate probleme privind posi
bilitățile de dezvoltare în continuare 
a cooperării româno-libiene în do
menii de interes reciproc.

La întrevedere au participat tova
rășii Ion Pățan, ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor, fixe, și 
Andrei Păcurar, ambasadorul Româ
niei la Țripoli.

*
în aceeași zi, oaspetele libian a 

fost primit de tovarășul Nicolae 
Constantin, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind căile și mijloacele

Cunsfătuire privind activitatea comitetelor și comisiilor 
de femei in domeniul zootehniei

Consiliul Național al Femeilor și 
Comitetul județean Mureș al P.C.R. 
au organizat, marți, la Stațiunea de 
cercetări zootehnice din Singeorgiu 
de Mureș, o consfătuire privind acti
vitatea comitetelor și comisiilor de 
femei pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe acest an in domeniul zoo
tehniei.' Au participat membre ale 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Femeilor, președinte și vice
președinte ale comitetelor județene 
ale femeilor, specialiști, alte cadre 
care își desfășoară activitatea în a- 
cest important sector al agriculturii.

în cuvîntul lor, participantele s-au 
angajat să acționeze neabătut-pentru 
traducerea !n viață a indicațiilor și 
orientărilor date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind dezvoltarea zoo
tehniei în 1982 și in actualul cincinal, 
în vederea îndeplinirii programelor

tv
PROGRAMUL 1

18,00 Fotbal : Sport Club Bâcău — Uni
versitatea Craiova. Campionatul 
național — divizia A. In pauză s 
Tragerea Pronoexpres

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului /
20,00 Telejurnal
20,35 Arc peste timp. 23 August 1944 — 

23 August 1982. Istoria în docu
mente

20,55 Film artistic : „Stejar — extremă 

de dezvoltare a cooperării și colabo
rării economice, precum și a schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări pe baze reciproc avantajoase.

★
Marți s-au încheiat, la București, 

lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-libiene de cooperare economi
că și tehnică.

în timpul actualei sesiuni, pomin- 
du-se de la posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări, au 
fost stabilite noi măsuri'pentru adîn- 
cirea cooperării româno-libiene în 
domeniile industriei construcțiilor de 
mașini, petroliere, transporturilor, 
construcțiilor și agriculturii, pentru 
dezvoltarea colaborării tehnico-știin- 
țifice și in alte sectoare de interes 
reciproc. De asemenea, s-au stabilit 
măsuri pentru creșterea și diversifi
carea schimburilor comerciale bi
laterale.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de tovarășul Ion Pățan, ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, președintele părții române in 
comisie, și Fawzi Shakshouki, secre
tar al Comitetului popular general 
pentru planificare, conducătorul de
legației libiene la lucrările comisiei.

La semnare au fost de față Andrei 
Păcurar, ambasadorul țării noastre la 
Tripoli, și Abdulhamid S. Zintani, 
secretar al Comitetului popular al bi
roului popular al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste la Bucu
rești.

(Agerpres)

de autoconducere șf autoaprovizîo- 
nare teritorială. în cadrul consfătui
rii, tovarășul Nicolae Vereș, prim- 
secretar al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., a înfățișat realizările 
oamenilor muncii mureșeni, acțiunile 
ce se întreprind în zootehnia județului 
pentru perfecționarea activității și 
creșterea eficienței economice a a- 
cestui sector. în încheiere, tovarășa 
Ana Mureșan, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, a subliniat sar
cinile importante' ce revin comitete
lor și comisiilor de femei pentru. în
făptuirea neabătută a programului 
de’dezvoltare a zootehniei în actua
lul cincinal.

Participanțit la consfătuire au efec
tuat un larg șl util schimb de ex
periență în cadrul fermelor zooteh
nice din Sîngeorgiu de Mureș, Band 
și Șâulia, unități cu bogate tradiții 
In creșterea animalelor. (Agerpres).

urgență". Producție a Casei de 
filme cinci

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,35 Buletinul rutier al Capitalei
20,50 Viața economică a Capitalei
21,15 Vacanță pe portativ — muzică 

ușoară
21.30 Din țările socialiste
21,45 C.hemărl mozartlene : Concertul 

In re minor pentru pian și or
chestră t i

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

■ De pe banda de monta] a 
Întreprinderii de motoare electrice 
din Pitești a ieșit motorul cu numă
rul 17 milioane. In această între
prindere se realizează in prezent 70 
tipuri de motoare fracționare și 35 
asincrone, ceea ce reprezintă în
tregul. necesar de astfel de utilaje 
de care are nevoie economia na
țională și care pînă nu de mult se 
importau.

■ Furnalul nr. 3 de pe platforma 
Combinatului siderurgic de la Ga
lați a împlinit 10 ani de funcționa
re. răstimp în care a elaborat circa 
9 milioane tone fontă. După repa
rația capitală efectuată, furnalul 
funcționează la parametri superiori 
celor proiectați inițial.

■ La întreprinderea de utila] chi
mic din Borzeștl a fost realizată, 
pentru primo ^dată în țară, o insta
lație de fabricare a gelatinei foto. 
Produsul, care va fi realizat la în
treprinderea chimică din Mărășeștî, 
va fi utilizat de colectivul combina
tului „Azomureș" la fabricarea pe
liculei fotografice.

■ Consiliul popular al comunei 
Gîrla Mare, din județul Mehedinți, a 
creat, cu sprijinul cetățenilor, o gos- 
podărie-anexă in cîteva construcții 
vechi care nu mai erau folosite. 
Gospodăria a fost populată cu 1 500 
găini, 100 oi, 40 iepuri de casă, 30

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români in competiții internaționale
• în turneul internațional femi

nin de șah de la Băile Herculane. 
după consumarea a. cinci runde, con
duce maestra româncă Dana Nuțu- 
Terescenco, cu 4 puncte,. urmată de 
Gabriela Olărașu (România) — 3
puncte și Tamara Hugașvili (U.R.S.S.) 
— 2,5 puncte (1).

In runda a 5-a, Gabriela Olărășu 
a invins-o pe Viorica Ionescu, iar. in 
partidele Ellsabeta Polihroniade — 
Grazyna Szmacinska (Polonia), Dana 
Nuțu-Terescenco — Iudita Kantor și 
Ligia Jicman — Gertrude Baumstark 
a fost consemnată remiza. Partida 
Antonina Dragasevici — Tamara Hu
gașvili s-a întrerupt.
• La sfirșitul acestei săptămini se 

vor desfășura pe stadionul „23 Au
gust", din Capitală, întrecerile celei 
de-a 41-a ediții a Jocurilor balcanice 
de ațletism, Ia care și-au anunțat 
participarea sportivi ți sportive .dini 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia,: Turcia 
și România. Concursul constituie 
pentru participanți un ultim și util 
prilej de verificare in vederea apro
piatelor campionate europene, pro-

în cîteva
• într-un interviu acordat ziaru

lui italian „Gazzetta dello Sport", 
Karl-Heinz Rummenigge, căpitanul 
reprezentativei de fotbal a R. F. Ger
mania, apreciază că, pentru ca in 
viitor să poată obține succese pe plan 
internațional, selecționata vest-ger- 
mană va trebui să-și schimbe substan
țial maniera de joc. „Actuala echipă, 
a declarat Rummenigge, a etalat un 
fotbal prea lent, iar stilul de joc a 
fost destul de stereotip. Am avut 
noroc totuși la acest campionat mon
dial", a subliniat Rummenigge, care a 

nutrii, 5 vaci pentru lapte, 2 scroafe 
de reproducție. In prezent se Iu- 
creoză la amenajarea unei ciuper- 
cării și a unei sere. 0

■ Pe drumul național 1’1 - între 
Brașov și intersecția cu drumul no- 
țional 10 - au început lucrările 
pentru crearea a două noi benzi de 
circulație. In același timp se con
struiește un pasaj superior Io inter
secția celor două drumuri naționa
le. Prin efectuarea acestor lucrări 
se creează condiții pentru o circu
lație mai bună.

■ In zona viitorului centru civic 
ol orașului Lupeni s-au încheiat lu
crările de regularizare șl îndiguire 
o Jiului pe o lungime de 3 km. In 
urma lucrărilor de sistematizare s-a 
reconstruit șl modernizat vechea sta
ție hidrologică a orașului, care 
fusese demolată. Instalațiile moder
ne din dotareo stației vor permite 
înregistrarea automată a debitelor 
hidrologice.

■ In urma activității de reproiec- 
tare, vechile produse ale întreprin
derii textile „Oltul" din municipiul 
Sfîntu Gheorghe, județul Covasna, 
vor fi înlocuite treptat cu altele noi. 
La țesăturile extrclate, greutatea 
produselor a fost redusă cu 5-10 Ia 
sută, iar la cele destinate industriei 
de încălțăminte cu 15 la sută.

■ Mai bine de 2 500 de pionieri 

gramate între 6 și 12 septembrie la 
Atena.

Din loturile țării noastre pentru a- 
ceastă importantă Competiție fac par
te, prițitre alții, valoroasele săritoare 
în lungime Vali Ionescu, recordmana 
mondială a probei, cu 7,20 m, și Ani- 
șoara Cușmir, Maricica Puică, Doina 
Melinte, Fița Lovin, Mihaela Loghih
— la feminin și Bedros Bedrosian, 
Iosif Naghi, Sorin Matei, Paul Copu
— la masculin.

• Astăzi vor incepe in orașul ca
nadian Edmonton campionatele mon
diale de lupte libere, la care partici
pă 178 de sportivi reprezentînd 27 de 
țări. La actuala ediție vor evolua și 
sportivii români Aurel Neagu (57 kg), 
Traian Marinescu (62 kg) și Vasile 
Pușcașu (100 kg).

• Rezultate înregistrate în cadrul 
competiției internaționale de baschet, 
pentru echipe de juniori „Cupa Prie
tenia", care se desfășoară la Salgo- 
tarjan (Ungaria) : U.R.S.S. — Unga
ria (B) 97—65 (47—32) ; Bulgaria — 
România 69—62 (38—30) ; Cuba — 
Polonia 78—73 (41—37) ; Cehoslova
cia — Ungaria 70—62 (34—30).

rînduri
a

adăugat că, după opinia sa, Ierarhia 
mondială In Spania ar fi trebuit să 
fie Șrazilia. Italia, Franța.
• După disputarea a 43 de turnee, 

in clasamentul general al „Marelui 
premiu — F.I.L.T." se menține lider 
tenismanul american Jimmy Connors, 
cu 2 405 puncte, urmat de Guillermo 
Vilas (Argentina) — 1 930 puncte, 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 1295 
puncte. Jose Higueras (Spania)
1186 puncte. Mats Wilander (Suedia)
— 1 045 puncte, John McEnroe 
(S.U.A.) — 945 puncte. 

și șoimi ai patriei din județul Te
leorman au participat, in zilele ce 
au trecut pînă acum din actuala 
vacanță de vară, la diferite tabere 
de odihnă, la munte și la mare. 
Alți 600 de pionieri au fost cuprinși 
in taberele de instruire și odihnă or
ganizate de consiliul județean ql 
pionierilor in . frumoasele sate de 
vacanță amenajate, intr-un decor 
natural, ia marginea localităților 
Roșiori de Vede și Nanov.

■ O pompă manuală simplă și 
practică pentru stropitul culturilor 
de legume a fost realizată la între
prinderea de elemente pneumatice 
pentru aparate de măsură din 
Birlad. Cu o capacitate de 8-10 
litri apă pe secundă, necostisitoare, 
căci nu utilizează energie electrică, 
noua pompă este destinată grădini
lor de legume, sectoarelor zootehni
ce ale C.A.P. și gospodăriilor popu
lației.

■ In acest an, peste 3 000 de 
elevi și pionieri de Io școlile din lo
calitățile sătești din județul lași au 
crescut viermi de mătase. Rezulta
tele cele mai bune au fost obținute 
de pionierii din comunele Costdleni, 
Lespezi, Bivolari, Strunga, Mogo- 
șești-Siret, Cristești, copiii din aceste 
localități acordind, totodată, o a- 
tenție deosebită și plantațiilor de 
dud.

■ în orașul Orșova s-au încheiat 
lucrările de extindere o rețelei £Îe

'apă potabilă. în acest fel, debitul 
o crescut la 160 litri pe secundă. 
Să consemnăm faptul că acest o- 
biectiv s-a realizat cu 4 luni mai 
devreme față de termenul prevăzut. 
Felicitări constructorilor!

■ „Cabana fazanilor" este nu
mele noii unități turistice, cu' spatii 
de cazare și de alimentație publi
că, pe care cooperația de produc
ție, achiziții și desfacere din județul 
Sotu Mare a deschis-o de curînd, 
într-un cadru pitoresc. In comuna 
Orașu Nou.

Azi, la fotbal
Astăzi sint programate meciurile 

etapei a doua a campionatului divi
ziei A la fotbal. în Capitală, cu în
cepere de la ora 18, au loc intîlni- 
rile : Steaua — Chimia Rm, Vilcea 
(stadionul Steaua) și Dinamo — Petro
lul Ploiești (stadionul Dinamo).

în țară 6e voi; disputa următoarele 
partide : F.C. ‘ Constanța — F.C.M. 
Brașov ; S.C. Bacău — Universitatea 
Craiova ; F.C. Argeș — Sportul stu
dențesc ; A.S.A. Tg. Mureș — Poli
tehnica Timișoara ; Corvinul Hune
doara — F.C. Bihor ; C.S. Tîrgoviște 
— F.C. Olt ; Jiul Petroșani — Poli
tehnica Iași.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de Ia 
meciurile etapei. Transmisia se va e- 
fectua pe programul I, din jurul orei 
17.55.

v re m e a
Timpul probabil pentru Intervalul 11 

august, ora 21 — 14 august, ora 21. In 
țară : Vremea va fi caldă, îndeosebi în 
regiunile din sudul țării, cu cerul va
riabil, mal mult senin noaptea și dimi
neața. Ploi izolate sub formă de aver
se. insolite de descărcări electrice vor 
cădea mal ales în zonele de deal șl de 
munte, vintul va sufla slab, pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 10 și 20 de grade, izolat 
mal coborite tn estul Transilvaniei, iar 
cele maxime Intre 25 șl 33 de grade. 
Dimineața, local, în Transilvania și in 
zonele de munte se va produce ceață, 
tn București ; Vremea va fi caldă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Vîntul 
va sufla slab, pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
14 și 17 grade, Iar cele maxime între 
30 și 32 de grade. (Ileana Mihăilă, 
meteorolog de serviciu).

R. P. CHINEZĂ

Un mare
La începutul anului, 

presa chineză consem
na începerea operației 
de închidere totală a 
albiei fluviului Yang
tze in dreptul localită
ții Gazhuba din pro
vincia centrală. Wu
han. Sute de autobas
culante grele au arun
cat în apele celui mai 
mare fluviu al Chinei, 
timp de 36 ore fără 
întrerupere, bolovani 
de piatră într-un ritm 
de 3—4 încărcături de 
cite 20—40 tone pe'mi- 
nut. Se declanșa, ast
fel, ultima fază a lu
crărilor de construire 
a .uriașului baraj de 
aici, lucrări începute

cu zece ani în urmă. 
Din lărgimea inițială 
a fluviului, de 2 200 
metri, nu mai rămăse
seră in momentul în
ceperii operației decit 
210 m, iar debitul apei 
in acest ultim șenal 
era de 4 720 de metri 
cubi pe secundă. Para
lel cu închiderea al
biei. fluviului, con
structorii au deschis 
ecluzele in partea deja 
construită a barajului 
pentru a permite eva
cuarea surplusului de 
apă. în prezent, prac
tic, lucrările sint ter
minate.

Barajul de la Gaz

R. S. F, IUGOSLAVIA

Noi
în cursul acestui an, 

în Iugoslavia sint pre
văzute să fie date in 
exploatare 190 de o- 
biectiye industriale 
mai' importante. Prin
tre acestea se numă
ră, citeva centrale ter- 
mo și hidroelectrice, o 
mină de magnezită, 
fabrici de îngrășămin-r 
te chimice, de cauciuc 
sintetic,. . de amoniac, 
de mase plastice și al
tele.

Cele mai importan
te investiții din R.S. 
Serbia (44 miliarde di
nari) se realizează in 
cadrul întreprinderii 
metalurgice din Sme- 
derevo. localitate si
tuată la 50 km de 

R. P. POLONĂ

obiective economice

Mai mult cărbune, mai mult oțel
Potrivit unei relatări 

a agenției de presă po
loneze P.A.P., in pri
ma jumătate a aces
tui an, în țară au fost 
extrase 94,7 milioane 
tone de cărbune față 
de 81,3 milioane tone 
extrase în aceeași pe
rioadă a anului tre
cut, Creșterea produc
ției a permis sporirea 
livrărilor de cărbune 
pentru export, care au 
ajuns la 12,9 milioa
ne tone, cu 4,3 mili
oane tone mai mult 
decit în perioada res
pectivă a anului tre
cut. în prezent, stocu
rile de cărbune de re

Belgrad. La încheierea 
lucrărilor de construc
ții ’ de aici, întreprin
derea va produce a- 
nual 1.65 milioane tone 
de oțel, precum și im
portante cantități de 
laminate de diferite 
tipuri. în plină con
strucție se află un la
minor la cald cu o ca
pacitate anuală de 
600 000 tone. Tot in 
R.S. Serbia, in cadrul 
complexului . industrial 
„Suko". este prevăzu
tă o fabrică de rășini 
acrilice, care va pro
duce anual .7 500 tone 
de vopsele și lacuri.

Aproape un miliard 
de dinari au fost alo
cați pentru extinderea

zervă de la centrale
le electrice sint cu 
2.8 milioane tone su
perioare celor de la 
sfirșitul anului trecut.

Realizări importante 
au obținut și între
prinderile siderurgice, 
care au produs 8,4 mi
lioane tone de cocs, a- 
proape ' 3,9 milioane 
tone de fontă, circa 6.8 
milioane tone oțel, 
precum și peste 4.9 
milioane tone de lami
nate. . :.

în ce privește lami
natele, cantitatea pro
dusă în primul se
mestru depășește cu 
115 000 tone prevederi

în atenția depunătorilor pe libretele de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme?,.

în zilele de 29 și 30 iulie a.c. au 
avut loc in Capitală tragerile la 
sorți pentru trimestrul 11/1982 în 
vederea atribuirii cîștigurilor Ia li
bretele de economii cu dobîndă și 
cîștiguri in autoturisme.

La tragerea la sorți a libretelor 
de economii cu dobindă 'și cîștiguri 
în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din Capitală, care a avut loc 
în ziua de 29 iulie a.c., s-au acordat 
311 ciștiguri în autoturisme „Dacia 
1 300“, iar la tragerea la sorți a li
bretelor emise de unitățile C.E.C. 
din țară, care a avut loc la data de 
30 iulie a.c., s-au acordat 1 604 ciș
tiguri în autoturisme „Dacia 1 300“.

Listele oficiale cu numerele li
bretelor de economii ieșite ciștigă- 
toare la tragerile menționate mai

baraj pe fluviul Yangtze
huba va asigura pro
ducția de electricitate 
necesară unităților in
dustriale din provincia 
Wuhan, precum si în
făptuirea proiectelor 
de irigații din provin
cia Hubei, menite să 
ducă la sporirea sim
țitoare a producției a- 
gricole. Barajul va 
permite, de asemenea, 
datorită ridicării sen
sibile a nivelului ape
lor fluviului, deschi
derea pentru naviga
ția vaselor fluviale de 
mare tonaj a încă unei 
porțiuni importante a 
albiei fluviului Yang
tze.

și modernizarea rafi
năriei de uleiuri mi
nerale din Modrița, 
una dintre cele mai 
mari. unități de acest 
gen din Iugoslavia, 
iar in orașul karlovaț 
a început construcția 
unei uzine care va 
produce . turbine cu 
aburi cu capacități în
tre 200 si 1 300 mega
wați și alte instalații 
pentru centrale elec
trice. După punerea ei 
in funcțiune,- in 1984. 
Uzina va fi in măsură 
să satisfacă înti'eaga 
cerere de.turbine a tă
rii și, in plus, să ofe
re la export in jur de 
30 la sută din produc
ție.

le planurilor între
prinderilor de speciali
tate. La oțel, sporul de 
producție este de 56 000 
tone fjță de planurile 
-întreprinderilor.

Totodată, in cadrul 
celui mai mare șantier 
polonez de investiții în 
domeniul, energeticii, 
la centrala „Belha- 
tuw". a intrat in ex
ploatare primul gene
rator. Pină la sfirșitul 
anului este prevăzut să 
intre in funcție al doi
lea turbogenerator de 
360 MW, cel mai pu
ternic dintre cele care 
funcționează pe bază 
de cărbune.

sus se pot consulta de către depu
nători la unitățile C.E.C. din în
treaga țară.

După cum este cunoscut, Casa de 
Economii și Consemnațiuni anunță 
in scris pe fiecare ciștigător pentru 
a se prezenta la sucursalele și fi
lialele C.E.C. in vederea efectuării 
formelor de intrare in posesia ciști- 
gului obținut.

în cazul in care titularul libretut 
lui ieșit ciștigător la o tragere lă 
sorți nu se prezintă la unitatea 
C.E.C. in termen de 30 de zile, cișț 
tigul respectiv se creditează în fișa 
de cont a libretului, avind același 
regim ca și depunerile efectuate de 
către titulari, aceștia puțind dis
pune oricind, după dorință, de'ciști-, 
gul obținut.

cinema
■ Un om trăind tn Viitor : SCALA 
(11 03 72) — 17; 19,30.
■ Teheran >43 : SCALA — 9,30; 13,
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,13; 15,30; 
18,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 
16; 19.
B Trandafirul 1 galben : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
H Trandafirul galben ; Drumul oase
lor : PROGRESUL (23 94 10) — 16; 19. 
B Ultimul cartuș : GRIVIȚĂ (17 08 58)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Păcală: MIORIȚA (14 27 14) - 0; 
12,30; 16; 19.
B Un echipaj pentru Singapore : 
PACEA (60 30 83) — 15,30; 17,30; 19,30. 
B Nea Mărln miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B Acel blestemat tren blindat : 
SALA MICA A PALATULUI — 14,30; 
17,15; 20.
B Cursa — 17,45; 19,45; Popeye ma
rinarul — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16 :
DOINA (16 35 38).
B Călăreții nocturni : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
B Tess : STUDIO (59 33 15) — 10; 13; 
16; 19.
B Bravul soldat Svejk : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19,30( la gră
dină — 20,45.
B Neliniștea : BUZEȘTI (50 43 38) — 
15; 17; 19.
B Vâslii șl Vasilisa — 16,30; 19; Drep
tate pentru toți — 9; 11,30; 14 : TIM
PURI NOI (15 61 10).
B Apașii: GIULEȘTI (17 53 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA (317171)
— 15,30; 18; 20, lâ grădină — 21.
B Waterloo : DACIA (30 35 94) — 9; 
12; 16; 19.
B Mephisto : VIITORUL (11 48 03) — 
16; 19.

B Safari Express: FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,45.
B Provocarea dragonului : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
B O fată fericită : TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la .grădină
— 21, GRADINA GLORIA (47 46 75) —
20.45. .
fl Sphinx : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11; 
13,13; 15,30; 17,45; 20.
B Tora 1 Tora 1 Tora ! : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
B Contrabandiștii din Santa Lucia : 

'AURORA (‘35 04 66) — 9; U.15; 13,30;
15,45; 18; 20, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Atac împotriva Iui Rommel : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
B Bunul meu vecin Sam : ARTA 
(213186) — 9; 12; 16; 19, la grădină —
20.45, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 12,30; 
16; 19.
B Pierdut șl regăsit : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 20. 
B Mireasa cu vălul negru : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
B Trei oameni periculoși : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B tn arșița nopții : DRUMUL SARtI 
(31 28 13) — 16; 13; 20.
B Acei oameni minunați șl mașinile lor 
zburătoare : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
B Un om in loden : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,4-3; 18: 20.
B Cei șapte fantastici : GRADINA 
BUZEȘTI (50 43 58) — 20,45.
B Frontiera : GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
B Pilot de formula 1 : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

7- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B Visul de argint al alergătorului : 
PARC HOTEL (17 08 58) — 21.
B Toate mi se intimplă numai mie : 
ARENELE ROMANE (41 15 36) —
20,30.

teatre
B Teatru! satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tlștel) : Funcționarul de la Domenii 
— 20.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cintec 
— 18,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.

expoziții
B Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România : „Intre norma clasică 
și inspirația romantică" — expozi
ția Th. Aman, I, Georgescu, St. to- 
nescu Valbudea.
B Muzeul colecțiilor : Desene de Th. 
Pallady.
B Galeria Galateea : Lucia Teodores- 
cu Maftei, ceramică.
B Galeria Căminul artei (parter) ; 
Gh. Boțan, pictură ; (etaj) : expoziția 
„Tabere de vară '81“, pictură.
B Galeria Eforie : Constantin Radln- 
schi, grafică.
B Găleria Simeza : Jânos Bencsik, 
grafică.
B Galeria municipiului București : 
Mircea Batzuca, pictură.
B Galeria „Cenaclu" (la Hanul eu 
tei) : Răzvan Paul Mihăescu, desen.

Revenind pe înnoitele meleaguri natale
(Urmare din pag. I)

atracția o constituie între
prinderea de lianți Cișcâ- 
daga, Avicola-Mintia, ca să 
ny mai vorbim de cele mai 
de mult cunoscute : Centra
la termoelectrică Mintia, 
„Energoconstrucții" — tot 
Mintia, Centrala minereu
rilor neferoase Deva. Cu- 
rînd va intra in funcțiune 
întreprinderea de indus
trializare a laptelui — și 
se construiește întreprin
derea de utilaj minier... De 
precizat că toate aceste în
treprinderi (să mai pome
nim și de cea de construcții 
Deva Bârcea) sint creații 
ale anilor noștri, într-un 
județ cu tradiție industria
lă, cu Centre muncitorești 
vestite — Hunedoara, Va
lea Jiului, Cugir, Calan... 
Către anii '65, cind Începu
se și industrializarea De
vei și a împrejurimilor, 
auzeam voci nedumerite : 
de'ce trebuie să mai fa
cem și-aici industrie, cind 
avem atitea întreprinderi 
tn județ ? I Era o concep
ție mărginită de oameni cu 
minecuțe, manevrind hirtii, 
așteptind să primească din' 
alte zone cele necesare 
traiului civilizat.

Politica partidului și 
statului nostru,' ce 
s-a definit cu fermi

tate și remarcabile re
zultate după cel de-al 
IX-lea Congres, politica de 
dezvoltare armonioasă a 
tuturor zonelor tării, de 
explorare și valorificare 
superioară a resurselor — 
se-nțelege de la sine că are 
binevenite răsfrîngeri și 
asupra județelor cu mai 
mare pondere industrială 
și, in același timp, se re
feră și la resursele umane 
ce se cer puse in evidentă. 
Existența unor orașe, oră
șele cu activități doar 
funcționărești ar fi yn 
nonsens in condițiile so
cietății noastre. Nu e de 
mirare deci că. și tipul fe
meii casnice — femeia 
care se ocupă doar de bu
cătărie, așteptind întoarce
rea bărbatului de la servi
ciu — este pe cais de dis
pariție. Citesc in ziarul 
județean „Drumul socialis
mului" un articol despre 
dinamica forței de muncă 
feminine in Valea Jiului, 
în 1977, la adunarea popu
lară de la Petroșani, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a- 
nunța hotărîrea de a se 
construi întreprinderi in 
care să lucreze și un mare 
număr de femei, iar. aceas

tă hotărire a devenit rea- ' 
litate in timp scurt. Astfel, 
s-a constituit în unitate de 
sine stătătoare întreprin
derea de reparații și intre" 
ținere a utilajului minier, 
au fost construite Fabrica 
de confecții Vulcan, între
prinderea de tricotaje Pe
troșani, Țesătoria de măta
se Lupeni, Fabrica de mo
bilă Petrila.

Prezența femeilor tn a- 
ceste unități este azi de 
peste 90 Ia sută. Asistăm, 
așadar, nu numai la o va
lorificare a forței de mun
că, ci și Ia o schimbare de 
mentalitate — antrenarea 
femeii in activitatea de 
producție — implicit in cea 
social-obștească. Pe de 
altă parte : nu știu de ce 
am rămas eu cu impresia 
că femeia, mama, are mai 
mare influență asupra co
piilor cind este vorba ca 
aceștia să aleagă meseriile 
de-o viață. înainte de toa
te. mama iși îndeamnă co
pilul . la muncă, la o exis
tență cinstită și demnă. 
N-am Să afirm nici că 
tipul tinărului cu școala 
neterminată, fără meserie, 
fără rost este pe cale de 
totală ’ dispariție pe aces
te meleaguri ; în orice caz, 
și aduc în sprijin statisti
cile — numărul neisprăvi-

ților a scăzut simțitor. Ju
dețul are școli de toate 
gradele (și superioare, Ia 
Petroșani), are foarte mul
te școli, și se iau măsuri 
ferme pentru ca nici un 
copil să nu rămină pe din
afară, să învețe, după pu
teri ; iar la terminarea stu
diilor, tuturor li se asigu
ră locuri de muncă in in
dustrie, agricultură, invă- 
țămint (cu treburile de ghi
șeu, de funcționăreală, e 
mai greu, și e drept să fie 
așa). Centrele industriale 
Hunedoara, Valea Jiului, 
Mintia și celelalte nu re
fuză pe nimeni, dacă are 

' dragoste de muncă și pri
cepere. Nici satele nu re
fuză — dimpotrivă, satele 
au permanentă nevoie de 
forță de muncă, pentru a 
lucra un pămint bun și 
darnic, au nevoie de pro
fesori. ds agronomi și de 
medici, a căror ambiție să 
fie ridicarea satelor și nu 
obținerea unui transfer Ia 

. oraș.

Doar pe această cale, 
a valorificării tuturor 
resurselor materiale 

și umane, in ritmul unei 
construcții permanente, in 
toate zonele, a diversifi
cării activităților — deci 
și a producției și a pro

duselor — se poate ajun
ge la progresul rîvnit (e- 
vident, cu sacrificarea u- 
nor tabieturi, a liniștii ce 
o numeam „patriarhală", 
indemnind, prea adesea, 
la ațipiri și lincezeală), 
se poate schimba un peisaj 
mohorit, imbătrinit, crein- 
du-se condiții de instau
rare confortului și ci
vilizației. Multe din lo
calitățile județului, printre 
care Hunedoara, așezările 
Văii Jiului și chiar Deva
— sint aproape de nere
cunoscut. Intimplarea ■ face 
ca străzile — două, trei — 
unde-am locuit și învățat, 
ca licean, să nu fi suferit 
prea mari modificări. A- 
mintirile legate de aceste 
străzi s-au mai păstrat. 
Celelalte... Căutînd vechile 
cartiere, . m-am rătăcit 
printre puzderie de blocuri
— peisaj arhitectonic a- 
greab.il, cu multă . verdeață 
și confort. Am revăzut doi 
foști colegi de școală, și ei 
în trecere prin oraș, cu un 
popas spre aduceri aminte. 
Și-am convenit că nu e 
nimic de regretat : peste 
amintirile noastre, ținind 
de o perioadă de început 
de prefaceri, s-au instăp.i- 
nit progresul și civilizația 
socialistă, Ia care, adoles
cenți fiind, doar visam.

• „SĂLI DE OPERA
ȚII” PENTRU CELULA 
y|£ Inginerii genetică înre
gistrează, W ultima vreme, Suc
cese spectaculoase, cum at fi, de 
exemplu, introducerea unor gene 
în celula vie. Pentru a realiza 
astfel de perfbrmanțe, biologii 
au nevoie de „săli de operații" 
care să asigure condițiile nece
sare funcționării celulei și de 
instrumente adecvate „interven
țiilor chirurgicale" pe celulă. în 
U.R.S.S. au fost realizate citeva 
tipuri de „camere pentru ope
rații pe celule", in interiorul că
rora poate fi menținută, cu o 
precizie de jumătate 'de grad, 
temperatura necesară,_de la plus 
40 de grade Celsius pînă la zero; 
in aceste „camere" celulei i se 
pot „servi" pină la cinci soluții 

hrănitoare diferite, se poate 
menține amestecul de gaze ne
cesar ș.a. Microinregistratori și 
microelectrozi vin in contact cu 
diferite părți' ale celulei inregis- 
trind activitatea ei electrică, ca
pacitatea ei de a reacționa la 
excitații, mențin potențialul 
membranei, măsoară curenții ce 
o străbat. Toate aceste date sint 
înregistrate de o aparatură elec
tronică.

• „INTÎLNIRE" CU 
COMETA HALLEY. nu‘ 
măr de 11 țări vest-europene au 
hotărît să construiască un satelit 
de explorări spațiale Însărcinat 
cu studierea cozii cometei Hal
ley in martie. 1986, atunci cind 
se va afla la cea mai mică' dis
tanță de Terra. După cum se 

Știe, acest corp ceresc, purtind 
numelâ astronomului englez Ed
mund Halley, revine in poziția 
la cate se va află la termenul 
amintit o dată la 76 de ani. Sa
telitul de cercetări proiectat s-o 
studieze va purta numele de 
Giotto, după numele celebrului 
pictor florentin, care s-ar fi in
spirat în elaborarea unuia din
tre tablourile sâle după trecerea 
Cometei in antil 1361. Asambla
rea . fachetei din piese fabricate 
în 9 țări va fi făcută de ..Bri
tish Aerospace", tar lansarea va 
fi efectuată cu o rachetă fran
ceză de tip „Ariane" în iulie 
1985. Pentru a întîlni cometa, 
satelitul va parcurge o distanță 
de 150 milioane kilometri. El va 
traversa, de asemenea, coada 
acesteia, a cărei lărgime repre
zintă distanța Pămint-Lunâ.

□

• IN APĂRAREA 
FAUNEI ANTARCTICII. 
Consiliul internațional pentru o- 
crotirea păsărilor, ' reunit la 
Cambridge, cu participarea a 200 
de delegați din 47 de țări, a ce
rut guvernelor statelor interesa
te să decreteze ca rezervații na
turale toate insulele din regiu
nea Antarcticii, ca un mijloc de 
apărare a milioanelor de păsări 
ce viețuiesc în această zonă. 
Totodată, s-a cerut in special 
guvernelor statelor industriali
zate să dispună efectuarea de 
studii privind efectele poluării

aRETUTINDENI
asupra migrațiilor păsărilor, mai 
ales in Europa de nord.

• BATERII CARE 
FUNCȚIONEAZĂ 
CU MAGNEZIU. lndiâ 66 
va număra printre puținele țări 
producătoare de baterii pe bază 
de magneziu, care vor fi reali
zate de o unitate specializată in 
produse electronice din orașul 
Puna. După cum relatează a- 
genția P.T.I., acest tip de bate
rii au fost testate în cursul func
ționării unor aparate electroni
ce, precum și a unor instalații 

din regiunile Cu condiții de 
climă deosebite, rezultatele fiind 
satisfăcătoare.

• CVINTUPLI. Ls un 
spital din Buenos Aires, o fe
meie in virstă de 28 de ani a 
născut cinci gemeni — patru bă
ieți și o fetiță — greutatea me
die a copiilor fiind de circa 1,5 
kilograme. Din cauza unor de
ficiențe respiratorii; fetița a mu
rit la citeva ore după naștere, 
in vreme ce starea sănătății fră
țiorilor ei nu a ridicat proble
me, informează agenția Asso
ciated Press.

• O INTERESANTĂ 
FORMĂ DE ÎNVĂȚARE 
A LIMBILOR STRĂINE. 
O interesantă formă de în

vățare a limbilor străine este 
aplicată in prezent la Bruxelles. 
Ea constă in conversații zilnice 
intre profesor și cursant prin te
lefon. tn acest sistem, inițiat cu 
patru ani in urmă, sint cuprinși 
40 de profesori și peste 100 de 
studenți. Un curs are 36 de lec
ții de cite o jumătate de oră, 
cursanții completindu-și vocabu
larul cu cuvinte din articole de 
presă.

• CU 2 000 DE ANI 
ÎNAINTEA LUI GALILEI.
După cum se știe, Galileo Gali
lei a anunțat descoperirea a pa
tru sateliți ai planetei Jufiiter 
în anul 1610. cu ajutorul teles
copului de construcție proprie, 
care mărea de trei-patru ori. 
Cei mai mari dintre acești sa

teliți pot fi văzuți însă, In con
diții favorabile, și cu ochiul li
ber. Și, intr-adevăr,\ ei au. fost 
observați, după cum rezultă din 
documente descoperite de astro
nomi chinezi, cu aproape 2 000 
de ani înaintea lui Galilei, in 
anul 364 i.e.n. de către astro
nomul Gan De.

• STUDENT LA 12 
ANI. Constantin Slavin, un co
pil cu remarcabile capacități 
intelectuale, a devenit student 
al facultății de medicină a R.S.S. 
Azerbaidjene. El a început 
cursurile școlii elementare la 
virsta de 5 ani, reușind dă-și În
sușească in doi ani programul 
destinat acestei trepte de invă- 
țămint, și.a absolvit școala me
die la 12 ani.

greab.il
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PENTRU PACE, ÎMPOTRIVA 

cursei Înarmărilor

Convorbiri româno-columbiene

„Este necesară unirea
OSLO. In cadrul unei conferințe 

de presă consacrate încheierii 
„Marșului păcii - ’82", prof. Eva 
Nordland, inițiatoarea acestei ac
țiuni de masă, a atras atenția asu
pra importanței deosebite o unirii 
eforturilor popoarelor din toate ță
rile împotriva pericolului nuclear. 
S-a creat o asemenea șituație - a 
arătat vorbitoarea - încît în decurs 
de numai citeva minute întregul 
glob poate fi cuprins de flăcările 
unui război pustiitor. împotriva a- 
cestui pericol, care amenință exis-

eforturilor popoarelor"
tența a tot ce este viu, popoarele 
trebuie să se unească, să-și facă și 
mai puternic cunoscută voința de 
a-și apăra dreptul suprem la viață. 
In opinia vorbitoarei, „Marșul păcii 
- '82" constituie un exemplu con
cret de colaborare între organizații 
de masă din mal multe țări, in 
lupta împotriva înarmărilor nucleare.

Una dintre participante la marș, 
Bibeke Rosenberg, a apreciat că a- 
ceastă acțiune a constituit un aport 
important la lupta împotriva pe
ricolului de război.

„Nu dorim instalarea de noi rachete în Europa"
LONDRA. în Anglia continuă să 

se desfășoare marșul păcii „Scoția 
— 1982“. Acțiunea este organizată 
Ia inițiativa Congresului scoțian al 
sindicatelor și a secției locale a or
ganizației de masă „Mișcarea pen
tru dezarmare nucleară". Marșul, la 
care participă, in afară de scoțieni,

reprezentanți ai unor organizații 
antimilitariste din R.F.G., Italia și 
Franța, trece prin apropierea unora 
din marile baze militare americane, 
sensibilizind opinia publică asupra 
pericolului instalării de noi rachete 
nucleare pe teritoriul țării, ca și in 
Europa, in general.

Demonstrație antirăzboinică de masă
WASHINGTON .10 (Agerpres). — 

La Washington a avut loc o de
monstrație antirăzboinică de masă, 
prilejuită de împlinirea a 37 de ani 
de la bombardamentele atomice a- 
supra orașelor japoneze Hiroshima 
și Nagasaki. Participanții la de
monstrație s-au adunat in fața Pen

tagonului, pentru a-și exprima pro
testul hotărit împotriva politicii de 
intensificare a cursei înarmărilor, 
care pune omenirea in fața pe
ricolului unei catastrofe termonu
cleare. Demonstrația a fost disper
sată de poliție, care a arestat 13 
persoane.

în memoria victimelor „morții atomice"
DUBLIN 10 (Agerpres). — La 

apelul organizației de masă irlan
deze „Campania pentru dezarmare 
nucleară", in Republica Irlanda au 
avut loc numeroase mitinguri și de
monstrații consacrate memoriei vic
timelor bombardamentelor atomice 
de la Hiroshima și Nagasaki. în nu

mele poporului irlandez, organiza
ția a trimis o telegramă primarilor 
celor două orașe japoneze, în care 
este exprimată solidaritatea cu 
lupta pentru împiedicarea unei 
reeditări a catastrofelor atomice 
din 1945, pentru pace și dezarmare 
nucleară.

BOGOTA 10 (Agerpres). — Cu pri
lejul prezenței Ia Bogota, unde a 
participat la ceremoniile de instalare 
a noului președinte al Columbiei, Be- 
lisario Betancour Cuartas, tovarășul 
Petru Enache, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a avut o convorbire 
cu Julio Cesat Turbay Ayala, fost 
președinte al țării, care a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un salut cordial, 
cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, precum și sentimen
tele sale de aleasă stimă și admira
ție pentru personalitatea politică a 
șefului statului român.

Tovarășul Petru Enache a avut, de 
asemenea, o întîlnire cu Misael Pas
trana Borrero, fost președinte al re
publicii, șeful Partidului Conservator, 
de guvernămint, care a transmis, la 
rindu-i, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros, exprimind apre
cierea sa deosebită pentru activita
tea desfășurată de președintele 
României pe plan internațional. 
Evocihd semnificația deosebită a vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Columbia, in septembrie 1973, care 
a pus bazele dezvoltării ascendente a 
relațiilor dintre cele două țări, 
M. Pastrana Borrero a subliniat fap
tul că această vizită i a deșteptat 
afecțiunea poporului columbian pen
tru ’România și președintele ei. El 
și-a exprimat dorința de a contribui, 
și în viitor la continuarea procesului 
de intensificare și diversificare a ra
porturilor dintre Columbia și Româ
nia, proces pe care a avut onoarea 
să-1 inițieze împreună cu președintele 
român. Totodată, șeful partidului 
conservator columbian a reafirmat 
dorința de a dezvolta relațiile cu 
Partidul Comunist Român.

Exprimind mulțumiri pentru apre
cierile făcute la adresa României, a 
președintelui țării noastre, tovarășul 
Petru Enache a subliniat hotărirea 
părții române de a dezvolta in conti
nuare relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Conservator 
Columbian, spre folosul celor două 
țări, al colaborării internaționale.

în cadrul convorbirii cu profesor 
Gerardo Molina, senator, liderul 
Uniunii Democratice, care grupează 
forțele de stingă din Columbia, aces
ta a evocat profundele impresii pe 
care i le-au lăsat recenta sa vizită in 
România și convorbirile avute

cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Prof. G. Molina a transmis șefului 
(statului român salutul său cordial, 
precum și cele mai bune urări de 
pace și prosperitate poporului ro
mân.

în cursul întîlnirii cu Alfonso Lo
pez Michelsen, fost președinte al re
publicii, șeful unic al Partidului Li
beral Columbian,- acesta a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc, împreună cu urările 
sale de sănătate și fericire. Evocînd 
întilnirile și convorbirile avute cu 
tovarășul Nițolae Ceaușescu, A. Lo
pez Michelsen a dat o înaltă apre
ciere poziției active și responsabile 
a șefului statului român față de pro
blemele care preocupă comunitatea 
internațională, clarviziunii sale de 
a prevedea evoluția evenimentelor, 
capacității de a prezenta soluții origi
nale in vederea reducerii încordării 
internaționale și asigurării păcii in 
lume. în acest cadru, liderul liberal 
columbian a reliefat poziția con
structivă- a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la soluționarea 
situației complicate din Orientul 
Mijlociu.

în cursul întîlnirii a fost sublinia
tă dorința Partidului Comunist Ro
mân și a Partidului Liberal Colum
bian de a continua bunele relații 
existente, in spiritul raporturilor tra
diționale de prietenie româno-colum
biene.

în cadrul discuțiilor cu Hernando 
Hurtado și Roso Osoria, secretari ai 
C.C. al P.C. din Columbia, s-a pro
cedat la o informare reciprocă în le
gătură cu activitatea celor două 
partide, exprimîndu-se. dorința de a 
dezvolta în continuare relațiile din
tre ele, de a întări solidaritatea pen
tru pace, democrație și socialism.

In cursul întîlnirii cu Rodrigo 
Llorreda Caicedo, ministrul colum
bian al relațiilor externe, a fost 
subliniată hotărirea comună de a con
tinua, și pe viitor, colaborarea dintre 
România și Columbia în cadrul 
O.N.U., al Grupului celor 77, al miș
cării de- nealiniere și al celorlalte or- 
ganizâții internaționale, pentru pro
movarea păcii și securității, instau
rării unei noi ordini economice inter
naționale, pentru o lume mai dreap
tă și mai bună.

La aceste întîlniri a fost prezent 
Gheorghe Dobra, ambasadorul Româ
niei in Republica Columbia.

Spațiul cosmic - in folosul 
tuturor statelor lumii

VIENA 10 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in dezbaterile generale ale 
celei de-a doua Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru cercetarea și uti
lizarea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice — „UNISPACE-82" . — mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Sri Lanka, Shahul Hammed, 
a apreciat că activitățile extrateres
tre trebuie să țină seama de nevoile 
specifice ale țărilor în curs de dez
voltare, să contribuie la progresul 
acestora și la diminuarea decalaje
lor economice. Totodată, el a decla
rat’că explorarea și exploatarea, spa
țiului cosmic nu trebuie să se facă 
în folosul doar al cîtorva state, ci 
trebuie să servească interesele în
tregii comunități internaționale. De 
asemenea, vorbitorul a atras atenția 
asupra „pericolului grav" al milita
rizării spațiului cosmic, subliniind 
că acest mediu trebuie rezervat în 
exclusivitate activităților cu carac
ter pașnic. ,

în discursul său, secretarul general 
al Conferinței „UNISPACE-82", 
prof. Yash Pal, după ce s-a, referit 
la marile realizări în cucerirea spa
țiului cosmic, s-a pronunțat pentru 
folosirea acestuia spre binele tutu
ror națiunilor, și în special al țări
lor în curs de dezvoltare. El a ex
primat regretul în legătură cu fap
tul că în etapa actuală doar citeva 
state dispun de tehnologii pentru ex
plorarea spațiului cosmic. în timp 
ce majoritatea celorlalte sint depen
dente de aceste tehnologii avansate.

Secretarul general al conferinței 
a arătat că în prezent 75 la sută din 
activitățile în spațiul cosmic au un 
caracter militar și a cerut ca acest 
mediu, care reprezintă un patrimo
niu al întregii umanități, să fie fo
losit exclusiv în scopuri pașnice.

Ziua internațională de solidaritate 
cu lupta femeilor din R.S.A. și Namibia

— marcată festiv la sediul O.N.U. din New York
NAȚIUNILE 'UNITE 1Q (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor > Unite din 
New York a fost marcată festiv Ziua 
internațională de solidaritate cu lupta 
femeilor din Republica Sud-Africa- 
nă și Namibia împotriva sistemului 
de apartheid. Luind cuvintul la șe
dința organizată de Comitetul special 
aT O.N.U. împotriva anartheidului, 
președintele comitetului, Maitama 
Sule (Nigeria),'a relevat că în mo
mentul de față, cind Pretoria își in
tensifică politica de represiuni, este 
deosebit de important să fie întărit

sprijinul pentru luptătorii pentru li
bertate din sudul Africii.

Reprezentantele la O.N.U. ale Con
gresului Național African (A.N.C.) și 
Organizației Poportilui din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) au relevat că 
este necesară unirea eforturilor tu
turor femeilor care luptă pentru li
bertate și drepturi egale în R.S.A. și 
Namibia, pentru lichidarea sistemu
lui de apartheid, și au adresat un 
apel comunității internaționale de 
a-și intensifica sprijinul pentru eli
berarea sudului Africii.

„Declarația de la Tripoli"
exprimă necesitatea continuării eforturilor pentru 

convocarea reuniunii O.U.A. la nivel înait
TRIPOLI 10. — Trimisul Agerpres, 

C. Țintea, transmite : La încheierea 
întilnirii din capitala libiana a dele
gațiilor statelor africane reunite 
pentru a lua parte la Conferința la 
nivel înalt a Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.) a fost adoptată 
„Declarația de la Tripoli", document 
in care participanții își exprimă re
gretul pentru faptul că reuniunea 
O.U.A. nu a putut avea loc conform 
programării inițiale, precum și hotă
rirea de a intensifica eforturile pen
tru convocarea ei. în acest scop a 
fost alcătuit un comitet de contact 
pentru a iniția consultări cu statele 
care nu au fost reprezentate in capi
tala libiana.

Documentul reafirmă sprijinul a- 
cordat luptei pentru independență a 
poporului namibian, condusă de re
prezentantul său legitim — Organi
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) — și condamnă

ocuparea ilegală a' Namibiei de către 
regimul rasist sud-african. Partici
panții condamnă, de asemenea, acte
le agresive ale regimului minoritar 
de la Pretoria împotriva țărilor afri
cane vecine și cer retragerea Ime
diată a trupelor sud-africane de pe 
teritoriul Angolei.

Declarația subliniază necesitatea 
respectării Acordurilor de la Lagos 
privind reconcilierea națională în 
Ciad ,și cere statelor africane mem
bre să depună toate eforturile pentru 
o reglementare durabilă a situației 
din această țară.

în document se menționează, pe de 
altă'- parte, că participanții își expri
mă sprijinul pentru lupta justă a po
porului palestinian, cer retragerea 
imediată și necondiționată a forțelor 
de ocupație israeliene din Liban, pre
cum și respectarea suveranității, in
dependenței și integrității teritoriale 
a acestei țări.

Evoluția situației din Liban
• Continuă bombardamentele asupra beirutului de vest • Forțele agresoare israeliene au efectuat 
o debarcare la nord de capitala libaneză • Precizările unui purtător de cuvînt militar p^./es- 

tinian ® O declarație a președintelui Egiptului

„Să nu se mai repete Hiroshima și Nagasaki 1“ — iată lozinca sub care 
s-au desfășurat la New York marșul și mitingul in memoria victimelor 

bombardamentului atomic asupra celor două orașe japoneze

In Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

Propuneri ale României privind accelerarea 
negocierilor în problema interzicerii armelor chimice

GENEVA 10 (Agerpres). — Comi
tetul pentru dezarmare de la Gene
va își concehtrează în aceste zile 
atenția asupra elaborării unei con
venții de interzicere a. armelor chi
mice ; în cadrul dezbaterilor pe 
această temă, ambasadorul Ion Datcu 
— șeful delegației române — por
nind de la poziția țării noastre, care 
militează pentru adoptarea și nego
cierea în comitet a unor măsuri 
efective de dezarmare, a prezentat o 
serie de propuneri menite, să acce
lereze negocierile în curs; Ambasa

dorul român a ‘atras apoi atenția că. 
deși s-a înregistrat un oarecare pro
gres în direcția elaborării de texte 
concrete ale viitoarei convenții, este 
necesar să se intensifice eforturile 
in comitet pentru clarificarea tutu
ror aspectelor tehnice și juridice, 
între care trebuie tratate cu priori
tate definirea toxicității substanțelor 
chimice, metodele tehnice de supra
veghere a distrugerii stocurilor exis
tente. precum și alte elemente ce 
urmează a fi incluse în viitoarea 
convenție de interzicere a armelor 
chimice.

kenya: Bilanț al tentativei nereușite de lovitură de stat
NAIROBI 10 (Agerpres). — în urma 

tentativei nereușite de lovitură de 
stat din Kenya, 129 de oameni și-au 
pierdut viața — majoritatea din rin- 
dul rebelilor, dar și o parte din rin- 
dul forțelor armate credincioase pre
ședintelui Arap Moi, relatează agen
ția kehyană de presă, citată de U.P.I.

De asemenea, 2100 militari din ca
drul forțelor armate aeriene, care au 
constituit principalul contingent al 
rebelilor, se află in prezent arestați.

Pe de altă parte, se anunță că au
toritățile au difuzat o declarație ce- 
rind rebelilor rămași in libertate să 
se predea pină luni seara.

BEIRUT 10 (Agerpres). — După o 
zi și o noapte de bombardamente, în
trerupte doar citeva ore, ’ forțele 
aeriene israeliene au reluat luni 
după-amiază atacurile in valuri suc
cesive împotriva Beirutului de vest,, 
transmit agențiile internaționale de 
presă. Primele ținte ale bombarda
mentelor au fost' zonele de la peri
feria de sud a capitalei libaneze, ul
terior atacurile extinzindu-se și asu
pra altor sectoare din zona centrală 
a orașului sau de pe șoseaua spre 
aeroport. Agențiile de presă mențio
nează că raidurile aeriene au fost în
soțite de un intens bombardament de 
artilerie.

Bateriile antiaeriene ale forțelor co
mune palestiniano-libaneze progre
siste au replicat, deschizînd focul îm
potriva forțelor invadatoare.

Agenția ' palestiniană de știri, 
WAFA, a anunțat că forțele comune 
palestiniano-libaneze progresiste au 
reușit să oprească lunj înaintarea 
trupelor israeliene spre centrul. zo
nei de vest a. Beirutului. Agenția in
formează că atacurile israeliene au 
fost precedate de intense bombarda
mente ale artileriei terestre și navale, 
precum și ale. forțelor aeriene, care

au continuat și în cursul nopții de 
luni spre marți. Vehiculele blindate 
israeliene au fost silite să se retra
gă, fiind întîmpinate cu un puternic 
baraj de artilerie, rachete și arme 
automate grele.

în urma bombardamentelor is
raeliene de luni seara asupra Beiru
tului de vest, peste 40 de persoane 
civile și-au pierdut viața, iar alte. 85 
au fost rănite, menționează agenția 
WAFA.

într-o relatare privind evoluția si
tuației din Liban, agenția France 
Presse menționează că tancuri și ve
hicule blindate au fost debarcate luni 
în golful Jounieh, situat la aproxi
mativ 20 kilometri nord de Beirut, 
după care s-au îndreptat spre capi
tala libaneză. La rîndul său. cores
pondentul agenției United Press In
ternational adaugă că o coloană for
mată din cel . puțin 60 de tancuri is
raeliene, însoțite de vehicule blindate 
și camioane încărcate cu muniții, se 
îndreaptă din direcția orașului Saida 
spre Beirut.

Condamnînd noile bombardamente 
efectuate, luni, de forțele israeliene, 
un purtător de cuvînt militar pales
tinian, citat de agenția WAFA, a de

clarat că această nouă escaladare a 
luptelor de către forțele agresoare 
ilustrează încăpățînarea Israelului de 
a căuta o soluție militară a. situației, 
în locul uneia politice. Aceasta, a spus 
el, dovedește că Israelul va continua 
operațiunile sale împotriva populației 
civile libaneze și palestiniene din 
Beirut.

MASCAT. — într-o declarație fă
cută la Mascat, unde se află in vi
zită oficială, președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, a arătat că State
le Unite trebuie să întreprindă o ac
țiune „imediată și fermă pentru so
luționarea reală a problemei Orien
tului Mijlociu", informează agenția 
Associated Press, citind agenția sau- 
dită de presă. El a opinat, de ase
menea, că plecarea palestinienilor 
din Beirut trebuie să fie realizată 
in cadrul unei „soluționări globale 
și permanente" a problemei palesti
niene. ' , . ,

„S.U.A. și Israelul trebuie să Înțe
leagă că nu poate exista stabilitate 
în regiune fără respectarea dreptu
lui la autodeterminare al poporului 
palestinian", a spus președintele 
egiptean. •

INTERESELE PĂCII ÎN ORIENTUL MIJLOCIU Șl ÎN ÎNTREAGA LUME IMPUN:

Să înceteze imediat acțiunile militare ale Israelului in Liban, 
să fie respectate drepturile legitime ale poporului palestinian

Opinia publică din țara noastră ur
mărește cu profundă îngrijorare e- 
voluția evenimentelor tragice, de ma
ximă gravitate, din Liban, determina
te de acțiunile agresive pe scară lar
gă declanșate de Israel. De peste două 
luni, nesocotind rezoluțiile Consiliului 
de Securitate, protestele 'hotărite ale. 
reprezentanților oficiali, ca și ale 
cercurilor celor mai largi ale opiniei 
publice mondiale, trupele israeliene 
continuă operațiunile militare împo
triva Libanului — stat independent 
și suveran — și a poporului pales
tinian. O mare parte a teritoriului 
național libanez se află sub ocupa
ție, sectorul de vest al Beirutului, ca
pitala țării, este înconjurat și — în 
pofida repetatelor înțelegeri de în
cetare a focului — supus unor necru
țătoare bombardamente de pe uscat, 
din aer, de pe mare, în timp ce u- 
nitățile terestre întreprind noi și noi 
asalturi. O mare parte din orașul a- 
sediat a fost transformat în ruine, 
populația civilă privată de aprovi
zionarea cu apă, cu alimente și ener
gie electrică, lipsită de medicamen
tele necesare, indura suferințe de 
nedescris ; numeroasele victime — 
bătrîni, femei, copii — nu mai pot 
primi îngrijirile de care au nevoie ; 
există pericolul iminent al izbucnirii 
unor epidemii masive. Bilanțul sin- 
geros al agresiunii — potrivit rela
tărilor presei internaționale, pină a- 
cum peste 30 000 de libanezi și pa
lestinieni și-au pierdut viața sau sint 
grav răniți, in timp ce mai bine de 
zece mii sint dispăruți, iar peste un 
milion de persoane rătăcesc în cău
tarea unui adăpost — riscă astfel să 
ia dimensiuni și mai tragice.

A’șa cum este știut, din primul mo
ment Rorrfânia socialistă, poporul 
nostru, guvernul român au dezapro
bat și condamnat în modul cel mai 
ferm acțiunile militare ale Israelu
lui in Liban, împotriva poporului li
banez șl a poporului palestinian, e- 
vidențiind că aceste acțiuni, incalcu
labilele distrugeri, victimele omenești, 
singele care continuă să curgă sint 
de natură să creeze noi obstacole, noi 
piedici in calea unei soluționări drep
te și trainice, nu fac decit să agrave
ze și mai mult situația din Orien
tul Mijlociu. în același timp, țara 
noastră • a subliniat că ocuparea 
Beirutului ar constitui un act din cele 
mai grave, cu consecințe politice in

calculabile. Considerind că nimic nu 
poate îndreptăți încălcarea integrită
ții teritoriale a unui • stat indepen
dent și suveran, nesocotirea fla
grantă a principiilor care trebuie să 
guverneze relațiile dintre state și 
pornind, totodată, de la interesele vi
tale ale popoarelor din această re
giune âtit de încercată a globului, in
clusiv de la interesele poporului is- 
raelian, de la cerința. arzătoare a 
salvgardării păcii în zonă șl. în. lume, 
România, prin glasul său cel mai au
torizat, al președintelui țării, s-a pro
nunțat in modul cel mai energic 
pentru încetarea imediată a acțiunilor 
militare ale Israelului in Liban, pen
tru salvarea de la distrugere a Beiru
tului, pentru respectarea independen
ței și suveranității poporului libanez, 
ca și pentru intensificarea eforturilor 
în vederea realizării, pe calea tra
tativelor, a unor înțelegeri reciproc 
acceptabile cu privire la reglemen
tarea situației combatanților pales
tinieni.

Reafirmînd poziția consecventă a 
partidului și statului nostru, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU arăta, 
zilele trecute, în cuvîntarea rostită cu 
prilejul vizitei președintelui Sudanu
lui: „Sîntem profund îngrijorați de 
acțiunile agresive ale Israelului in 
Liban și considerăm că trebuie in
tensificate eforturile politico-diplo- 
matice pentru a se ajunge la înce
tarea ostilităților și Ia dezangajare 
in Beirut, pentru retragerea trupe
lor israeliene. din această țară și 
pentru realizarea unei soluții politi
ce care să asigure independența, su
veranitatea și integritatea teritorială 
a Libanului".

Evidențiind această cerință funda
mentală a retragerii forțelor agre
soare din Liban, a curmării si
tuației create, președintele Româ
niei a subliniat, în același timp, din 
nou, cu toată tăria, imperativele 
unei reglementări politice a ansam
blului problemelor din Orientul Mijlo
ciu, statornicirii unei păci globa
le, juste și durabile, bazată pe retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 1967, 
pe recunoașterea dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, in- 

4 clusiv la constituirea unui stat de 
sine stătător, și, totodată, pe asigu
rarea integrității, independenței- și

suveranității tuturor statelor din 
zonă.

întreaga evoluție a evenimentelor 
din regiune dovedește încă o dată, cu 
puterea de necontestat a faptelor, că 
elementul fundamental pentru o 
soluție globală, justă și durabilă 
în Orientul Mijlociu, pentru rea
lizarea unui climat de liniște și secu
ritate in această zonă, îl constituie, 
așa cum România a susținut întot
deauna, reglementarea problemei po
porului palestinian. Ultimele desfă
șurări vin din nou să ateste că în 
nici un caz această problemă nu poa
te' fi soluționată pe cale militară, prin 
confruntări armate, ci numai și nu
mai mergîndu-se pe calea negocieri
lor, a discuțiilor politice, pornin- 
du-se de la recunoașterea dreptului 
la autodeterminare al poporului pales
tinian, inclusiv la crearea unui stat 
național propriu, independent.

Cauza generală a păcii, realismul 
politic, interesele tuturor popoarelor 
Orientului Mijlociu cer. in modul- cel 
mai imperios, să se asigure existen
ța liberă și independentă a poporu
lui palestinian, tot așa cum este ne
cesar să se asigure integritatea și in
dependența Israelului. Numai în a- 
ceste condiții se poate realiza o pace 
trainică, justă, se pot pune bazele li
nei conviețuiri pașnice in Orientul 
Mijlociu, ceea ce va sluji aspirațiilor 
de. prosperitate și dezvoltare liberă 
ale fiecărui popor din' zonă.

în Orientul Mijlociu există, fără 
îndoială. Toc destul și pentru statul 
israelian, și pentru un stat palesti
nian, care pot să coexiste in pace, tot 
așa cum Israelul poate și trebuie să 
coexiste in pace cu toți vecinii săi. 
Cu cit Israelul va pune mai repede 
și definitiv capăt operațiunilor mili
tare, cu atît această posibilitate se 
poate transforma in realitate.

Viața însăși a demonstrat și 
demonstrează în permanență că 
problemele Orientului Mijlociu nu 
pot fi soluționate pe cale militară, o 
asemenea opțiune fiind în flagrantă 
contradicție cu cerințele rațiunii și 
lucidității politice și ducînd la con
secințe (tragice pentru popoarele din 
zonă, periclitînd grav însăși pacea 
lumii. Continuarea operațiunilor mi
litare, inclusiv împotriva Beirutului, 
este de natură să îndepărteze, și mai 
mult posibilitatea unei reglementări. 
De aceea, trebuie să se facă totul

pentru a se împiedica distragerea to
tală a capitalei libaneze, ’pentru a se 
pune capăt luptelor, a se înceta 
atacurile ^asupra Beirutului și a se 
permite, așa cum prevede recenta 
rezoluție a Consiliului de Securitate, 
staționarea de observatori ai O.N.U. 
în zona capitalei libaneze. Este ne
cesar să fie neîntîrziat ridicată blo
cada, să se permită transportul și 
distribuirea de ajutoare pentru a se 
face față nevoilor urgente ale popu- 
lației civile, atit de greu încercată. , 
Fără îndoială, încetarea atacurilor is
raeliene împotriva Beirutului ar fi 
de natură să faciliteze eforturile care 
se depun in prezent, cu participarea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei și a guvernului libanez, pen
tru a se ajunge la înțelegeri și a se 
definitiva planul privind retragerea 
combatanților palestinieni din Beirut.

Israelul trebuie să înțeleagă- că nu 
recurgind la arme, nu prin soluții 
militare va putea' avea liniște la gra
nițele sale, ci, dimpotrivă, prin retra
gerea imediată din Liban, din toate 
teritoriile arabe ocupate, prin recu
noașterea reciprocă a dreptului la e- 
xistență liberă, de sine stătătoare, al 
tuturor popoarelor din zonă, inclusiv 
al poporului palestinian, prin Convie
țuire pașnică. Aceasta este unica bază 
a unei păci trainice in Orientul Mij
lociu, spre binele popoarelor care 
trăiesc aci, pe deplin corespunzătoare 
cerințelor arzătoare ale securității, 
înțelegerii și destinderii in regiune 
și in întreaga lume.

Consecventă poziției sale, expri
mată in repetate rinduri de președin
tele țării, România, opinia publică 
din țara noastră nutresc ferma con
vingere că prin curmarea fără intîr- 
ziere de către Israel a operațiunilor 
militare din Liban, acționindu-se pe 
singura cale' pe care o dictează ra
țiunea, calea tratativelor, manifes- 
tindu-se voința reală de a se înlă
tura cauzele conflictului care dăi
nuie de atîta vreme în Orientul Mij
lociu, există posibilitatea să se ajun
gă la o reglementare globală și trai
nică, să se asigure independența, su
veranitatea și securitatea tuturor sta
telor și popoarelor din zonă, deci și a 
Israelului și a palestinienilor, ceea 
ce va. corespunde întru totul intere
selor fundamentale ale acestor po
poare, ale cauzei generale a păcii.

Romulus CAPLESCU
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SESIUNEA GRUPULUI DE LUCRU AL O.N.U. ÎMPOTRIVA SCLAVIEI 
și-a deschis lucrările la Geneva. Participanților la sesiune, care va dura 
o săptămină, le sint supuse spre dezbatere mai multe rapoarte și studii 
care, analizează probleme ca munca forțată, practicată in special de că
tre regimul de apartheid sud-aftican, munca copiilor, negoțul ilicit cu 
muncitori străini, alte forme de sclavie modernă. Intr-un raport prezentat 
de Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) se relevă că în pre
zent, in lume, cel puțin 55 000 000 de copii sub 15 ani sint nevoiți să-și 
asigure existența muncind.

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI 
C.C. al U.C.I., Mitia Ribicici, a 
avut o întrevedere cu Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C. 
din Spania. A avut loc un schimb 
de opinii cu privire la situația in
ternațională, activitatea celor două 
partide, precum și dezvoltarea în 
viitor a cooperării dintre U.C.I. și 
P.C. din Spania.

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII 
INDEPENDENȚEI STATULUI SIN
GAPORE. tn Singapore a fost săr
bătorită luni a I7-a aniversare a 
proclamării independenței. Una din 
cele mai mici țări ale lumii a treia, 
Singapore a cunoscut in anii de in
dependență o accelerată .dezvoltare, 
a spus in discursul rostit cu acest 
prilej primul ministru, Lee Kuan 
Yew, arătind însă că recesiunea 
Occidentului afectează și perspecti
vele economice ale statului său 
insular.

FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR 
EXPORTATORILOR DIN AMERI
CA LATINA ȘI BAZINUL CARAI
BILOR a adoptat o rezoluție in care 
s-a pronunțat pentru dezvoltarea 
relațiilor economice și comerciale 
reciproc avantajoase cu țările socia
liste.

O PLENARA A C.C. AL PARTI
DULUI COMUNIST DIN GRECIA 
a avut loc la Atena. Au fost exa
minate probleme legate de pregăti
rea celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, convocat pentru perioa
da 12—19 decembrie.

CONGRESUL MONDIAL AL ASO
CIAȚIEI INTERNAȚIONALE DE ȘTI
INȚE POLITICE, la care iau parte
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GUVERNUL ARGENTINIAN A 
DECRETAT O AMNISTIE pentru 
toate persoanele care au contravenit 
legislației limitind activitățile poli
tice. în vigoare din martie 1976 și 
recent abrogată.

Disputa comercială interatlantică
♦

Noi elemente în 
„dosarul oțelului46

BRUXELLES 10 (Agerpres). — în
tr-o conferință de presă desfășura
tă la Bruxelles, Etienne Davignon, 
vicepreședinte al Comisiei C.E.E., a 
arătat că Administrația Statelor Uni
te a informat acest organism că își 
va respecta angajamentul de a re
comanda și a face să fie aprobat de 
companiile siderurgice americane a- 
cordul încheiat săptămină trecută la 
Washington privind livrările de oțel 
ale C.E.E.

C.E.E. nu iși va da acordul asu
pra aplicării in practică a celor con
venite la Washington decit după ce 
companiile americane iși vor retra
ge plingerile privind practicile de 
dumping ale firmelor vest-europene, 
a precizat Davignon.

peste 1 200 de oameni de știință 
din diferite țări, s-a deschis la Rio 
de Janeiro. La ceremonia deschide
rii congresului au participat Joao 
Baptista de Figueiredo, președinte
le Braziliei, Ahmadou Mahtar 
M’Bow, directorul general al 
UNESCO, și Candide Mendes, pre
ședintele Comitetului executiv al A- 
sociației internaționale de științe po
litice. Participanții examinează cu 
prioritate probleme ale războiului, 
păcii și dezarmării.
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POPULAȚIA IRANULUI. PotrM 
vit datelor furnizate de Departa
mentul de statistică al Iranului, 
populația acestei țări era, la sfirși- 
tul anului fiscal iranian (martie 
1982), de 39 milioane locuitori. Ci
fra reprezintă o creștere de aproape 
6 300 000 locuitori față dg cei exis- 
tenți în 1976, relatează agenția de 
presă iraniană I.R.N.A.

RITMUL DE CREȘTERE A UTI
LIZĂRII ENERGIEI NUCLEARE 
la scară mondială s-a încetinit, in 
1981, din cauza scăderii cererii de 
electricitate datorate slăbirii ac
tivității economice, precum și pro
blemelor financiare de amploare — 
se subliniază in raportul pe anul 
trecut al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A,), 
dat publicității la Viena. Totodată, 
se precizează că, in 1981, 9 la sută 
din electricitatea utilizată pe glob 
era produsă în centrale nuclearo- 
electrice.

COOPERARE REGIONALA. Eforturile a șapte țări în curs de dez
voltare din sudul Asiei de a forma un grup de cooperare regională au 
înregistrat un progres prin decizia, adoptată luni la Islamabad, de a se ține, 
in vara anului viitor, o reuniune la nivelul miniștrilor de externe con
sacrată acestei probleme. In comunicatul dat puHlicității la încheierea 
întîlnirii reprezentanților oficiali ai Indiei, Pakistanului, Sri Lanka, Ban
gladeshului, Maldivelor, Nepalului și Bhutanului, organizată timp de două 
zile la Islamabad, se exprimă hotărirea guvernelor respective de a acce
lera ritmul cooperării regionale, in special in domeniile economic și co
mercial.

„Cel mai mare faliment 
din istoria R.F.G“

„A.E.G. — Telefunken" a cerut lichidarea juridică
BONN 10 (Agerpres). — Grupul 

„A.E.G.-Telefunken", unul din gi
ganta industriei vest-germane, a 
cerut luni lichidarea juridică, iniția
tivă care, potrivit . agenției Reuter, 
este cel mai mare faliment din is
toria R.F.G. thtr-un comunicat des
tinat celor 125 000 salariați ai grupu
lui, conducerea „A.E.G." precizează 
că, prin această inițiativă, se urmă
rește reglementarea dificultăților 
sale cu creditorii de așa manieră 
incit- să se evite falimentul total, 
care ar fi determinat închiderea 
tuturor fabricilor sale.

Presa vest-germană scrie că, ur
mare a acestei măsuri, 40 000 de sa- 
lariați sint amenințați cu conce
dierea, iar o mulțime de firme și

t

ateliere subcontractante.ale „A.E.G." 
sint in pericol de a da faliment.

Biroul federal de statistică al 
R.F.G. a dat publicității un comu
nicat în care se arată că in primele 
șase luni ale anului curent asupra 
țării s-a abătut valul cel mai pu
ternic de falimente din perioada 
postbelică. Numărul firmelor fali
mentare a fost in acest interval de 
5 676, ceea ce înseamnă o creștere 
de 50 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. Cel 
mai rău lovită a fost industria con
strucțiilor, cu 1 444 falimente — cu 
61,7 la sută mai multe decit în pri
ma jumătate a. anului 1981. tn sec
torul comercial, de asemenea, s-au 
înregistrat 1 482 falimente — 57,7 
la sută mai multe decit in perioada 
de raportare.
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