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Cu prilejul vizitei de lucru 
în județul Argeș a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, astăzi, in 
jurul orei 12,30, va avea loc 
in municipiul Pitești o adu
nare populară pe care pos
turile de radio și televiziune 
o vor transmite direct.

ZILEI DE
23 AUGUST
marea noastră

a programului de dezvoltare economico - socială a țării în actualul cincinal,
într-o atmosferă însuflețită, de puternică unitate a poporului în jurul partidului, ieri a început

LAE CEAUSESCU
in unitati

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a început, miercuri, 
o vizită de lucru în județul Argeș.

împreună cu secretarul general al partidului, 
președintele republicii, la vizită participă tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Ion 
Dincă, Gheorghe Oprea.

Județele Brașov și Maramureș au încheiat 
recoltarea griului

Noua vizită de lucru a secreta
rului general al partidului pe stră
vechile meleaguri argeșene se des
fășoară în aceste zile de intensă ac
tivitate, în care colectivele de oa
meni ai muncii din întreaga țară își 
sporesc eforturile pentru a dobîndi 
noi și importante succese dedicate 
marii noastre sărbători de la 23 Au
gust. în acest climat de muncă res
ponsabilă, plină de abnegație, ce ca
racterizează activitatea tuturor co
lectivelor din industrie și agricul
tură, din toate sectoarele în perioa
da premergătoare Conferinței Națio
nale a partidului, noul dialog al 
secretarului general al partidului cu 
locuitorii județului Argeș evidenția
ză din nou, cu deosebită claritate, 
însemnătatea și rodnicia analizei la 
fața locului, împreună cu făuritorii 
de bunuri materiale și spirituale, a 
problemelor fundamentale ale dez
voltării economico-sociale a țării — 
mod de lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a ridicat la rang 
de principiu călăuzitor al întregii 
sale activități, al dezvoltării necon
tenite a democrației noastre socia
liste. Consacrată examinării rezulta
telor obținute în îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul în curs, a căi
lor și modalităților practice de în
făptuire, la un nivel calitativ și de 
eficiență superior, a obiectivelor ac
tualului cincinal, noua vizită de lucru 
a secretarului general al partidului 
în județul Argeș se constituie, în a- 
celași timp, intr-o puternică ma
nifestare a unității tuturor celor ce 
muncesc în jurul partidului, al secre
tarului său general, într-o elocventă 
expresie a încrederii lor depline în 
politica promovată de partidul nos
tru comunist, pusă în slujba dezvol
tării și prosperității României so
cialiste, sporirii nivelului de trăi ma
terial și spiritual al întregului po
por.

„Ceaușescu, fiu iubit, In Argeș, 
bine-ați venit Cu această urare 
rostită din inimi • au întîmpinat lo
cuitorii plaiurilor argeșene pe condu
cătorul stimat al partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. O urare spusă de 
mii de voci, la prima oră a dimi
neții, cînd elicopterul prezidențial a 
aterizat la Curtea de Argeș, prima 
din localitățile înscrise în traseul a- 
cestui nou dialog de lucru. O urare 

rostită de mii de oameni ai mun
cii in întreprinderile unde a sosit în 
vizită secretarul general al partidu
lui. O urare peste tot prezentă, pe 
panourile afișate de-a lungul traseu
lui străbătut, încadrat de portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, de stea
guri roșii și tricolore, de frumoa
sele scoarțe argeșene, împodobite cu 
motive populare locale.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîm- 
pinați cu aplauze și urale, cu entu
ziaste manifestări de dragoste.

Cuvinte de bun venit, de deosebită 
stimă sint rostite în numele comu
niștilor, al tuturor locuitorilor jude
țului de tovarășul Ion Sîrbu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R.

O gardă alcătuită din militari ai 
forțelor noastre armate, din membri 
ai gărzilor patriotice și ai formațiu
nilor de pregătire a 'tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat ono
rul. Fanfara a intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt întim- 
pinați cu tradiționala pîine și sare, 
cu ploști cu vin, semn al dragostei 
ce le poartă — alături de întreaga 
țară — locuitorii acestei străvechi 
vetre de istorie românească.

în âplauzele și ovațiile celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat se îndreaptă apoi spre 
ÎNTREPRINDEREA DE BIO- 
PROTEINE. aflată în imediata a- 
propiere a platoului pe care a ate
rizat elicopterul prezidențial.

La sosirea în întreprindere — una 
din remarcabilele creații ale ultimi
lor ani — înalții oaspeți sînt sa
lutați de Gheorghe Caranfil, minis
trul industriei chimice, de Florin 
Ghițescu, primarul orașului.

Directorul unității,. Marin Nistor, 
prezintă stadiul de execuție a lu
crărilor la acest nou obiectiv eco
nomic, date despre producția obți
nută la primele linii tehnologice in
trate in producție. Moderna unitate 
argeșeană produce furaje proteice 
din derivate petrochimice furnizate

Primire

de combinatele din țara noastră. Se 
subliniază că instalațiile produc la 
un nivel de eficiență superior celui 
prevăzut în proiecte.

Pe parcursul vizitării unor secții, 
gazdele informează că experimentă
rile făcute au demonstrat valoarea 
nutritivă ridicată a furajelor pro
duse pe baza acestei tehnologii. To
varășul Nicolae Ceaușescu analizează 

la fața locului, împreună cu specia
liștii unității, posibilitatea de extin
dere a acestei "capacități care să a- 
•sigure o folosire mai bună a deri
vatelor petrochimice, în condiții de 
maximă eficiență economică.

Secretarul general al partidului a 
apreciat gradul de înzestrare a în
treprinderii, dotarea ei cu instalații 
de inalt nivel tehnic, ceea ce oferă 

condiții optime de muncă și a in
dicat să se găsească soluții ca a- 
numite părți din utilaje să fie con
fecționate din mase plastice, evitîn- 
du-se în acest fel consumul de me
tal.

Felicitind tînărul colectiv de la 
întreprinderea de bioproteine pentru
(Continuare în pag. a Il-a)

Oamenii muncii de 
pe ogoarele județului 
Brașov — județ situat 
in a IlI-a zonă pedo
climatică a țării — au 
încheiat recoltarea 
griului.

în telegrama adresa
tă cu acest prilej C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul județean 
Brașov al P.C.R., se 
spune :

Prin organizarea mai 
temeinică a muncii, 
folosirea mai intensă a 
fiecărei ore și zile 
bune de lucru, a trac
toarelor și combinelor, 
mecanizatorii, țăranii 
cooperatori au reușit 
să încheie recoltarea 
griului cu 10—12 zile 
mai devreme decît în 
alți ani, obținînd o 
producție medie supe
rioară celei de anul 
trecut.

Folosim acest prilej

pentru a vă asigura, 
mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotă- 
rîrea noastră, a tutu
ror celor ce muncim în 
județul Brașov — ro
mâni, maghiari și ger
mani — de a acționa 
fără preget, cu răs
pundere comunistă 
pentru îndeplinirea la 
cote calitativ superi
oare a sarcinilor ce ne 
revin în acest an și pe 
întregul cincinal, de a 
întîmpina marea săr
bătoare de la 23 Au
gust și apropiata Con
ferință Națională a 
partidului cu realizări 
de prestigiu în toate 
domeniile de acti
vitate.

★
Folosind din plin 

timpul favorabil din 
ultimele zile și bene
ficiind de ajutorul a-

BACĂU : Producție fizica 
suplimentară

între alte succese înregistrate în 
întrecerea ce se desfășoară în cin
stea zilei de 23 August, colectivele 
de muncă din industria județului 
Bacău raportează realizarea unei 
producții marfă suplimentare in 
valoare de 219 milioane lei. Aceas
ta se concretizează în aproape 
235 000 tone produse petroliere, 
12 000 tone produse chimice, 235 
tone utilaje pentru industria chi
mică și armături’ industriale din 
fontă, mașini-unelte pentru pre
lucrat metale prin așcheiere în va
loare de 8 milioane lei, confecții 
textile în valoare de 24 milioane 
lei, 400 000 mp țesături, 12 000 pe
rechi de încălțăminte etc. O aten
ție deosebită a fost acordată produ
cerii materialelor de construcții, 
șantierele primind în plus în aceas
tă perioadă circa 3 500 mc de che
restea, 520 000 mp placaje, 48 000 
mo binale, 615 tone plăci fibrolem- 
noase. De menționat că întregul 
spor de producție realizat a fost. 
obținut pe seamă creșterii produc
tivității muncii. Pe podiumul în
trecerii se situează, pînă la aceas
tă dată, petrochimiștii din Bor- 
zești, minerii din Comănești, me- 
talurgiștii din Bacău și textiliștii 
din Buhuși. (Gh. Baltă, corespon
dentul „Scînteii").

SATU MARE: Poligon 
de panouri prefabricate
în cadrul întreprinderii de ma

teriale de construcții Satu Mare a 
intrat în funcțiune cel de-al doilea 
poligon de panouri prefabricate din 
beton armat, care va atinge în fi
nal o capacitate de producție de 
65 000 mc anual. Noul poligon și-a 
început activitatea cu fabricarea de 
panouri pentru apartamentele ce 
se vor construi în viitorul ansam
blu de locuințe „Unio“ din Satu 
Mare, ale cărui lucrări au și în
ceput. (Octav Grumeza, corespon
dentul „Scînteii").

REȘIȚA : Produse 
siderurgice peste plan

Oamenii muncii de la Combina
tul siderurgic din Reșița — cea mai 
veche vatră cu foc nestins ă țării — 
întimpină măreața sărbătoare na- 

cordat de județele Ti
miș, Satu Mare și 
Vrancea, care au tri
mis un mare număr 
de combine, unitățile 
agricole de stat și coo
peratiste din județul 
Maramureș au înche
iat recoltarea griului 
în cursul zilei de 11 
august. Acum, princi
palele forțe mecanice 
și umane sînt concen
trate la eliberarea de 
paie a terenurilor, lu
crare realizată pe 68 
la sută din suprafețe
le recoltate, și la e- 
xecutarea arăturilor 
de vară, efectuate 
pină acum pe 53 la 
sută din suprafețele 
planificate. Totodată, 
continuă în ritm in
tens livrarea la fon
dul de stat a cantită
ților de grîu contrac
tate. (Gheorghe Susa, 
corespondentul „Scîn
teii").

țională a poporului nostru, 23 Au
gust, cu un bogat și semnificativ 
bilanț de realizări. Astfel, prin asi
milarea de noi mărci de oțel și ti- 
podimensiuni de laminate, prin 
promovarea unor procedee tehno
logice avansate și utilizarea cores
punzătoare a agregatelor și insta
lațiilor, planul producției marfă 
a fost depășit, de la începutul anu
lui, cu peste 26 milioane lei, reali- 
zindu-se în plus importante canti
tăți de produse : 6 000 tone oțel
aliat, 16 000 tone laminate finite 
pline, 500 tone cocs metalurgic, 160 
tone cărămizi refractare, peste 
31 000 tone de calcar siderurgic, 
precum și 136 tone de mașini și 
utilaje pentru metalurgie. (Nicolae 
Cătană, corespondentul „Scînteii").

CLUJ : Livrări în avans 
la export

Colectivele mai multor unități 
industriale din județul Cluj rapor
tează, în cinstea zilei de 23 August, 
importante realizări în îndeplinirea 
planului la export. între acestea 
se âflă metalurgiștii de la Combi
natul din Cîmpia Turzii, muncito
rii, inginerii și tehnicienii de la 
întreprinderile „Unirea", „Electro- 
metal", „Tehnofrig", „Terapia" și 
„Armătura" din Cluj-Napoca. Nu
mai întreprinderea de produse chi- 
mico-farmaceutice „Terapia" a de
pășit prevederile de plan la export 
cu mai bine de 6 milioane lei, iar 
întreprinderea de materiale de 
construcții — cu 3 milioane lei. Cu 
rezultate deosebite la export se în
scriu și întreprinderile „Farmec" 
și „Napochim" din Cluj-Napoca. 
(Alexandru Mureșan, coresponden
tul „Scînteii").

TULCEA : Noi apartamente 
pentru oamenii muncii 
în cinstea zilei de 23 August, oa

menii muncii de la întreprinderea 
județeană pentru construcții-mon- 
taj Tulcea raportează importante 
sporuri de producție. De la începu
tul anului și pînă în prezent, ei au 
construit și dat în folosință, peste 
prevederile planului, 210 ' aparta
mente. Alte 800 de apartamente se 
află în stadiu final de execuție. In
dicatorul producție industrială a 
fost depășit față de planul la zi cu 
18 milioane lei. (Ncculai Amihule- 
sei, corespondentul „Scînteii").

La întreprinderea mecanică Muscel sînt examinate noi tipuri de motoare pentru autoturisme de teren La Combinatul de fibre sintetice din Cîmpulung
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în unități industriale și agricole din județul Argeș

(Urmare din pag. I)

realizările obținute, secretarul gene
ral al partidului a cerut, în același 
timp, să fie luate toate măsurile ca, 
încă în acest an, unitatea să pro
ducă la întreaga capacitate, să se a- 
corde in continuare o atenție spori
tă eliminării importului, reducerii 
consumurilor de materii prime și e- 
nergie, pentru a-și îndeplini în cele 
mai bune condiții sarcinile ce îi revin 
in acest an și pe întregul cincinal.

sortiment de
expoziții, di

cing. Arghir 
secretarul

Următorul obiectiv din progra
mul vizitei de lucru l-a consti- 
tuit ÎNTREPRINDEREA DE 
PORȚELAN PENTRU MENAJ.

Construită la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, această modernă 
unitate a industriei ușoare românești 
a intrat in circuitul productiv al țării 
la începutul cincinalului precedent, 
asigurînd valorificarea superioară a 
materiei prime existente în zonă, 
precum și o mai bună folosire a for
ței de muncă locale. încă de la 
început, întreprinderea 'a înregistrat 
succese în realizarea producției pla
nificate, potențialul creator al tîhă- 
rului colectiv regăsindu-se și în‘atin
gerea parametrilor proiectați în nu
mai cinci luni de la intrarea în func
țiune a unității.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost salutați de 
ministrul industriei ușoare, Lina 
Ciobanu, de membri ai conducerii 
Centralei industriei sticlei și cerami
cii fine, de cadre de conducere ale 
întreprinderii.

Prezentînd un bogat 
produse din „porțelan de Argeș", 
reunite în cadrul unei 
rectorul întreprinderii, 
Ciubotaru, informează pe 
general al partidului că unitatea și-a 
îndeplinit și depășit sarcinile de- plan 
la principalii indicatori pe perioada 
de timp care a trecut din acest an, că 
indicațiile pe care secretarul general 
al partidului le-a dat cu prilejul vi
zitei de lucru întreprinse aici în anul 
1976 au fost transpuse în practică. O 
atenție sporită s-a acordat, în acest 
sens, reproiectării produselor, elabo
rării unor rețete de fabricație pentru 
utilizarea materialelor recuperabile, 
optimizării fluxurilor de producție.

Vizitînd principalele secții ale 
întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au oprit in repetate rînduri la nu
meroase locuri de muncă, au discutat 
cu muncitorii, au cercetat cu interes 
articole aflate în lucru, remarcînd 
ingeniozitatea și măiestria acestui 
tînăr colectiv de muncă.

Apreciind realizările obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se sporească eforturile pe linia 
diversificării gamei sortimentale, a 
valorificării la un nivel superior a 
creației artistice locale, introducerii 
în circuitul larg a motivelor de in
spirație folclorică. S-a indicat, toto
dată, factorilor de răspundere din 
întreprindere, conducerii ministeru
lui și centralei de resort să ia mă
suri pentru sporirea producției de 
articole decorative din porțelan, atît 
în cadrul .unității vizitate, cît și pe 
ansamblul industriei de profil.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena ^Ceaușescu 
se îndreaptă, într-o mașină deschisă, 
spre următorul obiectiv, parcurg 
principala arteră a orașului, împo
dobită sărbătorește. De-a lungul în
tregului traseu, mulțimea flutură 
stegulețe roșii și tricolore, scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu, fiu iubit, în Argeș bine- 
ați venit !“.

La sosirea în ÎNTREPRINDE
REA DE PRODUSE ELEC
TROTEHNICE Șl ELECTRO
NICE „ELECTRO-ARGEȘ", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului au fost salutați de Alexandru 
Necula. ministrul industriei de ma- 
șini-unelte. electrotehnică și elec
tronică, Vasile Baltac, secretar de 
stat, de reprezentanți ai centralei de 
profil și ai întreprinderii.

Aici se examinează aspecte privind 
dezvoltarea economico-socială a ora
șului Curtea de Argeș. în fata schi
ței de sistematizare a localității, se
cretarului general al 
fost înfățișate de 
Mânu, arhitect-șef al 
geș, transformările 
dărești intervenite în ultimii ani in 
viața orașului, precum și ceea ce este 
prevăzut să se realizeze în conti
nuare In acest domeniu.

partidului i-au 
către Valeriu 
județului Ar- 

edilitar-gospo-

Secretarul. general al partidului a 
cerut edililor să acorde cea mal mare 
atenție modernizării, înfrumusețării 
orașului, a centrului civic.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu vizitează întreprinderea 
„Electro-Argeș". în spiritul indica
țiilor și sarcinilor trasate cu ocazia 
precedentei vizite — subliniază 
Nicolae Vaideescu, directorul între
prinderii — cele două unități, apro
piate ca profil de fabricație — cea 
de componente electronice pasive și 
cea de bunuri electrotehnice, de larg 
consum — au fost unificate, fapt care 
a condus la creșterea considerabilă 
a eficientei economice, la' sporirea 
gradului de complexitate, la diver
sificarea producției. în acest an, pro
ducția marfă a întreprinderii a cres
cut de .peste trei ori, comparativ cu. 
1976. Secretarul general al partidu- 

' lui este informat, de asemenea, că, 
. în perioada care a trecut din acest 

an, principalii indicatori economico- 
financiari au fost îndepliniți- și chiar 
depășiți, iar exportul înregistrează o 

...creștere de două ori față de aceeași
; l; perioadă a anului trecut.

...O. imagine sugestivă asupra pro
filului' de fabricație al unității este 
oferită de vizitarea expoziției special 
amenajate. Sînt reunite aici compo
nente electronice pentru uz general 
și profesional, motoare electrice cu 
puteri mici și cu utilizări multiple, 
bunuri electrotehnice.

Au fost vizitate principalele sec
ții ale întreprinderii, dotate cu uti
laje moderne, de înaltă precizie și 
productivitate, multe dintre ele fiind 
rodul creației proprii.

Felicitînd tînărul colectiv al între
prinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se acționeze pentru dez
voltarea producției de utilaje reali
zate prin autoutilare, în vederea mo
dernizării proceselor de fabricație și 
creșterii gradului de mecanizare. S-a 
cerut, de asemenea, să fie continua
te eforturile în direcția introducerii 
în fabricație a noi tehnologii, creș-. 
terii gradului de utilizare a mate
riilor prime și materialelor indigene, 
reducerii în continuare a consumu
rilor, utilizării cu maximă eficiență 
a capacităților de producție.

prezenți mii de mineri 
salute ca oaspeți dragi 
pe tovarășul Nicolae 
pe tovarășa Elena 

Erau animați de aceeași

După o scurtă perioadă de zbor 
peste colinele multicolore, elicopterul 
prezidențial a aterizat la CARIERA 
ANINOASA, situată în vechiul ba
zin minier din Cîmpulung, care dă 
țării de peste un secol cărbune.

Se aflau 
veniți să-i 
și stimați 
Ceaușescu, 
Ceaușescu.
dorință fierbinte de a exprima, direct 
și cald, conducătorului iubit al parti
dului și statului nemărginita lor dra
goste și recunoștință pentru activita
tea neobosită ce o consacră prospe
rității neîntrerupte a țării, fericirii 
poporului, creșterii prestigiului și ro
lului României socialiste în lume. Ei 
au dat glas acestor gînduri și simță
minte într-un mod emoționant. Pu
ternice aplauze, urale și ovații făceau 

să vibreze văzduhul frumoasei di
mineți de august. Se scanda cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
și minerii !“. Formații artistice de 
artiști amatori întregeau, prin cîntec 
și dans, atmosfera sărbătorească a 
zilei.

în această ambianță entuziastă a 
avut loc întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu minerii de la Aninoa
sa, în cadrul căreia au fost exami
nate și stabilite căile și modalitățile 
concrete prin care ei pot să dea 
patriei mai mult cărbune, să-și aducă 
o contribuție sporită la asigurarea 
independenței energetice a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului au fost întîmpinați de Ion 
Lăzărescu, ministrul minelor, Ion 
Folea, ministrul geologiei, Florea 
Stoenescu, directorul întreprinderii 
miniere din Cîmpulung.

în cursul unei discuții, desfășura
te la Cariera Aninoasa, gazdele au 
prezentat date sintetice privind dez
voltarea întreprinderii miniere din 
Cîmpulung. Există opt sectoare de 
exploatare a cărbunelui în subteran, 
precum și o carieră, cea de la A- 
nin’oasa, dotate cu instalații și uti
laje moderne. Producția ce se reali
zează aici este destinată atît termo
centralelor, cît și consumului casnic 
al populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat rezultatele obținute de colec
tivul întreprinderii in îndeplinirea 
sarcinilor, de a da, peste plan, im
portante cantități de cărbune. Tot
odată, a arătat că — avîndu-se. în 
vedere programul energetic pînă în 
1990, necesitatea creșterii ponderii 
cărbunelui în producția de energie a 
țării, precum și marile rezerve exis
tente în această zonă — se impune 
să fie luate toate măsurile organiza
torice și tehnice pentru ca, în urmă
torii 3—4 ani, întreprinderea minieră 
Cîmpulung să-și dubleze actuala pro
ducție de cărbune.

Făcindu-se mesagerul sentimente
lor împărtășite de toți minerii de 
aici, Ion Ghizdavăț, secretarul comi
tetului de partid de Ia întreprinderea 
minieră Cîmpulung, președintele 
Consiliului oamenilor muncii, s-a a- 
dresat, Ia încheierea întîlnirii, tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu, spunînd :

Pentru noi, cei peste 4 500 de mi
neri musceleni, este o mare bucurie 
că astăzi vă aflați in mijlocul nos
tru, că avem prilejul să vă expri
măm din adîncul inimilor noastre 
cele mai înalte și profunde senti
mente de dragoste și caldă recunoș
tință, dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
întîiul miner de onoare al țării, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, pildă vie de slujire, 
fără preget, a intereselor supreme ale 
partidului și poporului, ale păcii și 
progresului.

Cu aleasă stimă și deosebită consi
derație, ne exprimăm satisfacția de 
a saluta respectuos pe mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, strălucit 

om politic și de stat, savant de re
nume mondial.

Prezența dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, pe aceste meleaguri de legen
dă, care dau țării cărbune de peste 
100 de ani, reprezintă pentru noi un 
moment de înaltă satisfacție, un mi
nunat prilej de a vă mulțumi pen
tru tot ceea ce faceți, pentru înflo
rirea vieții și muncii minerilor, a în
tregului popor, un puternic imbold 
pentru activitatea noastră de viitor, 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin în acest an și pe întregul cin
cinal.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că, însuflețiți 
de chemarea pe care dumneavoastră 
ne-ați adresat-o de a da țării cît mai 
mult cărbune, minerii musceleni au 
realizat planul pe 7- luni din acest 
an, dind o producție suplimentară 
de 64 000 tone cărbune energetic, cea 
mai mare producție din istoria mi
neritului în Argeș.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

la întîlnirea cu minerii de la Aninoasa
Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră și tuturor minerilor din 
Argeș, în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, al meu perso
nal, un salut călduros, cele mai 
bune urări și „Noroc bun!“ 
(Aplauze puternice, îndelungate).

In cadrul vizitei de lucru pe care 
o întreprindem în județul Argeș 
am ținut să ne întîlnim cu mine
rii, să discutăm cum se realizează 
planul pe acest an și ce trebuie 
făcut pentru aida patriei mai mult 
cărbune, pentru a asigura indepen
dența energetică a țării. (Aplauze 
puternice, prelungite). Avem im
presii bune despre întreprinderile 
ce le-am vizitat la Curtea de Ar
geș. Doresc ca, de aici, de la întîl
nirea cu minerii, să felicit toate 
colectivele de oameni ai muncii 
din Curtea de Argeș pe care le-am 
vizitat și să Ie urez succese tot mai 
mari în activitatea lor. (Aplauze 
puternice). Am constatat cu multă 
satisfacție rezultatele bune obți
nute de minerii musceleni și an
gajamentul luat de a da, incă în 
acest an, o producție suplimentară 
de cărbune. Doresc să adresez tu
turor minerilor felicitări pentru 
rezultatele dobîndite și urarea de 
a obține în acest an rezultate cit

întilnire cu minerii de la Aninoasa

Producția marfă a fost depășită 
cu peste 3,2 milioane lei, producția 
netă cu 3,2 milioane lei, productivi
tatea muncii fiind depășită cu peste 
330 lei pe fiecare om al muncii, 
cheltuielile materiale au fost mai 
mici decit cele planificate cu 21,10 
lei la mia de Iei producție marfă.

Hotărîți să înfăptuim prețioasele 
dumneavoastră indicații, am acor
dat o mai -mare atenție dezvoltării 
bazei tehnico-materiale, moderniză
rii procesului de extracție și redu
cerii efortului fizic, intensificării 
creației tehnico-științifice, desfășu
rării muncii în deplină securitate, 
precum și îmbunătățirii calității 
vieții minerilor.

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele tuturor minerilor argeșeni, să 
vă asigur de adeziunea noastră de
plină la întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului, al 
cărei strălucit ctitor sînteți dum
neavoastră, mult iubite și stimate 

mai bune, de a da o producție de 
cărbune peste plan cît mai mare. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

Ținînd seama de programul e- 
nergetic pînă în 1990, de necesita
tea de a crește ponderea cărbune
lui în balanța energetică a țării și 
de faptul că in această zonă există 
încă rezerve mari de cărbune, este 
necesar ca în următorii 3—4 ani 
să ajungem să extragem cel puțin 
3 milioane tone de cărbune din 
acest bazin minier. Aceasta în
seamnă să se treacă la o muncă 
intensă de punere în valoare a re
zervelor existente, de deschidere 
de noi abataje și de noi mine, de 
perfecționare și mecanizare a lu
crărilor de deschidere și extracție 
a cărbunelui, în așa fel îneît să 
putem obține în 3—4 ani cel puțin 
3 milioane tone de cărbune din 
acest bazin. (Aplauze puternice).

Cunosc minerii de pe aceste me
leaguri incă din anul 1935. Știu că 
avem muncitori, tehnicieni și in
gineri cu o experiență îndelunga
tă și am convingerea că ei vor face 
totul pentru a se achita de această 
îndatorire de onoare față de pa
trie, că își vor aduce o contribuție 
tot mai importantă Ia asigurarea 
țării cu cărbune, la independența 
energetică a României. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite). 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, de ho- 
tărirea noastră fermă de a acționa 
cu răspundere comunistă, de a da 
țării cit . mai mult cărbune, producînd 
peste plan în acest an 140 000 tone 
cărbune.

Cu nețărmurită dragoste și recu
noștință, vă urăm din adîncul ini
milor, dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, multă sănătate și putere 
de muncă, să conduceți destinele 
poporului pe drumul bunăstării și 
fericirii, al păcii și progresului în 
lume, precum și tradiționala urare 
minerească „Noroc bun".

Primit de către mineri, de către 
toți cei prezenți la această emoțio
nantă întilnire cu cele mai alese sen
timente de dragoste și stimă, de 
profundă recunoștință pentru grija 
ce o poartă muncii și vieții lor, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Realizînd creșterea producției de 
cărbune, vom crea condiții pentru 
dezvoltarea mai puternică a patriei 
noastre, pentru ridicarea, pe aceas
tă bază, a nivelului de civilizație 
al întregului nostru popor, a bună
stării și fericirii tuturor oamenilor 
muncii. Creșterea bunăstării mine
rilor este legată de sarcina de a 
da țării mai mult cărbune, de a 
asigura sporirea productivității 
muncii, a eficienței economice. 
Numai pe această cale, acționind 
într-o deplină unitate, ridicind 
continuu nivelul de perfecționare 
și calificare a minerilor, ținind 
seama de dotarea nouă, modernă 
pe care o avem, vom asigura ca 
munca minerilor să devină mai 
productivă, mai ușoară, vom face 
ca șî veniturile minerilor să creas
că odată cu aceasta.

Sînt convins, dragi tovarăși, că 
minerii musceleni vor răspunde 
acestui program important pentru 
patria noastră și vor aduce o con
tribuție însemnată Ia dezvoltarea 
generală a României. (Aplauze și 
urale puternice).

Cu această convingere, vă urez, 
dragi tovarăși, succese tot mai 
mari, multă fericire, multă sănăta
te și „Noroc bun !“. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!").

Cuvintele calde, Insuflețitoare ale 
secretarului general al partidului au 
fost primite cu satisfacție și deplină 
aprobare, ele găsind un larg ecou in 
conștiințele participanților la întil
nire. S-a scandat, cu înflăcărare, 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și 
poporul!", „Ceaușescu și minerii!". j

Cei ce muncesc în acest important i 
bazin minier al țării și-au manifestat, ' 
în acest fel, hotărîrea de a urma și ; 
înfăptui neabătut politica partidului, 1 
patrioticele îndemnuri ale secretaru- i 
lui general al partidului de a nu pre- I 
cupeți nici un efort pentru a extrage , 
cit mai mult cărbune, contribuind J 
astfel la progresul economiei națio- ,'i 
nale, la continua înflorire a patriei.

După ce a survolat zona bogate- 
lor livezi ale localităților Bere- .! 
voiești, Godeni și Schitu-Golești, eli- j 
copterul prezidențial a aterizat la $ 
ÎNTREPRINDEREA ME- J 
CANICĂ MUSCEL.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to- ;■'! 
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to- 
varăși din conducerea de partid și de 3 
stat sint salutați de Ioan Avram, mi- 3 
nistrul industriei construcțiilor de i 
mașini, Ilarie Munteanu, adjunct al > 
ministrului, Gheorghe Oancea, pri- i 
mărul orașului.

Dialogul secretarului general al ; 
partidului cu constructorii autoturis
melor de teren este axat, îndeosebi, 
pe problemele creșterii și diversifi
cării producției, concomitent cu îm
bunătățirea continuă a performanțe
lor și adaptarea autovehiculelor la 
condiții diferite de exploatare, la ce
rințele pieței mondiale.

Secretarul general al partidului este 
informat de Ion Giuvelcă,' directorul 
întreprinderii, că, în spiritul reco
mandărilor făcute cu prilejul prece
dentei vizite, colectivul întreprinderii 
a pus în funcțiune, înainte de ter
men, o primă capacitate de produc
ție a noii fabrici de mașini-unelte și 
agregate. Se informează, de aseme
nea, despre măsurile luate de consi
liul oamenilor muncii, comitetul de 
partid și conducerea întreprinderii în 
vederea creșterii producției de auto
turisme de teren și recuperării res
tanțelor din prima parte a anului la 
producția fizică.

Specialiștii intreprinderii prezintă 
noul tip de motor diesel realizat aici, 
care, în comparație cu motorul fo- , 
losit pină acum, are o greutate re
dusă cu circa 75 de kilograme, func
ționează cu un consum mai mic de 
carburanți și este mai silențios. Sint 
puse în evidență preocupările in do
meniul diversificării, modernizării și 
tipizării in continuare a motoarelor.

Pe platforma din incinta întreprin
derii sint prezentate familiile de au
toturisme Aro-10 și Aro-24, reali
zate in șapte variante, produse soli
citate în numeroase țări ale lumii. - 
Modernizările și îmbunătățirile adu- ' 
se în ultimul timp au în vedere creș- ; 
terea competitivității, satisfacerea in j 
mai bune condiții a exigențelor be
neficiarilor externi și interni. Reți- ; 
ne, între altele, atenția noua camio- ! 
netă cu capacitatea de o tonă, soliei- ' 
tată de numeroși parteneri.

Se vizitează apoi secțiile de prelu
crări mecanice și tratamente termi- i 
ce, de montaj general, unde sint ' 
evidențiate realizări în domeniul i 
îmbunătățirii tehnologiilor de fabri- I 
cație, autodotării cu mașini și utila- I 
je moderne, asimilării de scule și 
dispozitive de mare productivitate și 
precizie. Este relevată grija pe care I 
o acordă specialiștii, colectivul in- ;■ 
treprinderii reducerii consumului de 
metal,, folosirii judicioase a acestuia. 
Pe parcursul vizitei conducerea in
treprinderii informează pe secretarul 
general al partidului despre măsurile 
întreprinse în ultimul timp în scopul 
asigurării unui control de calitate și 
de recepție mult mai eficient.

Apreciind realizările constructori
lor autoturismelor de teren, tova
rășul • Nicolae Ceaușescu a cerut 
conducerii intreprinderii să asigure 
îndeplinirea integrală a prevederilor 
de plan pe întregul an, să acționeze 
pentru creșterea producției de piese 
de schimb, în vederea satisfacerii 
atît a nevoilor interne, cît și a ex
portului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu străbat, a- 
poi, orașul intr-o mașină deschisă, în 
aplauzele a mii de cetățeni, tineri 
și virstnici,. care au salutat cu deo
sebit entuziasm, au ovaționat înde
lung, au scandat numele secretaru
lui general al partidului.

La sosirea in COMBINATUL 
DE FIBRE SINTETICE, tova- 
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întimpinați 
de ministrul industriei chimice, de 
(Continuare în pag. a III-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în unități industriale și agricole din județul Argeș

In mijlocul tînârului colectiv

(Urmare din pag. a II-a)

al întreprinderii „Electro-Argeș

reprezentanți ai conducerii centralei 
industriale și ai întreprinderii. Uni
tate a industriei noastre chimice, 
combinatul a fost construit la indi
cația secretarului general al parti- 

. dului, în vederea valorificării su
perioare a unor materii prime ob
ținute în cadrul Combinatului petro
chimic Pitești și a folosirii forței de 
muncă disponibile din zonă.

Directorul centralei de resort, "Va
leria Momanu, a informat despre sta
diul îndeplinirii programului pe ra
mură privind producția de fibre sin
tetice, menționînd că, prin măsurile 
întreprinse, în anul viitor vor fi a- 
tinse cifrele prevăzute pentru actua
lul cincinal.

Directorul unității, Aurel Damian, 
a prezentat stadiul- actual și per
spectivele dezvoltării combinatului. 
Noua unitate chimică este dotată cu 
utilaje și instalații de înaltă produc
tivitate și complexitate tehnică, rea
lizate în marea lor majoritate în 
țară, iar noile tehnologii aplicate au 
fost elaborate și experimentate de 
specialiștii Institutului Central de 
Chimie.

Se vizitează apoi principalele sec
ții de producție ale combinatului. în 
cea de sinteză a poliesterului, di
rectorul general al Institutului Cen
tral de Chimie, Maria Ionescu, pre
zintă secretarului general al parti
dului eficiența noilor tehnologii de 
obținere a acestei materii prime prin 
policondensare. Specialiștii înfățișea
ză profilul și modul de funcționare 
a celor două linii tehnologice de 
fibre sintetice și a celei de gra
nule poliesterice, integrate deja 
în circuitul productiv, cărora ■ li 
se vor adăuga, pînă la finele 
anului în curs, două linii similare. în 
continuare se vizitează secțiile de fi
lare și de etirare a polimerului, do
tate cu utilaje și instalații furnizate 
integral de unitățile constructoare de 
mașini din cadrul Centralei indus
triale de fire și fibre sintetice de la 
Săvinești.

Apreciind înaltul grad de automati
zare a proceselor tehnologice, buna 
funcționare a instalațiilor și calitatea 
superioară a produselor obținute aici, 
precum și faptul că instalațiile date 
în exploatare au atins într-un timp 
scurt parametrii proiectați, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii 
ministerului de resort să asigure ma
teria primă necesară pentru ca toate 
liniile de-fabricație aflate în funcțiu
ne sau prevăzute să fie integrate în 
circuitul productiv pînă la finele a- 
cestui an să poată lucra la întreaga 
lor capacitate. în același timp, s-a 
indicat să fie continuată acțiunea de 
asimilare în țară a unor piese și re
pere de complexitate ridicată, printre 
care și sitele filtrante pentru poli
meri, de diversificare a sortimente
lor de fibre, concomitent cu îmbu
nătățirea permanentă a calității a- 
cestora.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, răspunzînd invi
tației adresate în numele colectivu
lui muncitoresc al întreprinderii, în 
aplauzele și uralele tuturor celor 
prezenți pe platoul din fața intrării 
principale, dezvelește placa de mar
mură pe care se află înscrisă data de 
18 septembrie 1976 — ziua cînd secre
tarul general al partidului a hotărît 
amplasarea acestui modern combinat 
de fibre sintetice, aici, la Cîmpulung.

în cursul după-amiezii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au vi
zitat unități agricole din județul 
Argeș.

După ce a străbătut o pitorească 
zonă de livezi, coloana oficială a 
ajuns la sediul INSTITUTU
LUI NATIONAL DE CER
CETARE SI PRODUCȚIE 
POMICOLĂ DE LA MÂ- 
RÂCINENI. In întîmpinare se 
aflau aici Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, cer-

cetători, reprezentanți ai organelor 
agricole județene.

Vizita la această unitate a prilejuit 
o amplă analiză a dezvoltării agri
culturii județului în actualul cincinal.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt 
înfățișate de către directorul Direc
ției generale județene pentru agri
cultură și industrie alimentară, Matei 
Georgescu, modul de folosire a fon
dului funciar, structura culturilor, 
producția medie și totală obținute la 
principalele culturi cerealiere, de le
gume și fructe, livrările la fondul 
de stat, evoluția efectivelor de ani
male în perioada 1981—1985, progra
mele privind dezvoltarea pomicultu- 
rii, viticulturii, care au o veche tra
diție în această zonă și largi posibi
lități de extindere. Reprezentanții 
organelor agricole locale precizează 
că în această vară s-au obținut re
colte mai mari la hectar la grîu și 
orz, față de cele planificate, aceasta 
permițîndu-le să livreze la fondul de 
stat cantități sporite.

în acest loc a fost organizată și 
o expoziție, în care sînt prezentate 
soiuri superioare de grîu, porumb, 
legume, mere, pere, prune, struguri, 
ce se cultivă în această zonă, con
serve, mașini și agregate destinate 
unor lucrări în pomicultură, realiza
te în cadrul Institutului național de 
cercetare și producție pomicolă, 
taurine de reproducție și pentru în
grășat, porcine și ovine, iepuri de 
casă, găini pentru ouă și pentru 
carne, precum și o serie de produse 
ale industriei mici realizate în ca
drul cooperativelor agricole de pro
ducție.

Secretarul general al partidului 
apreciază eforturile lucrătorilor din 
agricultură, organelor locale de par
tid și de stat, pentru ridicarea conti
nuă a producției și diversificarea 
acesteia.

în continuare, are loc o discuție 
asupra activității institutului. Direc
torul institutului, tovarășul Parnia 
Pîrvan, informează că unitatea dis
pune de o bună bază materială. In
stitutul are în subordine 26 de cen
tre și în alte zone ale țării, care asi
gură în întregime necesarul de ma
terial săditor. Ca urmare, pînă în 
prezent, s-au realizat 92 de soiuri de 
fructe din cele 144 prevăzute în pro
gramul de cercetare al institutului 
pentru acest cincinal.

Apreciind aceste rezultate, precum 
și nivelul producțiilor obținute, to
varășul Nicolae ~ 
să se acorde în 
atenția calității și diversificării so
iurilor de fructe. Totodată, secreta
rul general al partidului a criticat 
faptul că prin construirea noului de
pozit pentru păstrarea fructelor au 
fost scoase din circuitul agricol im
portante suprafețe de teren cultiva- 
bil, cerînd factorilor de răspundere 
ca pe viitor asemenea construcții să 
fie amplasate pe terenuri improprii 
agriculturii.

Vizita continuă la (“OOPFRA- 
TIVA AGRICOLĂ DE PRO
DUCȚIE UNGHENI, unde Sa
dele raportează secretarului general 
al partidului că producția de griu 
din acest an a fost foarte bună. Fo- 
losindu-se soiurile cele mai produc
tive și stabilindu-se densitatea opti
mă, s-au depășit recoltele medii pla
nificate, iar în unele zone au fost 
obținute producții cu o mie de kilo
grame mai mari decît nivelurile pre
văzute.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat succesele înregistrate și a 
indicat ca la planificarea recoltelor 
de anul viitor să se pornească de la 
nivelurile maxime obținute în 
prezent.

Un moment aparte l-a constituit 
demonstrația făcută de specialiști cu 
un dispozitiv de pornire a motoare
lor de tractor fără utilizarea bate
riilor de acumulatori. Se apreciază 
că generalizarea utilizării acestui dis
pozitiv, relativ simplu, realizat în în
tregime prin autoutilare, poate deter
mina economii anuale de circa 150 
milioane lei.

Ceaușescu insistă 
continuare toată

Analiza condițiilor și a modalități- prii, care urmează a fi generalizat la
lor de sporire continuă a producțiilor toate fermele aparținind trustului
vegetale s-a extins apoi la calitatea l.A.S. 
solurilor din această regiune. Secre- ■ 
tarul general al partidului a criticat 
faptul că nu se efectuează pe toate 
terenurile arături adînci, lucrare ce 
trebuie făcută în fiecare an, fără nici 
un fel de excepție. Tovarășul Nicolae 

..Ceaușescu a indicat.să se aplice, de 
asemenea, amendamentele necesare 
acestui tip de sol și să se mărească 
volumul îngrășămintelor naturale 
administrate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că structura terenurilor im
pune, pe lingă folosirea unor soiuri 
timpurii și productive, și efectuarea 
la timp și la un nivel calitativ cores
punzător a lucrărilor de întreținere, 
care, alături de respectarea densității 
optime a plantelor, asigură recolte 
superioare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului au examinat apoi starea vege
tației unor lanuri de floarea-soarelui. 
Se apreciază că hibridul însămînțat 
are o productivitate ridicată, că plan
tele s-au dezvoltat bine și au ajuns 
la maturitate. Secretarul general al 
partidului a remarcat că densitatea 
nu este corespunzătoare, existînd 
destule goluri pe rînduri, ceea ce di
minuează recolta. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se acorde toată 
grija recoltării, care trebuie să în
ceapă curînd, pentru a nu se pierde 
din producție, și să se asigure toate 
condițiile pentru transportarea rapi
dă și uscarea recoltei de floarea-soa
relui.

Dialogul 
oameni ai 
vizitată a 
tatea ce trebuie 
nență plantelor 
lor integrale.

După ce s-a 
de in pentru ulei, de producțiile ob
ținute și dezvoltarea plantelor, se
cretarul general al partidului a 
arătat că este necesar să se ia în 
considerare și să se recolteze și tul
pinile, al căror preț a ajuns în mo
mentul de față foarte ridicat. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a insistat 
asupra importanței pe care o au 
toate soiurile de plante tehnice, su
bliniind că, valorificate corespunză
tor, ele prezintă și surse mari de 
cîștiguri suplimentare pentru coope
ratori.

cu specialiștii, cu ceilalți 
muncii de la cooperativa 
evidențiat apoi însemnă- 

acordată în perma- 
tehnice, valorificării

interesat de recolta

Ultimul obiectiv înscris pe agenda 
primei zile a vizitei de lucru între
prinse de secretarul general al parti
dului în județul Argeș a fost 
COMPLEXUL DE VACI 
CĂTEASCA din cadrul l.A.S. 
Pitești.

Grafice și panouri expuse aici 
redau realizările obținute de județul 
Argeș în zootehnie, evoluția efecti
velor de animale, dinamica livrărilor 
de produse animaliere la fondul de 
stat. Sînt înfățișate, de asemenea, 
acțiunile ce urmează a fi întreprinse 
la nivelul județului, pînă în 1985, 
pentru creșterea iepurilor de casă, 
dezvoltarea pisciculturii, sericicultu
rii și apiculturii, precum și progra
mul de ameliorare a pajiștilor.

Secretarul general al partidului 
este informat de către Adelina Oprea 
Popescu, directorul Trustului l.A.S. 
Argeș, că în acest an complexul de 
vaci de la Căteasca dispune de un 
efectiv de 2 100 capete, estimîndu-se 
obținerea unei creșteri importante a 
producției de lapte pe baza îmbună
tățirii structurii bazei furajere. A 
fost evidențiată, de asemenea, atenția 
acordată folosirii mai bune a pajiști
lor, cu deosebire a pajiștilor alpine. 
S-a subliniat că în perioada in care 
animalele se află în stabulație liberă, 
grajdurile devenite disponibile sînt 
folosite pentru creșterea puilor de 
găină, acoperindu-se astfel necesarul 
de carne de pasăre pe plan local.

Vizitînd fermele complexului, re
ține atenția sistemul de adăpare cu 
nivel constant, realizat cu forțe pro-

Interesîndu-se de producțiile obți
nute în cultura păioaselor în campa
nia recent încheiată la nivelul trus
tului l.A.S., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat că produc
țiile medii la hectar obținute au fost 
printre Cele mai mari din ultimii ani, 
ele ridicîndu-se la 3 710 kilograme la 
griu și la 4 025 kilograme la orz.

Felicitîndu-i pentru rezultatele în
registrate, secretarul general al par
tidului a recomandat specialiștilor și 
factorilor de răspundere să acționeze 
în continuare pentru adoptarea unor 
măsuri menite să conducă la obține
rea unor recolte și mai bogate, ca și 
a unor producții animaliere supe
rioare.

Pronunțatul caracter de lucru pe 
care l-a avut prima zi a vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu la între
prinderi industriale și unități agri
cole din județul Argeș este reliefat 
de însemnătatea problematicii abor
date, de concluziile .ce s-au desprins, 
de valoarea deosebită a recomandă
rilor și indicațiilor formulate de 
secretarul general al partidului.

Oamenii muncii argeșeni au apre
ciat această nouă întîlnire cu condu
cătorul partidului și statului nostru 
ca pe un moment de referință în 
viața contemporană a județului. Ei 
și-au manifestat pe întreg parcursul 
vizitei sentimentele de adincă dra
goste și stimă, de nețărmurită recu
noștință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, pentru tot ce a fă
cut și face pentru dezvoltarea în 
ritm accelerat a județului lor, laolal
tă cu întreaga țară. Este modul în 
care argeșenii au ținut să-1 asigure 
pe secretarul general al partidului că 
prețioasele indicații date cu acest 
prilej vor fi înfăptuite exemplar, 
este expresia clară a angajamentu
lui lor de a-și spori contribuția la 
realizarea obiectivelor cuprinse în 
Programul partidului de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

La Institutul național de cercetare și producție pomicolă de la Mărăcineni sînt expuse fructe din noua recoltă
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perativei agricole; de producțiis din Ungheni

Secretarul general al partidului este informat asupra realizărilor obținute de l.A.S. Căteasca
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ARĂTURILE DE VARĂ
- in ritm mai intens și de bună calitate!

DÎMBOVIȚA: Viteze de lucru ridicate, nu justificări!
i

După o perioadă în care ploile au 
diminuat simțitor ritmul de lucru, 
în județul Dîmbovița transportul pa
ielor din cîmp și arăturile de vară au 
fost reluate în toate unitățile agri
cole. S-au organizat schimburi de 
noapte în toate consiliile, astfel că, 
pe ansamblul județului, viteza de 
lucru la arături a crescut in ultimele 
zile. Miercuri seara, din cele 62 451 
hectare care au fost cultivate cu pă- 
ioase erau eliberate 49 650 de hectare, 
iar arăturile de vară erau efectuate 
pe 23 677 de hectare din suprafața de 
36 900 hectare prevăzută. Constatările 
făcute pe teren dovedesc că stadiul 
acestor lucrări putea să fie mult mai 
avansat dacă peste tot exista aceeași 
preocupare pentru folosirea la maxi
mum a timpului bun de lucru. în 
timp ce in consiliile agroindustriale 
Titu, Vișina, Crîngurl și Potlogi au 
fost executate arături pe 65—76 la 
sută din suprafețele prevăzute, în 
consiliul Bîlciurești, realizările sînt 
minime : 31 la sută din plan.

Mecanizatorii de la I.A.S. Găești 
au arat, discuit și fertilizat 1 265 hec
tare, adică întreaga suprafață care 
urmează să se însămînțeze în această 
toamnă cu grîu și orz după păioase 
anul I și alte culturi de vară. Cum 
s-a ajuns la acest rezultat 7

Arătura efectuată la timp și de ca
litate permite încadrarea semănatului 
în epoca optimă, ne-a spus ingi
nerul Mihai Iosifescu, directorul în
treprinderii. Ambele lucrări executa
te în aceste condiții au ca efect sigur 
realizarea de producții și venituri su
plimentare. Și pentru acest an sin- 
tem organizați să respectăm epoca 
stabilită pentru executarea fiecăreia 
din aceste lucrări de bază, dar cu un 
adaos de calitate.

Rezultatele susțin fără rezerve 
aceste afirmații (la grîu în 1981 pla
nul a fost realizat în proporție de 
107 la sută, iar în 1982 — de 130 
la sută). Iar calitatea arăturilor efec

BACĂU: Mai multă operativitate în strîngerea baloților 
de paie de pe cîmp

Pînă miercuri, in județul Bacău a- 
răturile de vară au fost executate pe 
27 445 hectare, ceea ce reprezintă 47 
la sută din suprafața prevăzută. Tim
pul care a trecut de la încheierea re
coltării griului a fost folosit din plin 
de numeroase unități agricole. Este 
de evidențiat inițiativa comitetelor 
comunale de partid Glăvănești, Sas- 
cut, Răcăciuni, Livezi și Podu Tur
cului, care au antrenat la eliberarea 
de paie a terenurilor pe toți locui
torii satelor. Ca urmare, pînă acum 
au fost eliberate de paie 54 000 hec
tare. în majoritatea unităților se lu
crează în formații mari,' ’ concluse de 
specialiști. începînd de sîmbăta tre
cută, potrivit măsurilor stabilite, de 
comandamentul județean, numărul 
tractoarelor repartizate la arat a 
crescut cu încă 500, ceea ce a permis 
dublarea ritmului de lucru, existind 
condiții ca pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni arăturile de vară să fie 
încheiate.

Raidul întreprins în mai multe u-

DIN ANALIZA REZULTATELOR PE ACEST AN - ÎNVĂȚĂMINTE PENTRU 

PRODUCȚII DE CEREALE PĂIOASE MAI MARI IN ANUL VIITOR

Calitatea muncii oamenilor hotărăște nivelul recoltelor
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ratiste din județul Timiș au obținut 
în acest an o producție medie de 
griu la hectar mai mică cu peste 
1 000 de kilograme față de aceea 
planificată. Și aceasta de pe mai 
mult de 128 000 hectare cultivate. De 
bună seamă, este vorba de o recol
tă cu totul necorespunzătoare. Și a- 
ceasta cu atit mai mult, cu cit nu 
acesta este adevăratul potențial pro
ductiv al unităților agricole și al te
renurilor din județul Timiș. Dovadă, 
nu mai mult decit cu 6—7 ani în 
urmă, unitățile agricole din județul 
Timiș se situau pe primul loc pe 
țară în ce privește producția medie 
de grîu realizată la hectar.

Cum se explică totuși scăderea 
vertiginoasă din ultimii ani și, mai 
ales, din anul 1982, a nivelului pro
ducției de grîu din acest județ ? A- 
naliza responsabilă și aprofundată de 
către organele agricole județene și 
conducerile unităților agricole a cau
zelor care au generat această stare 
de lucruri necorespunzătoare se im
pune ca o necesitate obligatorie pen
tru a se putea lua măsurile adecva
te și a se acționa în deplină cunoș
tință de cauză, astfel ca asemenea 
situații să nu se mai repete. Vom 
enumera, pe scurt, citeva din neajun
surile și abaterile de la tehnologia 
culturii griului, manifestate în pe
rioada de insămînțări din toamna a- 
nului trecut, care au influențat ne
gativ nivelul producției din acest an.

Din cauza întîrzierii semănatului în 
unitățile agricole din zona colinară 
a județului, peste 30 000 hectare cu 
griu au trebuit să fie reamplasate 
în unitățile agricole din zona de 
șes, cu tot cortegiul de consecințe ce 
a deCUrs din această situație : am
plasarea griului după plante necores
punzătoare, îndeosebi griu după grîu 
în anul trei și chiar în anul patru ; 
neasigurarea semințelor, ceea ce a 
determinat însămințarea unor su
prafețe cu amestec de soiuri și cu 
semințe din înmulțiri inferioare ; pre
gătirea necorespunzătoare a terenu
rilor. La toate acestea se adaugă și 
alte cauze, cum sînt nefertilizarea 
din toamnă cu îngrășăminte 
ce a unor întinse suprafețe 
ren, prelungirea insămințării 
în multe unități agricole pînă 
pe de sfîrșitul lunii noiembrie și ex
cesul de umiditate care, în primă
vară, a afectat culturile pe mari în
tinderi de teren.

Chiar și numai aceste neajunsuri, 
fără a ne referi și la altele, sint 
suficiente pentru a desprinde con
cluzia că producția medie redusă de 
grîu din acest an este consecința u- 
nor serioase abateri de la tehnolo
gia acestei culturi. Dincolo de a- 
ceastă situație, în ansamblu nesatis- 

chimi- 
de te- 
grîului 
aproa-

tuate acum, Încadrarea lor în terme
nul stabilit dovedesc că hotărirea 
oamenilor muncii din această unitate 
dîmbovițeană fruntașă de a obține 
producții și mai mari are temeiuri 
solide.

împreună cu Inginerul Zenovie 
Calmus, directorul S.M.A. Titu, și 
Gheorghe Chițu, inginerul-șef al con
siliului agroindustrial, am urmărit cu 
deosebire calitatea lucrărilor, întrucît 
în acest consiliu stadiul arăturilor 
este avansat : 76 la sută din preve
deri. Ploaia a creat și aici greutăți. O 
săptămînă s-a lucrat „printre ploi" la 
recoltarea a 300 hectare de grîu. Dar 
în acest timp tractoarele n-au aștep
tat. S-a arat unde a fost posibil par
celă cu parcelă. La eliberarea de 
paie a terenului lucrau 10 mașini de 
adunat și căpițat și 25. de prese de ba
lotat, iar la arături — 100 de trac
toare. Calculele făcute de cel doi spe
cialiști arată că, prin redistribuirea 
mijloacelor mecanice, în 3—4 zile 
această lucrare poate fi încheiată. 
Controlul adîncimii arăturii pe mai 
multe parcele arată că indicațiile au 
fost respectate întocmai. Arătura a 
ieșit curată și uniformă, fără bolo
vani și „curele". Odată cu întoar
cerea brazdei au fost încorporate în 
sol, la adîncime, resturile vegetale.

Diferențe apar chiar și între unită
țile din consiliile avansate. Termi- 
nînd prima din consiliul agroindus
trial Crînguri. recoltarea păioaselor, 
C.A.P. Hulubești, care anii trecuți 
apărea mereu la sfîrșitul clasamentului 
la mai toate lucrările, a reușit în 
acest an să încheie încă de la 1 
august arăturile. „Putem în acest fel 
să ne ocupăm de alte lucrări menite 
să influențeze creșterea producțiilor 
— fertilizarea unor suprafețe cît 
mai mari cu gunoi de grajd ș.a. — 
ne-a spus tovarășa Niculina Pa- 
raschiv, președinta cooperativei. în 
plus, unitatea a dat ajutor vecinilor". 
La C.A.P. Grînguri lucrau prese de 

nități a evidențiat insă că, printr-o 
mai bună organizare a muncii, se 
poate lucra mai repede și mai bine. 
La Glăvănești, cooperativă din consi
liul agroindustrial Podu Turcului, 
sute de oameni, cu atelaje și re
morci, lucrau la eliberarea terenului. 
Printre ei se afla Petru Călin, pre
ședintele consiliului agroindustrial, 
care ne-a spus că au fost eliberate 
aproape 1 000 hectare, mai mult de 
două treimi din suprafața cultivată 

• cu griu, din care 800 hectare au fost
arate. La fel este organizată activi
tatea și în cooperativele agricole din 
Tătărăști, Fărăoani, Parava, Orbeni, 
Tamași, Urechești și in alte unități.

Din păcate, in consiliile agroindus
triale Izvoru Berheciului, Dealu Mo
rii, Helegiu, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Moinești, arăturile sînt mult 
rămase în urmă. Sînt cooperative a- 
gricole, bunăoară cele din Căiuți. 
Dămienești, Cașin și Ștefan cel Mare. 
— unde lucrarea a fost executată pe 
suprafețe mai mici cu 20 la sută decit 

făcătoare, nu putem trece cu vede
rea că în județ sînt un șir de u- 
nități agricole care, prin rezultatele 
obținute, atestă că acolo unde au e- 
xistat ordine și disciplină in apli
carea corectă a fiecărei verigi din 
tehnologia griului, producțiile s-au 
situat Ia nivelul real al posibilități
lor.

Să examinăm, comparativ, rezulta
tele obținute la producția de grîu de 
cooperativele agricole din Periam și

Cum se explică diferențele la producția 
de grîu în două cooperative agricole vecine 

din județul Timiș

de3 375 kg. Deci oPesac, unități vecine, care dispun de
aceleași condiții pedoclimatice. Le-am 
ales pe acestea, intrucît sint situa
te intr-o zonă dintre cele mai fer
tile ale județului, unde diferențele 
de recoltă la cultura griului nu și-ar 
avea, în mod firesc, nici o justifi
care. Și aceasta, in condițiile in care 
s-ar manifesta aceeași răspundere și

1 000 kg la hectar, deși terenurile 
C.A.P. Pesac au un potențial pro
ductiv mai ridicat. Care sînt atunci 
cauzele acestei diferențe de recoltă? 
Să urmărim, mai întîi, cum au fost 
aplicate în cele două unități citeva 
elemente din tehnologia culturii griu
lui, trecute in următorul tabel:

Unitatea 
agricolă

Amplasarea 
griului după 

plante premer
gătoare (in 
procente)

Fertilizarea te
renurilor cu În
grășăminte chi
mice (in kg sub
stanță activă la 

hectar)

Perioada tn 
care s-a e- 
fcctuat se

mănatul
Calitatea semin

țelor folosite

C.A.P. 
Periam

— 60% legumi
noase

— 20% cereale 
păioase

— 20% alte 
culturi

— azot —
— fosfor
— potasiu 

nu s-a

107
— 98

—
aplicat

1 octombrie 
— 5 noiem
brie

— elită, tnmul- 
țirea tntîi
și a doua pe 
560 hectare

— alte înmulțiri 
pe 100 hectare

C.A.P. 
Pesac

— 18% legumi
noase

— 34% cereale 
păioase

— 48% alte 
culturi

— azot —
— fosfor
— potasiu

69
— 33
— 26

6 octombrie 
— 23 noiem
brie

— elită, înmul
țirea întii
și a doua pe 
520 hectare

— alte înmulțiri 
pe 160 hectare

După cum rezultă din tabel, tntre 
cele două unități agricole există se
rioase diferențe in ce privește apli
carea celor patru elemente din teh
nologia griului. La C.A.P. Pesac a- 
trage atenția, in primul rînd, am-

terenul. Carențe serioase au existat 
la C.A.P. Pesac și in ce privește fer
tilizarea cu îngrășăminte chimice. 
Dincolo de faptul că dozele adminis
trate sînt cu mult mai reduse față de 
cele stabilite pentru realizarea pro-

plasarea griului în proporție scăzută 
pe suprafețe de pe care s-au 
strîns plante premergătoare favo
rabile. cum sînt culturile de le
guminoase, ponderea deținind-o su
prafețele de pe care s-au recoltat 
cerealele păioase și, mai ales, po
rumbul, cultură ce eliberează tîrziu 

balotat șl mijloace de transport de la 
Hulubești.

Condiții asemănătoare de lucru 
are și C.A.P. Mătăsaru din același 
consiliu agroindustrial. Dar consiliul 
de conducere al unității n-a acționat 
în vederea folosirii fiecărei ore bune 
de lucru. Deși arăturile sînt mult ră
mase în urmă — 380 de hectare arate 
din 635 — la ora 11 dimineața încă nu 
Începuse lucrul. Justificările n-au 
lipsit : „n-avem teren eliberat", „a 
plouat și pămîntul e umed în profun
zime", „ne lipsesc mijloacele de 
transport", „n-am avut motorină", 
„baloții de paie sînt uzi că. abia îi ri
dicăm de jos" (Gheorghe Bucăloiu, 
inginer-șef, Vasile Ilie, secretar ad
junct al comitetului comunal de 
partid). Constantin Răduță, mecani
cul de secție, a ținut însă să ne asi
gure că... „se ară". Dar în cîmp 
n-am găsit nici unul din cele 12 trac
toare care trebuiau să se afle în 
brazdă. La solicitarea inginerului-șef 
al consiliului, Constantin Bițoaică, a 
fost adus un tractor. Proba a fost 
concludentă : s-a realizat o arătură 
excelentă. La fel au căzut și celelalte 
„argumente".

Deși timpul s-a schimbat, ploi mai 
pot veni orlcînd, așa că singura so
luție în momentul de față este mobi
lizarea efectivă a forțelor repartizate 
la aceste lucrări pentru a se încheia 
grabnic arăturile. Pe lingă efectele 
amintite, întîrzierile pot duce la su
prapunerea cu alte lucrări : recolta
rea și transportul legumelor și inu
lui, pregătirile pentru strîngerea 
culturilor de toamnă. Sînt deci mo
tive suficiente ca organele agricole 
județene, consiliile agroindustriale și 
comitetele comunale de partid să ac
ționeze energic in vederea terminării 
neîntirziate a arăturilor în toate uni
tățile.

Lucian CIUBOTARII

cele planificate. Cauza 7 Tractoarele 
așteaptă ore în șir ridicarea baloților 
de paie. Analiza efectuată de orga
nele agricole județene arată că exis
tă forță de muncă disponibilă, că sînt 
și mijloace de transport, dar condu
cerile unităților agricole respective 
n-au acționat energic pentru mobili
zarea acestor forțe Ia eliberarea de 
paie a terenurilor. La Căiuți, bună
oară, sînt acoperite cu paie 350 hec
tare, iar la Traîan 400 hectare. Așa 
stînd lucrurile, nu este de mirare că 
în vreme ce mecanizatorii din Piti
cești au arat pînă acum aproape 700 
hectare, cei din Căiuți au realizat 
doar 100 hectare.

în județul Bacău, semănatul păioa
selor începe mai devreme decit in 
sudul țării și tocmai de aceea se im
pune cu atit mai mult mobilizarea 
tuturor forțelor In vederea încheierii 
grabnice a arăturilor de vară.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii*

exigență față de aplicarea tehnologiei 
și executarea fiecărei lucrări în 
parte. Deci obiectul analizei compa
rative tl constituie diferența de pro
ducție la cultura griului. Ambele co
operative agricole au avut planificat 
să obțină aceeași producție medie la 
hectar — 4100 kg. C.A.P. Periam a 
cultivat 660 hectare. Iar C.A.P. Pesac 
680 hectare. C.A.P. Periam a ob
ținut o producție medie la hectar de 
4 400 kg, Iar C.A.P. Pesac — numai 

ducției planificate, în toamna trecu
tă — pe 250 de hectare nu s-a apli
cat nici un kilogram de azot și fosfor. 
Și, după cum se poate observa, ra
portul optim între azot și fosfor, care 
pe terenurile din această zonă este 
de unu la unu, nu s-a respectat nici 
pe departe. Prelungirea însămînțării

Birlod. Imagine din centrul municipiului Lascăr

O apariție editorială de larg interes 
„Învdțamîntul în limbile naționalităților conlocuitoare

Editura didactică și pedagogică a 
scos o carte, din multe motive, de 
larg interes : „Invățămintul în limbi
le naționalităților conlocuitoare din 
România". Mă mărginesc să enu
măr doar unul din ele : Dacă egali
tatea materială reprezintă suportul 
pe care se edifică o politică națio
nală realistă, științifică, atunci învă- 
țămîntul în limbile naționalităților 
conlocuitoare se situează, ierarhic, 
ca o condiție de bază necesară păs
trării și dezvoltării a tot ceea ce în
seamnă identitatea- etnică proprie a 
unei entități naționale. Despre popu
lația conlocuitoare germană, care de 
opt secole sălășluiește alături de ro
mâni și maghiari pe pămîntul Tran
silvaniei, se afirmă, pe drept cuvint, 
că ea a rămas cea mai stabilă din 
nu puținele comunități de origine 
germană din afara țărilor de limbă 
germană. Fenomenul se explică atit 
prin întreaga ei istorie și se perpe
tuează datorită politicii principiale 
și consecvente a partidului și statu
lui socialist român în problema na
țională, nu in ultimă instanță ca ur
mare a faptului că naționalităților 
conlocuitoare din România li se asi
gură, în virtutea prevederilor con
stituționale, folosirea liberă în învă- 
țămîntul de toate gradele a limbii 
materne, studierea și cunoașterea 
temeinică a limbii proprii a fiecărei 
naționalități.

Să-mi fie îngăduit să amintesc în 
acest context o întîmplare semnifica
tivă, relativ recentă. Unul din frun
tașii parlamentului vest-german care 
ne-a vizitat țara a venit și în redac
ția la care lucrez („Neuer Weg“), 
așezîndu-ne In față memoriul unei 
organizații de emigranți, în care se 
afirma că autoritățile de resort ro
mânești restring numărul discipline
lor care in Invățămintul de limbă 
germană se predau în acest grai, tn- 
gustînd astfel posibilitățile însușirii 
limbii materne.

Întîmplarea a vrut ca oaspetele 
vest-german, căruia l-a fost tnmînat 
acest memoriu, să viziteze a doua 
zi Liceul de matematică-fizică nr. 1 
din Sibiu, cu limba de predare ger
mană, de unde s-a întors profund im
presionat. declarînd că nu a tntîlnit 
in propria sa țară multe școli de ca
litatea celei vizitate la Sibiu și că ar 
fi bucuros dacă nepoții lui ar putea 
să urmeze o astfel de instituție de 
invățămint.

Iată de ce socotesc lucrarea la care 
mă refer drept o apariție editorială 
de o importantă deosebită. Ea înfăți
șează pentru prima oară cititorului 
din țară o imagine de ansamblu asu-

griului pe parcursul a aproape două 
luni a influențat, de asemenea, nega
tiv nivelul recoltei la C.A.P. Pesac. 
Este adevărat, toamna trecută a 
plouat mult. Dar, folosindu-se din 
plin timpul prielnic, la C.A.P. Pe
riam, cea mai mare parte a suprafe
ței cu grîu a fost semănată pînă la 
22 octombrie, adică in perioadă op
timă, și numai 42 hectare mal tîrziu 
de această dată. Se cuvine mențio
nat că, sub aspectul semințelor folo
site, in ambele cooperative agricole 
există rezerve însemnate de sporire 
a producției de grîu. Aceasta deoare
ce fiecare a insămînțat suprafețe 
mari cu semințe de calitate necores
punzătoare, din înmulțiri necu
noscute.

Desigur, există și alte cauze care 
au determinat obținerea unei pro
ducții medii de grîu mai reduse la 
C.A.P. Pesac. Intre acestea, nu lipsi- 

. tă de interes este neînființarea de 
cîmpuri experimentale, care la C.A.P. 
Periam se organizează an de an, pen
tru testarea capacității productive a 
noilor soiuri de grîu înainte de a fi 
luate in cultură. In egală măsură, și 
poate chiar mai mult decit cauzele 
la care ne-am referit pînă acum, ca
litatea necorespunzătoare a lucrărilor 
solului a influențat negativ nivelul 
recoltei la C.A.P. Pesac. Nu întîm- 
plător, toamna trecută, specialiștii di
recției agricole au sancționat condu
cerea cooperativei din Pesac pentru 
că se lucra cu semănătorile neregla
te și pe un teren pregătit necores
punzător.

Infățișînd citeva din cauzele care 
au generat diferențele la producția 
de griu dintre cele două unități, se 
poate spune că în mare măsură aces
tea sînt de natură subiectivă. Adică 
țin de calitatea muncii specialiștilor 
și a mecanizatorilor. De modul dife
rit în care au înțeles să-și facă da
toria, să aplice tehnologia de pro
ducție. Deci nu este vorba de cauze 
ce nu pot fi prevenite. Dimpotrivă ! 
Pregătind cît mai bine însămințarea 
cerealelor păioase din acest an, orga
nele agricole județene și conducerile 
unităților agricole trebuie să ia toa
te măsurile ce se cuvin pentru ca 
neajunsurile manifestate anul trecut 
să nu se mai repete. Fiecare unitate 
agricolă din județul Timiș să-și facă 
un titlu de maximă răspundere — 
trăgînd toate Învățămintele din ana
liza rezultatelor obținute în acest an 
la producția de griu — din a pregăti 
temeinic însămințările de toamnă și 
a asigura toate condițiile de care 
depinde realizarea in anul viitor a 
unei recolte de cereale păioase la ni
velul posibilităților de care dispune.

Aurel PAPADIUC

din România"
pra unei mari și inedite realizări a 
politicii în problema națională, con
stituind în același timp, prin bogăția 
materialului faptic și do ilustrație, 
un răspuns edificator la orice încer
cări de răstălmăcire a unor realități 
cu care avem temeiuri profunde și 
numeroase să ne mindrim. Este deci 
pe deplin firesc că Editura didacti
că și pedagogică a trecut la tradu
cerea și publicarea acestei lucrări și 
în limbile maghiară, germană, en
gleză, franceză și rusă.

„Invățămintul în limbile naționali
tăților conlocuitoare din România" a 
fost editată, după cum se arată in 
carte, de un colectiv al Biroului în- 
vățămîntului în limbile naționalită
ților conlocuitoare din Ministerul 
Educației și învățămîntului, colectiv 
coordonat de Gergely Lâszio și din

care au făcut parte Marin Gasparj 
Nikolaus Kleininger, Murvai Lâszio 
și Sorin Teodorescu.

Autorii au fost bine inspirați, de- 
dicînd prima parte a cărții locului și 
rolului învățămîntului în limbile na
ționalităților conlocuitoare în siste
mul de ansamblu al învățămîntului 
din România, procedînd în acest con
text la o prezentare adecvată atit a 
principiilor generale care călăuzesc 
instruirea publică în țara noastră, cît 
și a conceptului și a principiilor care 
ghidează politica României în pro
blema națională. In ambele cazuri 
se demonstrează cu toată claritatea 
că practica concretă pe acest tărîm 
este rezultatul unei analize profunde 
a condițiilor, a posibilităților și a ne
voilor care se ridică în fața învăță- 
mîntului, în general, și a învățămîn
tului în limbile naționalităților con
locuitoare, in special, in condițiile 
specifice ale României, în etapa pe 
care ea o parcurge. Reiese cu lim
pezime caracterul peren și procesual 
în același timp al problemei învăță- 
mintului in limbile naționalităților 
conlocuitoare ca o componentă orga
nică (și nu de conjunctură cum este 
ea cîteodată denaturat prezentată 
peste hotare), rezultat al unei jude
căți mature, inspirate din realitățile 
unei conviețuiri in comun de multe 
secole, a unui mod de gîndire socială 
propriu întregii noastre existențe 
politice și care se verifică și se per
fecționează într-o continuă confrun
tare cu practica socială.

Partea I a cărții are, după cum 
s-a mai arătat, meritul de a urmări 
demonstrarea concretă a afirmațiilor 
principiale, apelîndu-se în acest scop 
la o bogăție de date statistice, la un 
mare număr de comparații, cum nu 
s-a mai procedat pînă acum tn acest 
domeniu. Și tot demonstrației îi ser
vește în fond și partea a Il-a a lu
crării, In care cadre didactice de 
prestigiu, personalități ale domeniu
lui, în cea mai mare măsură din în
săși rîndul naționalităților conlocui

festfra/u/ naț/ona/ „C1NTAREA ROMÂNIEI"

Angajare în actualitate
Viața artistică a Bu

zăului de azi se re
marcă printr-un plus 
de angajare tn proble
matica social-cultura- 
lă și economică a ju
dețului, in sensul im
plicării totale a artis
tului in actualitate. 
Fără tăgadă, acest tip 
de activitate legată de 
cerințele cele mai 
acute ale societății, de 
exigențele ei spirituale 
și In egală măsură 
de creșterea calității 
produselor industriale, 
de calitatea vieții omu
lui in ansamblul ei, se 
integrează pe deplin 
în vastul program ce 
se desfășoară în cadrul 
Festivalului național 
„Cîntarea României".

Subliniem că la Bu
zău s-a ajuns acum la 
o etapă de afirmare 
superioară a potente
lor creatoare locale, la 
o maturizare a con
științelor artistice. Mi
cul nucleu al filialei 
artiștilor buzoieni de 
mai ieri s-a împlinit 
astăzi cu noi tineri 
pictori, sculptori, dăr 
mai cu seamă cu ar
tiști decoratori, specia
liști în estetica produ
selor industriale la în
treprinderile „Sticla — 
Perla" și „Textila".

Se poate vorbi acum 
de un nou suflu artis
tic, de un climat de 
emulație creatoare ce 
se impune cu un plus 
de prospețime și vi
goare, cu ecouri dincolo 
de hotarele județului 
și chiar ale țării. Si nu 
ne gindim numai la 
prestigiul Taberei de 
sculptură de la Măgu
ra, ajunsă la a 12-a 
ediție, inițiată de entu
ziastul sculptor Gh. 
Coman, ci și la posi
bilitățile de afirmare 
a unor tineri, de pil
dă Matei Bogdan (cu 

o medalie de aur la 
un important concurs 
internațional), dar și 
la alți artiști foarte 
dotați care lucrează în 
industrie, cum este 
Cristina Iliescu.

în acest climat, tn 
care se pune tot mai 
mult preț pe valorifi
carea atît a tradițiilor 
locale, cît și a realiză
rilor artistice contem
porane, amintim că 
Buzăul a organizat pri
ma secție de artă de
corativă în cadrul mu-

însemnări 
despre 

activitatea 
filialei 

Uniunii artiștilor 
plastici — Buzău

zeului județean, tn 
care sint expuse Im
portante lucrări ale 
celor mai reprezenta
tivi artiști decoratori 
din toată țara. Dar să 
nu uităm că prestigiul 
artistic al Buzăului 
evocă numele unor ori
ginari de pe aceste 
meleaguri ca Gh. Tat- 
tarescu sau lorgulescu 
Yor, al marelui Grigo- 
rescu care a pictat pei
saje în unele sate de 
aici și, îndeosebi, nu
mele lui loan Andrees- 
cu, profund legat de 
spațiul naturii Buzău
lui. Sub impulsul va
loric al acestor tradiții, 
viața artistică a Bu
zăului de azi răspun
de aspirațiilor oameni
lor de azi. întreaga 
activitate a filialei 
artiștilor buzoieni este 
înscrisă, în mod mani
fest, în problematica 
omului contemporan,

I
I
I
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toare, împărtășesc și înfățișează, pe 
baza propriei lor experiențe, modul 
cum este organizat și cum se desfâ-, 
șoară în practică invățămintul în 
limbile naționalităților conlocuitoare.

Spațiul nu-mi ingăduie să intru in 
amănunte. Țin totuși să relev contri
buția semnată de Dușan Sablici, 
apărută sub titlul semnificativ „Ju
dețul Timiș : invățămint în șase 
limbi" și pentru faptul că în același 
județ apar și ziare în patru limbi și 
funcționează teatre de stat în trei 
limbi. Cazul județului Timiș este sub 
acest aspect unic în Europa, dacă nu 
pe întreg globul pămîntesc.

Ultima și a IlI-a parte a cărții pre
zintă extrase din Legea educației și 
invățămintului privitoare la școla
rizarea in limbile naționalităților 
conlocuitoare, precum și planurile 
pentru invățămintul preșcolar, pri
mar, gimnazial și liceal cu predare 
în limbile naționalităților conlocui
toare. Să reținem în acest context 
faptul că în România socialistă în- 
vățămîntul în limba maternă începe 
de la virsta grădiniței și continuă în 
cazul naționalității maghiare și, în 
parte, germane (ambele avînd o pon
dere numerică mai mare) pînă la cel 
superior. Mi-ar fi foarte greu să nu
mesc o altă țară din Europa sau de 
pe un alt continent în care să existe 
o situație asemănătoare.

M-am întors recent dintr-o călăto
rie într-o țară profund preocupată 
cu problema integrării cetățenești a 
milioane de străini, aduși la un anu
mit moment ca o forță de muncă 
efemeră, dar care din cauza condi
țiilor vitrege din țările de baștină, 
condiții profund tulburate și de criza 
economică, nu mai pot să se întoarcă 
acasă. Mi s-a pus în mai multe ca
zuri întrebarea dacă Invățămintul în 
limbile „minorităților" nu îndepăr
tează populațiile de diferite limbi 
una de cealaltă, dacă un asemenea 
sistem școlar nu impietează asupra 
loialității cetățenești a acelora de 
altă limbă decit limba oficială a sta
tului. Am fost bucuros să pot răs
punde interlocutorilor care mi-au 
adresat astfel de întrebări că în țara 
mea. în care a fost fundamentată 
teoretic ideea că lumea noastră va 
rămîne încă pentru multă vreme o 
lume a națiunilor și a statelor na
ționale, se consideră.că și naționali
tățile conlocuitoare mai au in față 
un viitor îndelungat, că, într-o țară 
in care o astfel de concluzie teore
tică a fost ridicată la rangul de po
litică de stat, este puternic ancorată 
convingerea — izvorită dintr-o expe
riență istorică de multe veacuri — că 
adevărata prietenie, unitatea între 
fiii aceluiași pămînt, loialitatea fată 
de patrie au fost și vor fi întotdeau
na consecința firească, legică, a res
pectului reciproc față de identitatea 
etnică a fiecăruia, față de tradițiile 
și obiceiurile și nu în ultimă instan
ță față de limba maternă a fiecărei 
populații în parte. Ceea ce demon
strează cu convingerea faptelor și 
această recentă apariție din Editura 
didactică și pedagogică.

Ernst BREITENSTEIN
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legată de istoria ve
che și. nouă a țării, de 
eroismul poporului de 
ieri și de azi.

Numai dacă am enu
mera expozițiile orga
nizate în prima parte a 
anului în curs, bilan
țul este deosebit de 
edificator : „Memoria
lul 1907", „Salonul ti
neretului", dedicat ani
versării a 60 de ani de 
la înființarea U.T.C., 
„România — Pace, 
dezarmare", „Omagiu 
muncii", „Artiștii plas
tici buzoieni și pacea" 
ș. a.

Această angajare în 
actualitate, în proble
matica fierbinte a lu
mii contemporane este 
dublată de participarea 
unanimă și totală a 
pictorilor, sculptorilor 
sau artiștilor decora
tori, fie profesori, fie 
angajați în întreprin
deri, fie instructori la 
case de cultură. Și 
ceea ce ni se pare 
deosebit de important 
este efortul tuturor 
de a spori ținuta ar
tistică a lucrărilor, de 
a găsi, soluții plastice 
mereu mai expresive, 
intr-un limbaj cit mai 
adecvat mesajului 
ideologic și politic al 
operei de artă. în fe
lul acesta ni se pare 
că mișcarea artistică 
buzoiană se află in
tr-un moment de creș
tere, de afirmare cu 
nebănuite posibilități 
de dezvoltare. Dealt
fel, în ultimul timp, 
se poate remarca fap
tul că atit la Buzău, cît 
și în alte centre artis
tice din tară se consta
tă o îmbucurătoare 
evoluție valorică, o 
creștere a calității și 
varietății stilistice a 
lucrărilor.

Gheorghe COSMA

I

I
I

I

| Creatori
de frumuseți

La început și-au înfrumuse
țat locul lor de muncă din sec
ția rectificare, în cadrul acțiu
nii „Artă și industrie", inițiată 
la Întreprinderea de rulmenți 
Birlad cu sprijinul Uniunii ar
tiștilor plastici. Apoi, cei doi 
au observat că și alte locuri aș
teptau să fie împodobite cu 
opere de artă. Și, astfel, cei doi 
au creat mai multe lucrări de 
sculptură, îndeosebi grupuri 
statuare, care sint expuse în 
holul întreprinderii, în secțiile 
strungărie și rectificare, în spa
tiile verzi. Acum, cei doi lu
crează la un nou și impunător 
grup statuar. Bineînțeles, in 
'timpul lor liber.

Eroii sculpturilor și grupuri
lor statuare : oamenii întreprin
derii, surprinși in diverse ipos
taze ale muncii și vieții.

Autori : muncitorul Vasilian 
Doboș și inginerul Toader Ber- 
lea. Dar cei doi mai au cite o 
pasiune : primul scrie și ver
suri, iar al doilea este autorul 
unor invenții brevetate și apli
cate cu mare eficiență.

I
I

I
I
I

Gest salvator I
Un băiefel vioi și silitor la în

vățătură, Liviu, care n-a împli
nit incă opt ani, se scălda, îm
preună cu alți puști de virsta 
lui, in apa nu prea adinei de 
la țărmul mării din Eforie Sud. 
Un val mai puternic l-a făcut 
insă să-și piardă echilibrul și să 
se scufunde in apă, apoi altele 
l-au atras spre larg. Un om, 
care-l văzuse prin valurile în
spumate, i-a sărit in ajutor și 
l-a. salvat.

După trei zile și trei nopți de 
îngrijire la spitalul din Constan
ta, băiețelul a fost încredințat 
mamei, care ne roagă să-i adre
săm călduroase mulțumiri sal
vatorului său : Cornel Farcaș, 
profesor de educație fizică.

I

I

I

chiar
Chi- 

profesionist la 
l-a invitat

„Consolare"
Ca să-l consoleze pe Constan

tin Ciubotarii, care „căzuse cu 
succes" la examenul de con
ducere auto susținut 
in ziua respectivă, loan 
rufa, șofer 
LT.S.A.I.A. Neamț, 
la restaurant, unde și-au stins 
„necazul" cu citeva sticle de 
vin. La plecare, deși abia se 
mai sprijineau unul pe altul, 
„profesionistul" Chiruța i-a spus 
amatorului de șoferie Costică :

— Acum, să dai examen cu 
mine, să văd eu ce știi.

Și unde nu zici că și-a dat 
autoturismul pe mina lui Cos
tică. Pornind la drum în zig-zag, 
așa cum mergea și pe propriile 
picioare, pe Costică nu l-au 
mai putut opri nici stilpul ca- 
re-i ieșise în cale, nici alte ob
stacole, pînă a văzut, ca prin 
ceață, drumul blocat de a ma
șină a miliției.

I
I
I

I

I

Si-au datA
arama pe față

Doi prahoveni — Viorel Fră- 
țilă și Gheorghe Covrigeanu — 
au făcut rost de citeva monede 
de aramă. Le-au lustruit bine, 
bine de tot, și „hai după cre
duli și naivi, să-i păcălim".

Au plecat tocmai in stațiunea 
Cheia. Aici, două ospătărițe de 
la un restaurant, mari amatoare 
de chilipir, au fost și primele 
mari păcălite. Pe citeva grame 
de... aramă, prezentate drept 
„aur curat și garantat", ele au 
dat bani grei, nu glumă! Cînd 
au constatat falsul, au spus ade
vărul la miliție. Cei doi escroci 
și-au dat arama pe față 
fața legii.

în...

I
I
I
I
I
I
I

■>

S-a mtîmplat 
pe Cernîșoara

ele a le 
împotriva

I
. Grijulii față de oile din stină, 

ciobanii de la ferma Întreprin
derii agricole de stat Măldă- 
rești, județul Vilcea, au luat o 
măsură preventivă 
stropi cu o soluție 
dăunătorilor. Soluția preparată < 
de ei nu s-a dovedit o... solu-' 
(ie tămăduitoare, astfel că oile 
n-au putut suporta tratamentul 
aplicat. Și ce credeți că au fă
cut ciobanii ? Au dus oile să le 
scalde in apa limpede cum e 
cristalul a Cernișoarei. Rezul
tatul ? Pe o distantă de cițiva 
kilometri, deasupra apei, au în
ceput să plutească mii de pești 
morți. Ciobanii care au făcut-o 
de... oaie cu poluarea Cerni
șoarei Jfluieră acum a pagubă.

I
I
I
I
I
I

Nici o găleata 
de apă
Frumoasă inițiativa primăriei 

din Frumușița-Galați : planta
rea a 1 500 puieți de tuia pe o 
distanță de cinci kilometri de-a 
lungul șoselei care străbate co
muna. Puieții fuseseră obținuți 
din pepiniera comunei. La în
ceput ți-era mai mare dragul 
să-i privești cum se încumetă 
viguroși spre soare. Acum însă, 
99 la sută dintre ei s-au uscat, 
contrastind puternic cu vegetația 
din jur. De ce s-au uscat ? „Din 
lipsă de ploaie" — motivează 
unii localnici. O scuză care ti 
acuză, întrucît puieții, plantați 
in fața caselor, puteau să se 
bucure, deopotrivă, de atenția 
și de apa gospodarilor acestora. 
Ceea ce nu s-a intîmplat.

I
I
I
I
I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Pă-

I
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a La Scutaru, Belcl, Comănești, 

Răchitiș și în alte localități de pe 
văile apelor de munte din județul 
Bacău au fost puse in funcțiune 
microhidrocentrale. Alte 8 se află 
in construcție pe văile Oituzului, 
Cașinului, Tazlăului și Asăului. Pro
gramul județean de valorificare a 
potențialului energetic al apelor 
interioare prevede ca în actualul 
cincinal să fie înălțate 50 de mi
crohidrocentrale, care vor produce 
anual 108 000 MWh energie elec
trică.

E3 De ta întreprinderea „Rul
mentul" din Brașov a fost expe
diat pe adresa întreprinderii de va
goane din Arad primul lot de rul
menți pentru osiile vagoanelor me
troului bucureștean. Noul tip de 
rulmenți, asimilat pentru prima dată 
în țară și caracterizat prin perfor
manțe tehnico-funcționale ridicate, 
va înlocui importul.

HI Specialiștii de la Combinatul 
petrochimic Borzești au realizat 
două noi produse destinate agri
culturii: tiuranul și onetionul. Primul 
este un pesticid cu mare eficacita
te, folosit împotriva dăunătorilor din 
pomicultură, iar celălalt este utili
zat la tratarea legumelor din sere. 
Ambele pesticide se realizează în 
instalațiile existente, care au fost 
supuse unor modificări tehnice. Pri

mele cantități din noile produse au 
și fost livrate agriculturii.

B în centrul civic al comunei 
Brînceni, județul Teleorman, s-a dat 
în folosință un prim bloc cu 42 
apartamente ce oferă aceleași con
diții de confort ca și la oraș. Prin
tre cei care s-au mutat în noile lo
cuințe se află oameni ai muncii de 
la stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii, întreprinderea de pre
lucrare și valorificare a bumbacului, 
de la dispensarul medical și școală.

■ Un dispozitiv pneumatic pen
tru curățirea ruginei și depunerilor 
de pe corpul navelor aflate în re
parații a fost conceput și realizat 
de ing. Vasile Colesnicencu de la 
întreprinderea de construcții nave 
și utilaj tehnologic Tulcea. Prin uti
lizarea noului dispozitiv, producti
vitatea muncii la executarea lucră
rilor respective crește cu 30 la sută.

B La intrarea în Alba lulia, pe 
malul Mureșului, se afla un' local 
turistic al cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor. 
Avea și un nume : „Cabana dintre 
sălcii". In primăvară au început 
lucrările de dezvoltare și reamena- 
jare care se impuneau. S-au de
molat acoperișul și etajul. Nici pină 
acum însă zidarii n-au reconstruit 
ce au dat jos. Așa că, în plin se
zon estival, din „Cabana dintre

sălcii" au rămas utilizabile numai 
sălciile. Treziți-i pe meșterii care 
s-au învățat cu umbra lor I

■ Prin utilizarea rațională a re
surselor energetice, oamenii muncii 
de la I.F.E.T. Suceava au economi
sit, de la începutul anului și pină 
in prezent, peste 200 MWh energie 
electrică și 260 tone combustibil 
convențional.

■ Colectivul atelierului de pro
totipuri din cadrul întreprinderii de 
utilaj tehnologic Bistrița a semnat 
pină acum certificatele de naștere a 
peste 240 produse noi. Realizările 
de ultimă oră se numesc schimbă
toare de căldură - in 15 va
riante - și 36 de tipuri dintr-o fa
milie specială de robineți destinați 
industriei chimice, care pînă acum 
se aduceau din import.

■ !n prima jumătate a acestui 
an, peste 140 de tineri care-și fac 
studiile universitare în orașul Tirgu 
Mureș, majoritatea la Institutul de 
medicină și farmacie, au donat 
singe în mod onorific. Un strop din 
propria viață 
vieți.

■ Peste 10 
de la fiecare 
acesta lucrătorii de la ferma nr. 10 
a I.A.S. Peștera, una din marile u- 
nități crescătoare de ovine cu lînă 
fină din județul Constanța. In pal
maresul îngrijitorilor de aici se mai 
înscriu cei 170 hl lapte predați su
plimentar la fondul de stat și rea
lizarea în primul semestru a unui 
beneficiu de 1,7 milioane lei.

■ Aproape 17 000 de răpitoare, 
între care 286 de vulpi, și-au înscris 
in palmares vinătorii din județul 
Vaslui. N-ar fi rău dacă ei ar orga
niza, în limitele legale, firește, mai 
des acțiuni de vînare sau măcar de 
alungare a porcilor mistreți, fiindcă 
aceștia produc mari pagube în cul
turile de porumb.

pentru salvarea altor

Unități turistice în județul Buzău

Noutăți pe magistralele feroviare

kg de lină, în medie, 
oaie au obținut anul

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT t
Fotbal in divizia „A" După două etape

Incepînd de mai puțin de o sâp- 
tămină, al 65-lea campionat divizio
nar „A" de fotbal și-a și consumat 
două etape, iar poimîine, simbătă, 
are programată pe a treia. Am văzut 
la fața... terenului două partide, Te
leviziunea ne-a ajutat să mai vizio
năm alte două pe micul ecran, iar 
Radiodifuziunea să le ascultăm pe 
toate 18 în transmisie directă — așa 
că avem după ce incerca acum citeva 
observații de început...

Pentru un debut de sezon, jocul 
fotbaliștilor noștri poate fi socotit 
satisfăcător. Multe echipe dovedesc 
ambiție de a cîștiga, încearcă o 
seamă de scheme tactice învățate de 
la „El Mundial", se joacă deschis, 
se înscriu numeroase goluri : 25 în 
prima etapă (o medie de 2,73 goluri 
pe meci) ; 26 în etapa a doua (me
dia : 2,88 goluri). Experiența insă 
ne arată că în fiecare an fotbaliștii 
noștri încep binișor și joacă astfel 
atit timp cit îi ajută buna condiție 
fizică acumulată în perioada pregă
titoare ; dar, pe măsură ce acumulă
rile fizice din pregătiri se scurg prin 
„supapele" deschise de viața perso
nală nesportivă, valoarea jocului lor 
scade vizibil. De acest curs ne e 
teamă, mai ales că încă de pe acum 
vedem prea mulți fotbaliști care stau 
(in timpul meciului) și privesc pasivi 
la cel care are mingea. In acest sens 
poate ar fi bine să vegheze antreno
rii, conducătorii echipelor și — de ce 
nu ? — fotbaliștii înșiși.

Dintre cele 18 participante la pri
mul campionat al țării, trei au reușit 
să învingă in ambele etape, cîștigind 
și meciul de acasă, și pe cel din de
plasare. Cu o satisfacție lesne de în
țeles, consemnăm că în fruntea lor 
se situează Dinamo bucurești — 
campioana națională actuală — care 
peste puțină vreme (la 25 august și 
1 septembrie) va susține partidele 
turului preliminar din C.C.E., cu 
campioana Norvegiei. Celelalte echi
pe ce-au acumulat maximum de 
\uncte (4) sînt Sportul studențesc 
(care ieri a reușit sâ cîștige la Pitești 
în 10 oameni I) și F.C. Olt (care, 
scăpată de emoții pe teren propriu 
în prima etapă, cînd a fost condusă 
la pauză cu 0—2, a reușit să ciștige 
și ieri Ia Tirgoviște).

La polul opus al clasamentului, 
după două etape, se situează F.C.M. 
Brașov și C.S. Tirgoviște — singurele 
formații care încă n-au cules nici un 
punct, ambele avind deja un golave
raj de minus 3.

Cele trei promovate din „B“ au 
deja cite două puncte ; mai prețioase 
par punctele Politehnicii Iași (unul 
cu Steaua, acasă, și altul la Petroșani), 
față de cele obținute pe teren pro
priu de F.C. Bihor și Petrolul Plo
iești, care însă în deplasare au fost 
infrinte cu 0—3 și, respectiv, 0—6 !

Echipele cele mai eficace pină 
acum : Dinamo (a înscris 7 goluri), 
Universitatea Craiova (6), Sportul 
studențesc, F.C. Bihor, S.C. Bacău și

F.C. Constanța (cite 4) ; Jiul Petro
șani și C.S. Tirgoviște încă n-au cu
noscut bucuria golului.

Apărările cele mai penetrabile au 
avut in aceste două etape F.C. Con
stanța (a primit 7 goluri), Petrolul (6) 
și F.C.M. Brașov (5) ; Dinamo este 
singura care n-a primit încă gol.

Rămînînd în perimetrul statistici
lor, să consemnăm și numărul rela
tiv mare de penaltiuri : 7 în etapa 
intîi — 5 transformate ; 6 în etapa de 
ieri — 5 transformate. De asemenea, 
numărul mare de cartonașe : 24 în 
prima etapă ; partidele cu cele mai 
multe cartonașe au fost Universitatea 
Craiova —F.C. Constanța (5 — unul 
roșu), F.C. Olt — S.C. Bacău (5) și 
S.C. Bacău — Universitatea Craiova 
(7 — unul roșu). Se pare că jucăto
rii noștri au înțeles că numai clubul 
este penalizat (cu 5 000 de lei) cînd 
acumulează 10 cartonașe ; eronat, 
fiindcă și pe el îi costă, dar probabil 
că nu știu de se avîntă așa spre 
cartonașe 1

Trecînd de la statistică la impresii 
vizuale, nu se poate să nu reținem 
calitatea în general bună — spre 
foarte bună — a arbitrajelor. E drept 
că au rămas arbitri puțini, dar ei se 
dovedesc competenți și corecți. Așa 
cum a fost Octavian Ștreng (pe care 
l-am văzut la televizor in ambele 
etape !). așa cum s-a constatat că au 
fost și ceilalți.

în încheiere, cîteva cuvinte des
pre selecționabili. Moraru se arată în 
formă excelentă, dar, dacă el l-ar 
simți și pe Iordache în spatele său, 
s-ar pregăti și mai bine, ar apăra și 
mai atent. Ceilalți dinamoviști (Dudu 
Georgescu, Augustin, Custov, Văe- 
tuș) de asemenea par bine pregătiți. 
La fel ca și Bălăci, Ștefănescu, Un- 
gureanu, Cămătaru, Țicleanu — mai 
puțin Geolgău. Selecționabilii hune- 
doreni au început criticabil campio
natul (pentru că in timp ce echipa 
lor era în Iugoslavia ei și-au cam 
făcut de cap pe-acasă), dar parcă 
și-au mai revenit (in special Rednic), 
rămine totuși ca ei să convingă mai 
mult in continuare. După etapa de 
simbăta viitoare, lotul național va. fi 
convocat pentru un amical cu o echi
pă de club străină. Apoi urmează 
România — Danemarca Ia 1 septem
brie și România — Suedia la 8 sep
tembrie. Acestea ne interesează pe 
toți 1

Gheorqhe M1TROI
★

Ieri, în etapa a doua, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Dina
mo — Petrolul 6—0 (2—0) ; F.C. Ar
geș — Sportul studențesc 1—2 (0—0); 
C. S. Tirgoviște — F. C. Olt 0—1 
(0—1) ; Jiul — Politehnica Iași 0—0 ; 
Corvinul — F.C. Bihor 3—0 (1—0) ; 
F.C. Constanța — F.C.M. Brașov 
4—2 (2—1) ; Steaua — Chimia 2—1 
(2—0) ; S.C. Bacău — Universitatea 
Craiova 2—1 (1—0) ; A.S.A. — Poli 
Timișoara 1—0 (0—0).

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Matineu de vacanță : Povestiri din 

Pădurea verde.
11.30 Pe sub munte-n Făgăraș — emi

siune de cintece și dansuri popu
lare.

11,43 Arc peste timp. 23 August 1944 — 
23 August 1982. Istoria în docu
mente.

12,10 Muzică populară.
PROGRAMELE 1 ȘI J

In jurul orei 12,30 — Transmisiune 
directă : Adunarea populară din muni
cipiul Pitești, prilejuită de vizita de lu
cru în județul Argeș a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

PROGRAMUL 1
16,00 Telex.
16,05 Muzee ale naturii : Cetățile Pono

rului (I) — documentar.
16.30 Revista „Clntării României". 
17,00 Studioul tineretului.
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal.
20,40 Muzică populară.
21,00 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim... Un monument al 
culturii românești : Palia de la 
Orăștie — 400 de ani de la apariție.

31.30 Serial științific : „Lumea reală" — 
episodul 3.

22,00 Telejurnal.
PROGRAMUL 8

20,00 Telejurnal.
20,40 Stagiunea muzicală estivală TV. 
22,00 Telejurnal.

In cadrul Regionalei de căi fera
te București, care deține principala 
pondere în traficul feroviar de pa
sageri și mărfuri al tării, aii fost 
date în exploatare noi obiective in 
zone de intensă circulație. Astfel, 
a fost dublat tronsonul București 
Băneasa — Pasărea, de pe linia 
electrificată București — Fetești. 
Prin deschiderea circulației in 
ambele sensuri pe acest tronson 
lung de 8 km se încheie acțiunea 
de dublare a magistralei de oțel 
pînă la litoral, rămînînd linie sim
plă doar de-a lungul podurilor du
nărene. pină la terminarea lor. Tot
odată. s-au montat și cîteva linii 
colectoare, pe care pot circula 
nestingherit convoaie de marfă 
pentru centura Capitalei, fără să 
afecteze traficul de călători și 
mărfuri din și spre Constanta. S-au 
asigurat astfel o creștere a vitezei 
de circulație a 
același 
rapidă 
riale a 
pitală.

O altă lucrare, finalizată în ace
lași timp și corelată cu prima, este 
dublarea liniei electrificate de cen
tură din nordul Capitalei. Mogo- 
soaia — Otopeni — Pantelimon. în 
lungime de 10 km. Si în acest caz 
consemnăm incheierea dublării și 
electrificării, pe întregul par
curs, a centurii nordice ferovia
re a Capitalei, care preia tre
nuri de marfă din triajele Bucu
rești și Ploiești, conducîndu-le pină 
la Pasărea, unde se face racorda
rea cu magistrala 8 Constanta. 
..Ambele dublări de tronsoane — 
ne spunea tovarășul inginer Ni- 
colae Christescu, șeful serviciu
lui investiții din cadrul regionalei 
bucurestene — reprezintă acele 
«supape» absolut necesare pentru 
descongestionarea circulației fero
viare pe acest parcurs".

Se află intr-un stadiu avansat de 
execuție si lucrările de dublare a 
tronsonului Zănoaga — Drăgănești 
Prahova, de pe linia 
Urziceni — Țăndărei.
să se încheie pînă la sfirșitul anu
lui. dublarea pe o distantă de 9 
km a tronsonului respectiv va per
mite desfășurarea fluentă a tran
sportului între Transilvania și Do- 
brogea, evitindu-se tranzitul prin 
București.

trenurilor și. in 
timp, aprovizionarea mai 

cu materii prime și mate- 
zonelor industriale din Ca-

Ploiești — 
Planificată

In zona de sud ă municipiului 
Giurgiu se redimensionează actua
lele capacități feroviare ce nu mai 
corespund cerințelor platformei in
dustriale existente, ca și viitoare
lor unități economice prevăzute să 
fie date în exploatare în mod eșa
lonat în anii următori. S-au înche
iat lucrările la primele opt linii de 
garare ale noii stații de cale ferată 
destinate pentru servirea centralei 
electrice, a combinatului chimic și 
a celorlalte unități economice, iar 
pină la sfirșitul anului va fi defi
nitivat întregul sistem feroviar din 
zona Giurgiu Sud. Toate lucrările 
de aici, de o complexitate tehnică 
deosebită, impun modificări struc
turale în procesele tehnice si teh
nologice de exploatare si se exe
cută sub circulație. Noua stație 
tehnică de cale ferată Giurgiu Sud. 
care va avea in final 20 de linii, 
precum și dotările necesare pentru 
primirea, trierea și expedierea gar
niturilor de tren, va prelua o parte 
importantă din traficul feroviar al 
stației Giurgiu Nord. înlesnind atit 
transportul de pasageri, cit și 
cel de mărfuri.

Se 
tens 
rată 
fost 
circulație Bănești — Nucet și a 
fost terminată sistematizarea sta
țiilor Bănești. Nucet si Văcărești. 
Lucrarea, care urmează a fi termi
nată in anul viitor, va asigura con
dițiile necesare aprovizionării cu 
cantități sporite de cărbune a ter
mocentralei de la Doicești și de 
transport a cimentului de la Fieni. 
în același timp se au în vedere 
sistematizarea și lărgirea stației 
Titu, unde s-a prevăzut și ampla
sarea unui atelier de reparat va
goane.

Toate lucrările amintite din com
plexul Regionalei C.F.R. București 
conduc la eliminarea locurilor în
guste, îmbunătățirea parametrilor 
tehnico-funcționali de exploatare a 
rețelei feroviare, sporirea capaci
tății și scurtarea duratei de trans
port în condițiile asigurării sigu
ranței depline de deplasare pe ma
gistralele de otel ale acestei zone.

pe

in- 
fe-

lucrează, de asemenea, 
la dublarea liniei de cale 
Titu — Tirgoviște. din care a 
dată în funcțiune distanta de

Celor ce doresc 
petreacă concediul sau 
numai citeva zile pe 
frumoasele meleaguri 
ale județului Buzău 
le stau la dispoziție a- 
trăgătoare unități tu
ristice, gazde ospita
liere în orice sezon.

Pe drumul național 
1 B, la 10 km de 
Buzău, la marginea 
localității Merei, se 
află amplasat hanul 
Merei, o construcție a 
cărei arhitectură, mo
bilier și 
interioare sînt inspi
rate din arta veche 
țărănească. Locurile 
de cazare, restauran
tul și crama unității 
întrunesc aprecierile 
vizitatorilor.

decorațiuni

Pe același traseu, în 
stațiunea balneoclima
terică Sărata-Monteo- 
ru, hanul Monteoru 
dispune de 140 locuri 
de cazare confortabile 
și de restaurant. Deo
sebit de atractive sînt 
excursiile în împreju
rimile unității, pe dea
lurile acoperite cu pă
duri de fag și stejar. 
Se pot vizita, de ase
menea, minele de pe
trol de la Sărata- 
Monteoru.

La 38 km de Buzău, 
pe șoseaua națională 
spre întorsura Buzău
lui, hanul Ciuta este 
o unitate turistică de 
categoria I, cu came
re confortabile, încăl
zire centrală, restau
rant, Ioc de parcare

auto, teren de tenis, 
popicărie. De aici se 
poate vizita cunoscu
ta tabără de sculptură 
de Ia Măgura.

Pe aceeași rută, la 
75 km de Buzău, în- 
tr-o frumoasă zonă 
montană, se află cu
noscuta cabană Ne- 
hoiu, de unde se pot 
face excursii la stîne- 
le de pe muntele Pen- 
teleu, în pitoreștile 
sate din jur, precum 
și la barajul Siriu.

La 40 km de Buzău, 
pe șoseaua spre Slo
bozia, în localitatea 
Pogoanele, a fost con
struit un hotel cu 40 
locuri de cazare și 
restaurant.

în fotografie : hanul 
Ciuta.

De Ia Direcția regională de căi ferate 
București

Gabriela BONDOC

Direcția regională de căi ferate — 
București informează că, din cauza 
unor lucrări speciale aflate in exe
cuție, in ziua de vineri, 13 august a.c., 
liniile dintre stațiile Chitila și Bucu
rești Nord se vor închide alternativ 
intre orele 10,45 și 14,30. Ca urmare, 
unele trenuri care, conform graficu-

lui, nu opreau în stația Chitila vor 
face stație aici, urmînd a fi îndru
mate mai departe, iar trenurile 4006 
(de la Baia Mare) și 5006 (de la Ci- 
ceu-Adjud) vor fi garate în stația 
București Nord, în loc de București 
Basarab.

(Agerpres)

teatre
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet și lumină de 
Janine Costescu urmat de recital Ion 
Ivan Roncea — harpă — 20.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
studio) : Inele, cercei, beteală — 19.
■ Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema —• 19,30: (grădina Ba- 
tiștei) : Funcționarul de la
— 20.
■ Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : La izvor de dor
— 18.30.

Domenii

română" 
și cintec

9; 12;

K Teatrul 
într-un cea

evreiesc de stat (20 39 70) : 
s bun — 18,30.

c i nema
■ Un om 
(11 03 72) -
■ Teheran 
FESTIVAL

trăind în viitor : SCALA 
■ 17; 19,30.
; ’43 : SCALA — 9,30; 13, 

(15 63 84) — 9; 12,15; 15,30;

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 12 

august, ora 21 — 15 august, ora 21. tu 
țară : Vremea va fi in general fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult se
nin în sudul țării. Ploi izolate vor că
dea în regiunile nordice și la munte. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
10 și 20 de grade, iar cele maxime între 
24 și 32 de grade, izolat mal ridicate. 
La munte, izolat, ceață. în București : 
Vremea va fi frumoasă și caldă, cu ce
rul variabil, mai mult senin. Vîntul va 
sufla slab. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 14 și 16 grade, iar cele 
maxime între 30 și 32 de grade. (Ileana 
Miliăilă, meteorolog de serviciu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 11
1982

EXTRAGEREA I : 34 30
EXTRAGEREA A II-A 

29 41 8.

L' Express": A te alimenta corect înseamnă
a-ți păstra sănătatea, a-ți prelungi viața

Cunoscuta revistă „L’Express" relatează pe larg despre publicarea in 
Franța a unui interesant studiu intitulat : „APORTURI NUTRIȚIONALE 
RECOMANDATE", elaborat de Centrul național de coordonare a studii
lor și cercetărilor asupra alimentației și nutriției (CNERNA). Cum 
trebuie sâ se alimenteze omul modern pentru a-și păstra sănătatea? Spe
cialiștii care au redactat studiul consideră că regimul alimentar al popu
lației franceze este defectuos, ÂeechUibrat, că se măntncă prea mult, că 

ce are serioase repercusiuniobiceiurile alimentare sînt neraționale, ceea 
asupra stării de sănătate a acestei populații,

AUGUST

26 37 21 6. 
: 14 13 18

în cîteva
O în turneul internațional femi

nin ele șah ele Ia Băile Herculane, 
după disputarea a 6 runde, pe pri
mul loc în clasament se află Dana 
Nuțu-Tereseenko (România) cu 4,5 
puncte, urmată de Tamara Hugaș- 
vili (U.R.S.S.), cu 4 puncte, și Ga
briela Olărașu (România) cu 3.5 
punctel In runda a 6-a, Elisabeta Po- 
lihroniade (România) a cîștigat la 
Kusucsay' (Ungaria), restul partide
lor încheindu-se remiză.

Paralel cu acest turneu, Ia. Băile 
Herculane se desfășoară campionatul 
internațional de șah al țării noas-

rînduri
tre, rezervat junioarelor. După consu
marea a 6 runde, în fruntea cla
samentului se află Kietevan Araha- 
mia (U.R.S.S.) cu 5,5 puncte, ur
mat . de Magdalena Chiș (România) 
cu 4 puncte.

★
La Tr. Severin au Ioc în prezent 

două turnee internaționale de șah 
pentru juniori II. La masculin, după 
disputarea a 7 runde, conduce în 
clasament Marin Mihail (România), 
iar la feminin, după 5 runde, lideră 
este Oțilia Ganț (România), cu 3,5 
puncte.

18,45, FLAMURA (85 77 12)
16; 19.
fi Trandafirul galben : FLACARA 
(20 33 40) — 15.30; 17,30 ; 19,30.
fi Trandafirul galben; Drumul oase
lor : PROGRESUL (23 94 10) — 15 ; 19. 
fi Ultimul cartuș: GRI VITA (17 08 58) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
fi Păcală : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12,30; 16; 19.
fi Un echipaj pentru Singapore : 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19.30. 
Bl Nea Mărin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
fi Acei blestemat tren blindat: SALA 
MICA A PALATULUI — 14:30;
17,15; 20.
II Cursa — 17,45; 19,45; Popeye ma
rinarul — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16 : 
DOINA (16 35 38).
fi Călăreții nocturni : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
fi Tess : STUDIO (59 53 15) — 10; 13; 
16; 19.
fi Bravul soldat Svejlc : CAPITOL 
(16 29 17) — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
fi Neliniștea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
■ Vasili și Vasilisa — 16.30: 19; Drep

tate pentru toți — 9; 11,30; 14 : TIM
PURI NOI (15 61 10).
fi Găinușa de aur : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
fi Apașii : LIRA (317171) — 15,30; 18; 
20, la grădină — 21.
H Waterloo : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16; 19.
fi Mephisto : VIITORUL (11 48 03) — 
16; 19.
fi Safari Express: FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,45.
fi 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; 20,15. MELODIA
(12 06 88) — 9; ; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
■ O fată fericită : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11.15;' 13,30; 1.5,45; 18; 20, la gră
dină — 21, GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.
fi 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;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
fi Tora ! Tora ! Tora ! : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
El Contrabandiștii din Santa Lucia : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9: 11,lă: 13,30 : 15,45; 18; 20,15.
S Lanțul amintirilor : 
(21 50 97) — 13,30; 16.30; 19,30.
fi Bunul meu vecin Sam : ARTA 
(213186) — 9; 12; 16; 19. la grădină
— 20,45, COSMOS (27 54 95) — 9,30;
12,30; 16; 19.
fi Pierdut și regăsit : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11.13; 13,30; 15,45; 18; 20. 
fi Mireasa cu vălul negru ; COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15.30; 17,45; 20.
Bi Trei oameni periculoși : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
■ In arșița nopții : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 16 ; 18 ; 20.
R Acei oameni minunați și mașinile lor 
zburătoare : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14: 16,30; 19.
El Un om in loden : UNION (13 49 04)
— 9.30; 11,30; 13.30; 15,45; 18: 20.
fi Cei șapte fantastici : GRĂDINA 
BUZF.ȘTI (50 43 58) - 20.45.
E Frontiera : GRĂDINA FESTIVAL 
(15 63 84)
fi Pilot de formula l : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
fi Visul de argint al alergătorului : 
PARC HOTEL (17 08 58) — 21.
fi Toate mi se intîmplă numai mie : 
ARENELE ROMANE <41 15 36) — 20,30. 
0 Asociatul : GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 20,45.

20.45.

MUNCA

• SE VA CONSTRUI 
TUNELUL DE SUB CA
NALUL MÎNECII ? Un stup 
de cinci bănci franceze și bri
tanice a format un consorțiu 
pentru a studia modalitățile de 
finanțare a unui nou proiect 
privind realizarea unei legături 
stabile intre Marea Britanie și 
continent prin Canalul Minecii. 
Studiul urmează să se încheie 
la finele acestui an, după care 
grupul bancar va hotărî dacă va 
deschide sau nu finanțarea vi
itorului proiect. Se apreciază 
că cea mai puțin costisitoare 
dintre soluțiile tehnice este rea
lizarea unui tunel rutier sub 
apele mării, alături de unul de 
dimensiuni mai mici destinat 
traficului feroviar.

• PERECHE CENTE
NARĂ. în timpul recentului 
recensămint din R.P. Chineză, 
în județul Yingshan, din pro
vincia centrală Hubei, a fost 
descoperit un cuplu centenar — 
soțul, Zeng Zhaohe, în virstă de 
104 ani și soția, Yu Shangying, 
de 106 ani. Zeng Zhaohe aude și 
vede încă bine, are vorba foarte 
clară, iar soția sa, deși are auzul 
slăbit, dispune de o memorie 
demnă de invidiat, puțind să 
povestească cu lux de amănunte 
întimplâri din viața sa. Ei mun
cesc zilnic în grădina de legume 
de lingă casă. După cum au de
clarat cei doi centenari, secretul 
longevității lor se află, în pri
mul rind, în participarea la 
munca fizică. în al doilea rînd, 
hrana lor a fost preponderent

vegetariană, nu au fumat și nu 
au consumat alcool.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. La Lima s’a 
anunțat că, în urma unor săpă
turi arheologice, sub ruinele de 
la Machu Picchu, din departa
mentul peruan Cuzco, au fost 
descoperite vestigiile' citorva 
temple care comunică între ele 
printr-o rețea de galerii. Ac
cesul spre temple se realizează 
prin coridoare pornind din zona 
așa-numitului „cartier militar" 
al ruinelor, ce atrag în fiecare' 
an un număr impresionant de 
turiști. Specialiștii apreciază că 
este vorba despre o descoperire 
importantă, deși încăperile tem
plelor — în prezent parțial 
inundate — nu au putut fi incă 
explorate în întregime.

„De la începutul secolului, arată 
autorii studiului, cheltuielile medii 
de energie ale populației franceze 
s-au redus continuu. Pentru că duce 
o viață sedentară, pentru că modul 
său de viață limitează eforturile 
musculare și, mai ales, pentru că nu 
se alimentează corect, cetățeanul 
francez tinde tot mai mult să se în- 
grașe.

O altă constatare a autorilor stu
diului : lipsa de măsură in alimen
tație se agravează din cauza evolu
ției în continuare defectuoase a re
gimului alimentar, respectiv a pro
porțiilor necorespunzătoare între di
feritele principii alimentare. Consu
mul de cereale, ca și cel de făinoase, 
a scăzut cu 50 la sută în ultimii 40 
de ani, zaharurile benefice pentru or
ganism, pe care acestea le conțineau, 
așa-numitele glucide 
absorbție intestinală 
înlocuite cu zaharuri 
pernicioase, în primul 
obținută din sfeclă sau . ___ ... _..
hăr. în timp ce în 1920 consumul 
mediu de asemenea zaharuri era în 
Franța de 19 kg, în prezent el a ajuns 
la 36 kg. Este drept. în ultima vreme 
consumatorii, alertați de unele cam
panii de presă, renunță tot mai mult 
să pună zahăr în ceai sau cafea. Dar 
aceste zaharuri rapide se „ascund" și 
in cele mai diferite produse indus
triale, prăjituri, produse de patiserie.

complexe, cu 
lentă au fost 
„rapide”, mai 
rînd zaharoza 
trestie de za-

Și
sporit de Ia 
936 000 tone 
in organism

produse a ppcfoa
449 000 tone in 1960 la 
în 1978) se transformă 
tot în grăsime.

Situația este identică .. ... ____
niul proteinelor, substanțe constituti
ve esențiale pentru celulele organis
mului uman și, in general, pentru 
toate țesuturile. Proteinele pot fi ve
getale, cînd provin din cereale sau 
legume uscate, și animale, dacă sint 
obținute din carne, pește, crustacee, 
lapte ori ouă. Și in acest caz, modi
ficările în regimul alimentar au se
rioase repercusiuni asupra sănătății 
populației. S-a constatat că se re
nunță în măsură crescindă la protei
nele vegetale în favoarea celor ani
male. Ce-i drept, valoarea biologică 
a proteinelor animale este superioa
ră, dar unele prezintă un grav incon
venient : de obicei, alimentele respec
tive conțin și grăsimi. Lipidele din 
lapte, din carnea de vită sau cea de 
miel conțin o mare proporție de acizi 

'grași așa-numiți saturați. Or, se știe 
că acești acizi măresc riscul acciden-

lactate, răcoritoare ; or. 
(cantitatea lor a

și in dome-

acești acizi măresc riscul acciden-

telor vasculare, legate de ateroscle- 
roză.

Alimentația populației franceze este 
alcătuită astăzi din proteine în pro
porție de 15 la sută, lipide în propor
ție de 42 la sută și glucide 43 Ia sută. 
Conform studiilor, actualele necesități- 
de proteine ar fi inferioare nivelu
lui de 15 la sută. Americanii preco
nizează doar 8 la sută. Cercetătorii 
CNERNA, mai prudenți, fixează acest 
nivel la 12 la sută, adăugind că ra
portul între proteinele vegetale și 
cele animale ar trebui schimbat în 
favoarea primelor, ceea ce înseamnă 
mai multe legume uscate, mai mult 
pește, mai puțină carne.

Specialiștii sint de părere că orice 
adult trebuie să consume zilnic 2,5 li
tri de apă, din care peste 1 litru sub 
formă de lichide, iar restul de ali
mente. Nevoia de apă rămine cea mai 
imperioasă cerință nutrițională. Cit 
despre sare, se subliniază că 3—5 gra
me sint suficiente pentru a acoperi 
nevoile normale.

Totodată, specialiștii recomandă 
insistent alimentele care conțin fibre 
vegetale necesare tranzitului intes
tinal și îndeamnă la repartizarea co
rectă a rației alimentare zilnice între 
diferitele mese. Aliment bogat în vi
tamina A, untul trebuie totuși folo
sit cu prudență. El trebuie redus se
rios pe seama uleiurilor vegetale. So
surile grase care însoțesc unele pre
parate din carne trebuie evitate.

Numai cunoscind bine compoziția alimentelor, controlînd mai atent 
prepararea lor, se vor putea limita primejdiile implicate de o alimentație 
defectuoasă, consideră specialiștii CNERNA. Documentul elaborat de ei 
are un caracter practic. Dacă va deveni un ghid al hranei tuturor, pariul 
unei alimentații raționale și, implicit, al unei stări de sănătate mai bune 
va fi cîștigat - încheie revista franceză.

„International Herald Tribune" A fuma este un risc tot atit de mare
ca și a te expune unor surse

ăl care se face ecoulCunoscutul cotidian publică un interesant articol 
cercetărilor întreprinse de un specialist american, dr. R.T. Ravenholt, de 
la „Center for Desease Control" (Centrul pentru controlul maladiilor), in 
sensul că, trecînd din mucoasa bronhiilor in plămâni și apoi in întregul 
corp, microparticulele radioactive existente in fumul țigărilor ar putea 
constitui sursa unor tumori maligne la fumători. Iată ce se arată in articol:

„Publicul american este expus unei 
cantități mai mari de radiații prove
nite din fumatul țigărilor decit din 
oricare altă sursă sau din diferite 
surse combinate", afirmă dr. Raven- 
holt. Radioactivitatea, considera el. 
provoacă „imbătrinire accelerată și 
moi..te timpurie, amintind de ta
bloul clinic al bolilor și mortalității 
in rindurile medicilor radiologi sau 
al celor expuși timp îndelungat la 
raze X sau la alte forme de radia
ții cu ioni".

Studiul lui Ravenholt a avut ca 
punct de plecare cercetările între
prinse de alți doi specialiști, Joseph 
Di Franza și Thomas Winters, de la

■Universitatea Centrului medical din 
Massachusetts, care < 
prezența poloniului — 
ment radioactiv — în 
lor. Ei au arătat că o 
fumează o jumătate 
țigări pe zi primește 
de radiații alfa echivalentă cu cea 
a 300 radiografii toracice. „Particu
lele emițătoare de radiații alfa din 
fumul țigărilor expun radiației epi
teliul bronhie al fumătorilor și pro
babil și acela al persoanelor aflate 
in preajma acestora.

La
tat că a descoperit poloniu în sîn- 
gele

au descoperit 
- cunoscut ele- 
i fumul țigări- 
> persoană care 

de pachet de 
o doză anuală

rindul său. dr. Ravenholt a ara

și în urina fumătorilor, ceea ce

• EXPOZIȚII DE 
PRESTIGIU. Două mari ex
poziții — una consacrată operei 
lui Pablo Picasso și cealaltă o- 
perei lui Salvador Dali — vor 
fi principalele manifestări ar
tistice ce vor avea loc in Spania 
în viitoarele luni. Selecția ta
blourilor lui Picasso, provenind 
în mare parte din colecții parti
culare, va fi făcută de Marina 
Picasso, proprietara celei mai 
importante colecții din opera 
marelui pictor. De asemenea, 
oficialitățile spaniole pregătesc

o mare expoziție consacrată lui 
Murillo, care va reuni opere 
aflate in Italia, Anglia. S.U.A., 
Franța, R.F.G. și Spania.

® UN FLAGEL ÎN EX
TINDERE : TRAFICUL DE 
DROGURI. Poliția aeropor
tului orașului olandez Am
sterdam a anunțat că, . in pri
mele șapte luni ale acestui 
an, a descoperit și confiscat 
55 kilograme de heroină, de 
circa șase ori mai mult decit 
întreaga cantitate de heroină 
capturată în întreg anul 1981.

Poliția aeroportului a dezvăluit 
totodată că, de la începutul a- 
nului, a mai depistat 9 kilogra
me de cocaină, o tonă de hașiș 
și 1,2 tone de marijuana — 
cantități care, de asemenea, au 
depășit pe cele confiscate în 
anul 1981. Această evoluție as
cendentă a determinat autorită
țile locale să tragă concluzia că 
teritoriul olandez slujește intr-o 
măsură tot mai mare ca loc de 
tranzit pentru traficul interna
țional de droguri.

• CAUZELE UNEI 
CATASTROFE AERIENE. 
Potrivit aprecierii experților Bi
roului național american pen
tru securitatea transporturilor, 
o parte importantă a răspun
derii pentru accidentul survenit 
la 13 ianuarie, cind un avion

indică trecerea sa din plămîni In 
singe, care îl transportă in „fiecare 
țesut și fiecare celulă". El a adăugat 
că cercetările pe care le-a întreprins 
în anii ’50 și ’60 l-au determinat să 
considere că „fumatul are asupra or
ganismului aceeași acțiune ca și ex
punerea in fața unei surse care emite 
raze X".

Un alt cercetător, dr. Jeffrey I. 
Cohen, de la Centrul medical al Uni
versității Duke, 
lui radiației din 
s-a constatat o 
a îmbolnăvirilor 
în rindul celor
multe țigări cu un procent mai scă
zut de gudron și nicotină decit la cei 
ce fumează mai puține țigări, dar cu 
un procent de gudron și nicotină 
mai ridicat. De aici, concluzia că nu
mărul țigărilor fumate poate avea 
un rol mai important din punctul de 
vedere al malignității decit conținu
tul lor de gudron și nicotină.

a afirmat că nive- 
țigări explică de ce 
frecvență mai mare 
de cancer pulmonar 
care fumează mai

„Boeing-737“ s-a prăbușit in 
apele Potomacului, după ce a 
lovit un pod, revine chiar echi
pajului aparatului. Conform re
zultatelor anchetei, anunțate 
marți la Washington, coman
dantul avionului n-a verificat, 
înaintea decolării, dacă apara
tul a fost bine curățat de gheață. 
S-a precizat că respectiva ope
rație de degivrare a fost efec
tuată cu circa 40 de minute îna
inte de plecare, ceea ce a lăsat 
loc posibilității ca stratul de 
gheață să se formeze din nou. 
Pe de altă parte, amintind con
dițiile atmosferice dificile in 
care s-a produs accidentul, sol
dat cu 78 de morți, inclusiv în
tregul personal de bord, experții 
au evidențiat că, prin „carac
teristicile lor inerente", apara
tele „Boeing-737" sînt greu con
trolabile pe timp de viscol...

• „PĂSTORI" ELEC
TRONICI SUBACVATICI. 
Un sistem de roboți subacvatici 
care va hrăni peștii, atrăgindu-i 
cu ajutorul undelor radio, a fost 
pus la punct în Japonia. Pri
mele experimentări s-au în
cheiat cu succes. Utilizarea 
roboților in piscicultura este 
un proiect de anvergură, la 
înfăptuirea căruia participă șase 
mari companii industriale japo
neze. Etapa următoare a expe
rimentului o va constitui studie
rea condițiilor celor mai favo
rabile înmulțirii artificiale a 
peștilor. în acest scop, în com
putere vor fi introduse date re
feritoare la temperatura apei, 
forța curenților, volumul hra
nei, care vor fi supuse apoi unei 
analize detaliate.
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Acțiuni și luări de poziție
în sprijinul

„Omenirea trebuie să facă 
totul pentru a preveni 

izbucnirea unui nou 
război mondial"

ATENA 11 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat cotidianului „Ta 
Nea“, din Atena, președintele ita
liei, Alessandro Pertini, a declarat 
că omenirea trebuie să depună noi 
eforturi pentru a preveni izbucni
rea unui nou război mondial, de
oarece un al treilea conflict de a- 
cest gen ar însemna distrugerea u- 
manității, transmite agenția Asso
ciated Press. Președintele Italiei a 
opinat că o contribuție la preveni
rea declanșării unui conflict nu
clear și la o mai bună cunoaștere 
între popoare o poate aduce și pro
movarea schimburilor în diferite do
menii ale culturii.

Pentru utilizarea 
în scopuri pașnice 
a spațiului cosmic

VIENA 11 (Agerpres) — In ca
drul lucrărilor celei de-a doua Con
ferințe a Națiunilor Unite pentru 
cercetarea și utilizarea in scopuri 
pașnice a spațiului cosmic, care se 
desfășoară la Viena, România a 
fost aleasă in calitate de vicepre
ședinte al Biroului conferinței. 
Vorbitorii care au luat cuvîntul 
pînă acum au subliniat imperati
vul opririi cursei înarmărilor in 
spațiul extraatmosferic, al demi
litarizării acestuia, astfel incit el 
să fie folosit exclusiv pentru rea
lizarea de programe spațiale in in
teresul progresului civilizației tu
turor popoarelor.

îngrijorare 
față de existența bazelor 

străine
SIDNEY 11 (Agerpres). — Parti- 

cipanții la Conferința sindicatelor 
din țările regiunii Oceanului Paci
fic, India și Thailanda, desfășurată 
recent la Sidney, au examinat pro
bleme ale întăririi unității mișcării 
sindicale și au chemat la intensifi
carea luptei sindicatelor din regiu- 

împotriva pericolului nuclear.

Criza de guvern din Italia
ROMA 11 (Agerpres) — Președin

tele Republicii Italiene, Alessandro 
Pertini, i-a încredințat miercuri pre
mierului demisionar, Giovanni Spa- 
dolini, sarcina formării noului guvern. 
Un comunicat al Președinției repu
blicii menționează că acesta a accep
tat însărcinarea sub rezervă.

într-o declarație făcută presei, pre
mierul desemnat a subliniat că pro
blema formării viitorului guvern 
„prezintă aspecte de o deosebită di
ficultate".

El a menționat, totodată, că inten
ționează să acționeze pentru a obți
ne încrederea reciprocă între parti

dezarmării
pentru dezarmare și pace — infor
mează agenția T.A.S.S.

în declarația adoptată de pârtiei- 
panți se exprimă profunda îngrijo
rare față de existența de baze mi
litare străine in zonă și față de pe
ricolul de conflict nuclear.

„Să fie interzise toate armele ato
mice I" - sub aceasta lozincă s-a 
desfășurat recent la Hamburg o 

mare manifestație antinucleară

Semnificația 
unei omisiuni

LONDRA 11 (Agerpres). — Ziarul 
britanic „The Times" publică, sub 
titlul „Deficiență titanică", o notă 
in care se arată că ziarele ameri
cane „au omis" să scrie despre o 
întimplare care ar fi meritat — prin 
eventualele implicații — toată aten
ția. „La Little Rock, Arkansas, co
mandantul unității de luptă de la o 
rampă pentru lansarea de rachete 
nucleare „Titan-II", a fost condam
nat la șase luni, muncă grea după 
ce a recunoscut că s-a prezentat la 
serviciu in stare de ebrietate". 
Orice comentariu este de prisos.

dele componente ale coaliției în ve
derea reluării programului economic 
și financiar al cabinetului demisionar.

Consultările lui Giovanni Spadolini 
cu toate forțele politice reprezentate 
în parlament, inițiate miercuri, vor 
continua pînă joi seara — relatează 
agenția ANSA. Totodată, se remar
că faptul că toți liderii partidelor ce 
au făcut parte din coaliția precedentă 
(formată din democrat-creștini, so
cialiști, socialist-democratici, republi
cani și liberali) s-au declarat, în ge
neral, favorabili reeditării formulei 
cabinetului pentapartit, cu excepția 
socialiștilor.

Manifestări consacrate sărbătorii 
naționale a României

STOCKHOLM. — în cadrul ma
nifestărilor dedicate celei de-a 38-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, în orașul suedez 
Rettvik, gazda celui de-al V-lea 
Festival internațional de folclor, a 
fost organizată o seară culturală 
românească.

Cu această ocazie, ansamblul fol
cloric „Prahova" a prezentat un 
spectacol care s-a bucurat de un 
deosebit succes.

La manifestare au participat pri
marul orașului, reprezentanți ai 
autorităților locale, oameni de cul
tură și artă, ziariști, precum și un 
numeros public.

Despre semnificația zilei de 23 
August a vorbit însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al țării noastre, Ion 
Zahiu.

OSLO. — Cu același prilej, an
samblul folcloric „Românașul" al 
Institutului politehnic din Cluj-Na- 
poca întreprinde în prezent un tur
neu în Norvegia, susținînd specta

Evoluția situației din Liban
• Noi bombardamente Israeliene asupra Beirutului • Un interviu acordat de Yasser Aratat 

ziarului „Le Monde" • Contacte diplomatice
BEIRUT 11 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint militar palestinian, 
citat de agenția WAFA, a anunțat 
că miercuri, în cursul dimineții, for
țele israeliene invadatoare au atacat 
fără încetare de pe uscat, de pe 
mare și din aer Beirutul de vest, de
vastat deja în mare parte. Focul ar
tileriei israeliene, efectuat de pe 
nave, de tancuri și bateriile terestre, 
a fost dirijat spre cartierele de lo
cuințe aflate în ruine. Raidurile re
petate aeriene au extins treptat aria 
atacată, cuprinzind regiuni din sudul 
orașului și zone din centrul capitalei 
libaneze, printre ele numărîndu-se, 
din nou, taberele de refugiați pales
tinieni de la Bourj El Barajneh, 
Shatila și Sabra, precum și cartierul 
Fakhani și centrul sportiv. Agențiile 
internaționale de presă rețin faptul 
că miercuri a fost cea de-a treia zi 
consecutiv în care forțele israeliene 
au bombardat Beirutul. Aceste a- 
tacuri au sporit masiv numărul mor- 
ților și răniților în rîndul populației 
civile libaneze și palestiniene din 
Beirutul de vest.

Forțele comune palestiniano-liba- 
neze progresiste au respins miercuri 
asalturile întreprinse de tancurile 
israeliene în zona Muzeului, din cen
trul Beirutului.

Postul de radio oficial libanez sem
nalează deplasări de trupe israeliene 
și în alte zone ale Libanului, soldate 
cu ocuparea de noi teritorii. Potrivit 
postului de radio, citat de agențiile 
France Presse și M.E.N., o brigadă 
motorizată israeliană care a intrat cu 
o zi înainte in orașul JbeiJ a ocupat 
miercuri poziție de-a lungul litora
lului. Pe de altă parte, tancuri is
raeliene se îndreaptă spre localită
țile Laqlouq și Akoura, la est de 
Jbeil, în zona de munte. Referin- 
du-se la observatori militari din ca

cole la Oslo și în alte orașe nor
vegiene.

Spectacolele prezentate la Oslo, 
în .sălile „Konserthus", „Folkets 
Hus" și „Hovikodden Kunstsenter", 
s-au bucurat de un succes deosebit 
și de elogiile unui public numeros.

Cotidianele de mare tiraj „Aften
posten", „Dagbladet" și altele au 
publicat ample comentarii, însoțite 
de fotografii, in care au elogiat fru
musețea, diversitatea și bogăția 
folclorului românesc, Înaltul nivel 
artistic al dansurilor și cîntecelor 
prezentate în program.

ROMA. — în suita de manifestări 
dedicate zilei de 23 August, in lo
calitatea Viareggio a avut loc un 
recital susținut de violonista Cor
nelia Bronzetti și pianistul Șerban 
Sorescu, care au interpretat lucrări 
din repertoriul național și univer
sal.

Totodată, artista plastică Doina 
Simionescu a deschis o expoziție 
personală de litografii.

Manifestările s-au bucurat de o 
frumoasă participare.

pitala libaneză, postul de radio Bei
rut afirmă că armata israeliană are 
intenția de a ocupa Munții Libanu
lui înainte de sosirea Forței interna- 
ționale-tampon.

PARIS 11 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a declarat, intr-un in
terviu acordat ziarului francez „Le 
Monde", că a fost realizat un acord 
cu oficialitățile libaneze și cu tri
misul special american Philip Habib 
asupra mijloacelor de retragere a for
țelor O.E.P. din Liban — informează 
agenția palestiniană de știri WAFA. 
El a avertizat că Israelul ar putea 
încerca o acțiune-surpriză pentru a 
împiedica aplicarea acordului.

Yasser Arafat a arătat că, deși unele 
state arabe au oferit palestinienilor 
azil temporar, este necesară organi
zarea unei conferințe internaționale 
pentru discutarea problemei palesti
niene și a unei patrii permanente 
pentru poporul palestinian.

Răspunzind unei întrebări referitoa
re la relațiile O.E.P. cu S.U.A., pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. a spus că Statele Unite își 
vor da seama în curînd că nu pot 
ignora voința a patru milioane și ju
mătate de palestinieni. Consiliul Na
țional Palestinian a hotărît să înceapă 
un dialog cu forțele democratice din 
Israel, a relevat Yasser Arafat, a- 
dăugînd că O.E.P. este pregătită să 
stabilească relații cu oricine recu
noaște dreptul palestinienilor la au
todeterminare.

Pe de altă parte, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P. a reafir
mat acceptarea tuturor rezoluțiilor 
O.N.U.

namibia: 0 bază militară 
a R. S. A. distrusă 

de forțele S. W. A. P. 0.
LUANDA 11 (Agerpres). — Luptă

torii Armatei populare pentru elibe
rarea Namibiei, ramura militară a 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), au distrus în 
cursul unei acțiuni, lansate la 4 au
gust, o bază militară a forțelor arma
te ale regimului rasist sud-african, 
situată la Omahanene, în nord-estul 
Namibiei, anunță un comunicat al
S.W.A.P.O. dat publicității la Luanda.

Comunicatul menționează că atacul 
luptătorilor namibieni, executat cu 
artileria grea, s-a soldat cu 30 de 
morți în rindurile unităților regimu
lui de apartheid, cu numeroși răniți, 
precum și cu importante pierderi 
materiale, printre care distrugerea 
depozitelor de muniții și a instalații
lor militare.

Documentul, citat de agenția ango- 
leză de presă Angop, subliniază că, 
în condițiile în care R.S.A. continuă 
manevrele urmărind să îndepărteze 
dobîndirea drepturilor inalienabile 
ale poporului namibian la autodeter
minare și independență, S.W.A.P.O. 
nu are altă alternativă decît intensi
ficarea luptei armate.

DAMASC 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, a 
primit marți seara delegația pa
lestiniană, condusă de Khaled Al- 
Fahhoum, președintele Consiliului 
Național Palestinian. După cum 
transmite agenția SANA, în cadrul 
convorbirilor au fost examinate pro
bleme legate de situația din Liban 
și din lumea arabă. La întrevedere 
a participat, de asemenea, vicepre- 
mierul și ministrul sirian al afaceri
lor externe, Abdel Halim Khaddam.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Tri
misul special al președintelui S.U.A. 
în Orientul Mijlociu, Philip Habib, a 
avut miercuri convorbiri cu primul 
ministru al Israelului, Menahem 
Begin, ministrul apărării, Ariel Sha
ron, și ministrul afacerilor externe, 
Yitzhak Shamir.

Discuțiile au fost consacrate sta
diului negocierilor privind situația 
din Beirutul de vest.

Miercuri seara trimisul american a 
plecat la Beirut.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a hotărît să-l tri
mită pe ambasadorul suedez Andres 
Thunborg într-o nouă misiune în 
Liban, pentru evaluarea la fața lo
cului a nevoilor de asistență ale 
populației afectate de agresiunea Is
raelului, informează agenția Asso
ciated Press, citind o declarație a 
purtătorului de cuvint al Națiunilor 
Unite. Purtătorul de cuvint a preci
zat că secretarul general al O.N.U. 
„și-a exprimat adînca neliniște în 
legătură cu situația din Liban" și a 
adresat un apel tuturor părților in
teresate „să faciliteze misiunea am
basadorului Thunborg și să coope
reze pentru buna desfășurare a asis
tenței cu caracter umanitar".

Intîlnire Leonid Brejnev—Erich Honecker
MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 11 

august, în Crimeea a avut loc o în
trevedere între L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, care se află la 
odihnă în U.R.S.S.

mgeiutiilede presă 
pe scurt

“I

CONVORBIRI IUGOSLAVO — 
IRAKIENE. Președintele Irakului, 
Saddam Hussein, a avut marți, la 
Bagdad, o convorbire cu Țvietin 
Miatovici, membru al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, și Lazar Moisov, 
secretarul federal iugoslav pentru 
afacerile externe, aflați în vizită in 
capitala irakiană. După cum rela
tează agenția Taniug, Irakul și Iu
goslavia se declară gata să facă to
tul pentru a asigura unitatea și so
lidaritatea țărilor nealiniate și suc
cesul apropiatei conferințe Ia nivel 
înalt a acestor state.

SUCCESE ALE ARTEI CINEMATO
GRAFICE ROMANEȘTI, La Salerno 
(Italia) a luat sfîrșit cea de-a 12-a 
ediție a Festivalului internațional al 
filmului pentru copii și tineret, la 
care au fost prezentate filme din 
numeroase țări ale lumii. Filmul 
,,Maria Mirabela" de Ion Popescu- 
Gopo a primit premiul special pen
tru cea mai bună realizare din ca
tegoria filmelor de animație pentru 
copii. In cadrul festivalului a fost 
prezentată o retrospectivă din crea
ția cunoscutului regizor român, care 
a primit, pentru ansamblul creației 
sale cinematografice, medalia de 
aur și diploma de onoare a festi
valului.

90 DE ZILE ÎN SPAȚIUL COS
MIC. După îndeplinirea cu succes a 
programului de zbor în comun, 
nava automată de transport „Pro- 
gress-14“ s-a desprins miercuri de 
complexul orbital ..Saliut 7“ — „So- 
iuz T-5", începîndu-și evoluția în 
regim de zbor automat — infor
mează agenția T.A.S.S. în cursul 
zborului în comun au fost îndepli
nite toate operațiunile planificate. 
Cosmonauții Anatoli Berezovoi și 
Valentin Lebedev, aflați la bordul 
complexului orbital „Saliut 7“ — 
„Soiuz T-5", au intrat, miercuri, în 
cea de-a 90-a zi a evoluției lor în 
spațiul cosmic.

MINIȘTRII AFACERILOR EX
TERNE AI TURCIEI ȘI GRECIEI, 
liter Turkmen, și, respectiv, Ioan-

Secetă dezastruoasă în Australia
Cea mai gravă se- 

Icetă din. ultimii 80 de 
ani afectează întinse 
regiuni din estul Aus
traliei, relevă surse 

I oficiale australiene, ci- 
| tate de agenția U.P.I. 

Valoarea pagubelor 
| materiale produse pină

pro-acum numai In 
vincia Noua Galie de 
Sud se ridică la cel 
puțin' 100 milioane 
dolari. Se apreciază că 
seceta va determina 
reducerea cu aproxi
mativ 30 la sută a re
coltei de griu a țării.

După cum relatează agenția
T.A.S.S., în cursul întrevederii a avut 
loc un schimb de informații privind 
situația din cele două țări, colabo
rarea dintre P.C.U.S. și P.S.U.G., din
tre U.R.S.S. și R.D.G. Au fost discu
tate, de asemenea, unele probleme 
internaționale actuale.

nis Haralambopoulos, se vor întîlni 
în luna octombrie, la Ottawa, unde 
vor participa la o reuniune a Con
siliului N.A.T.O. — a anunțat o o- 
ficialitate a Ministerului de Exter
ne turc. Un acord în acest sens a 
fost realizat între guvernele celor 
două țări la 22 iulie a.c. Șefii diplo
mațiilor din cele două țări vor pro
ceda la o analiză a posibilităților 
„stabilirii unor relații prietenești și 
sincere, în interesul celor două po
poare" — a declarat reprezentantul 
turc.

VALOAREA YENULUI JAPO
NEZ CONTINUA SA SCADA la 
bursa valutară din Tokio. La 11 au- . 
gust a fost înregistrat cel mai redus 
curs al monedei nipone în raport 
cu dolarul american din aprilie 
1980, paritatea fiind de 264 yeni la 
un dolar. Experți financiari din 
Tokio apreciază că principala cau
ză a scăderii cursului monedei ja
poneze o constituie politica dobîn- 
zilor Înalte practicată de S.U.A.

RAVAGII PROVOCATE DE CI
CLON. Aproximativ 1,5 milioane 
de oameni au avut de suferit de 
pe urma marilor inundații din Ban
gladesh.

POPULAȚIA PARISULUI a scă- | 
zut, în ultimii șapte ani, cu 131 500 
persoane, este concluzia care se i 
desprinde din analiza rezultatelor 
recensămîntului general efectuat in 
Franța. In prezent, la Paris, fără av 
se lua în calcul suburbiile, locuiesc . 
2 168 300 persoane. Cauza tendinței I 
de reducere permanentă a număru
lui locuitorilor capitalei franceze o I 
constituie, după cum comentează | 
ziarul „l’Humanită", în primul rînd, 
creșterea vertiginoasă a chiriilor, I 
precum șl reducerea activităților e- | 
conomice în oraș.

ȘOMAJUL ÎN OLANDA. La 
Haga s-a anunțat oficial că în luna 
iulie șomajul a atins în Olanda ci
fra record de după război, 543 500 
de persoane fără loc de muncă sta
bil. Această cifră reprezintă 12,3 la 
sută

I
din populația activă a țării.

Ministrul agricultu
rii, Jack Hallam, a de
clarat că Australia 
este confruntată din 
această cauză cu un 
„dezastru de impor
tanță națională", scrie
U.P.I.

I

încetarea cursei înarmărilor—premisă esențială a făuririi 
dreptății, progresului și păcii (ii)unei lumi a

Un număr special al publicației „Courrier de l’UNESCO" consacrat relației DEZARMARE-DEZVOLTARE
fează acuitatea excepțională a proble
melor ridicate de menținerea și adin- 
cirea decalajelor dintre state și subli
niază că „o structură echilibrată și larg 
acceptabilă de dezvoltare, in care sînt 
interesate absolut toate țările, este 
indisolubil legată de înfăptuirea

dezarmării". în acest sens, progrese
le pe calea dezarmării constituie o 
importantă coordonată a procesului 
de EDIFICARE A UNEI NOI OR
DINI ECONOMICE ȘI POLITICE 
MONDIALE, în folosul tuturor po
poarelor, al întregii umanități.

Dezvăluirea caracterului extrem de primejdios al cursei înarmărilor, 
consecințele ei nefaste pe plan economic, social și al relațiilor interna
ționale și, invers, avantajele de importanță covîrșitoare pe care le-ar 
avea reducerea și, în perspectivă, abolirea cheltuielilor militare șl afec
tarea sumelor economisite prin dezarmare în scopuri civile constituie o 
cerință majoră a luptei pentru afirmarea dreptului la viață, la pace și 
dezvoltare independentă a tuturor popoarelor pe calea progresului, 
pentru edificarea unei noi ordini economice și politice mondiale, a 
unei lumi mai bune și mai drepte. In acest sens, numărul special al 
publicației „COURRIER DE l’UNESCO" a adus o contribuție remar
cabilă. Am publicat într-un număr anterior („Scînteia" nr. 12 427). unele 
din datele conținute în materialele acestui număr. Redăm în continuare 
extrase, date documentare și concluzii din paginile publicației.

® In 1981, cheltuielile pentru CERCETARE-DEZVOLTARE 
în materie de armamente erau de ordinul a 35 MILIARDE 
DOLARI anual, față de 13 miliarde dolari cu 20 de ani în 
urmă.

© In anii '70, 20 LA SUTĂ DIN OAMENII DE ȘTIINȚĂ Șl 
INGINERII PLANETEI participau la cercetarea în scopul dez
voltării tehnologiei militare — ceea ce a făcut ca apariția și 
dezvoltarea noilor armș să se desfășoare „într-un ritm incre
dibil de rapid".

• Intr-un șir de țări industriale (S.U.A., Anglia, R.F.G.) un 
produs militar mediu reclamă de 20 de ori mai multe cercetări 
decît un produs civil mijlociu.

CONSUMUL MATERI
ILOR PRIME. Date interesante 
publicate de revistă câracterizează 
risipa imensă de resurse materiale, 
îndeosebi de materii prime, pe care

® Consumul mondial, în scopuri militare, de ALUMINIU, 
CUPRU, NICHEL și PLATINĂ depășește cererea totală de 
aceste minerale în Africa, Asia și America Latină la un Ioc.

© Pentru construirea și amplasarea a 200 RACHETE BA
LISTICE INTERCONTINENTALE MOBILE se utilizează, potrivit 
estimărilor, 10 000 tone de aluminiu, 2 500 tone de crom, 150 
tone de titan, 24 tone de beriliu, 890 000 tone de oțel și 2,4 
milioane tone ciment.

O PETROLUL utilizat în scopuri militare reprezintă circa 
75 la sută din consumul militar global de energie.

O Numai în producția de bunuri și servicii militare se 
folosesc 5-6 la sută din consumul mondial total de petrol, 
ceea ce reprezintă mai mult decît consumul Franței și aproape 
jumătate din cel pe ansamblul țărilor în curs de dezvoltare.

Dezarmarea ar pune capăt acestei 
absurde risipe, deschizînd perspec
tiva ca resursele cunoscute ale Terrei, 
ca și cele care vor fi descoperite de 
aici înainte să fie afectate exclusiv 
producției civile.

MARI SUPRAFEȚE DE TE
REN UTILIZATE IN SCOPURI 
MILITARE. Revista relevă și un 
alt fenomen nociv, anume că pe mă
sură ce forțele armate devin din ce 
în ce mai mecanizate, iar raza de 
acțiune și rapiditatea armelor cresc, 
suprafețe tot mai întinse de pămînt 
sint destinate antrenamentelor, ma
nevrelor și experimentării noilor 
arme. Așa, de pildă, modul de des

o implică tot mai mult cursa înar
mărilor, în condițiile în care anumite 
minerale și resurse energetice care 
nu se mai reînnoiesc tind să se epui
zeze. Din tabelul publicat de revistă 
se constată că, potrivit celor mai re
cente date, 

fășurare a rachetelor MX, a căror 
producție a fost recent autorizată in 
S.U.A., comportă utilizarea unei 
suprafețe de circa 9 600 kilometri 
pătrați. Creșterea suprafețelor afec
tate scopului militar se face, în mod 
evident, în dauna agriculturii și a pă
șunilor, deci a hranei populației.

CERCETAREA PENTRU 
PERFECȚIONAREA MIJLOA
CELOR DE DISTRUGERE. In 
capitolul consacrat acestei probleme 
se evidențiază că sectorul militar ră- 
mîne domeniul cel mai important de 
cercetări științifice și de dezvoltare 
tehnică, ceea ce rezultă și din urmă
toarele date:

Este interesant de relevat că stu
diul consacrat acestei probleme a dus 
la concluzia că, deși cercetarea mili
tară a avut un oarecare rol în pro
gresul științific general, masa actuală 
de cunoștințe utile este cu mult in
ferioară aceleia care ar fi fost atinsă 
fără cursa înarmărilor și ea ar fi 
lărgită în proporții nebănuite în anul 
2000 dacă s-ar converti în scopuri 
civile o parte a eforturilor intelec
tuale îndreptate în prezent pentru 
înarmări.

„O DECLARAȚIE EFICA
CE CONTRA RĂZBOIULUI". 
Acesta este titlul unui document, 
reprodus integral în cuprinsul revis
tei, care sintetizează concluziile cu 
privire la PERICOLELE continuării 
cursei înarmărilor, concluzii la care 
au ajuns 14 oameni de știință din di
ferite țări, reuniți la Roma, sub pre
ședinția profesorului Carlos Chagas, 
președintele Academiei pontificale de 
științe.

„Cu toate că cea mal mare parte 
a consecințelor par evidente — se 
arată în acest document — se pare 
că nu se apreciază- incă ‘îndeajuns 
gravitatea situației. Orice război 
nuclear ar răspîndi inevitabil moar
tea, maladiile și suferința in propor
ții și la o scară gigantice, fără ca o 
intervenție medicală să fie posibilă. 
Condițiile de viață in urma unui 
atac nuclear ar fi atît de insuporta
bile incit singura speranță pentru 
umanitate rezidă in prevenirea 
războiului nuclear, orice formă ar 
lua și oricît de «limitat* ar fi el. Di- 
fuzind pretutindeni acest adevăr, 
punem in evidență faptul că arme
le nucleare nu trebuie folosite nici
odată in caz de război, că numărul 
lor trebuie redus in mod progresiv 
și într-un mod echilibrat".
în mod evident, aceste constatări 

din sursă competentă îndeamnă la 

sporirea eforturilor statelor și popoa
relor pentru a determina trecerea 
imediată, cît nu este prea tîrziu, la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmare nucleară.

„SABIA Șl PLUGUL". 111 
capitolul cu titlu atît de sugestiv, 
revista demonstrează avantajele pe 
care le-ar avea încetarea cursei 
înarmărilor, reducerea cheltuielilor 
militare și canalizarea lor in scopuri 
civile, arătînd, între altele, că, de
parte de a afecta forța de muncă, 
cum pretind unii apologeți ai înar
mărilor, aceasta ar duce cu sigu
ranță la creșterea considerabilă a 
locurilor de muncă, la diminuarea 
efectelor șomajului, ar reprezenta 
una din căile importante pentru ie
șirea din actuala criză economică 
mondială. în acest sens, este evocată 
experiența perioadei ce a urmat ime
diat celui de-al doilea război mon
dial, cind în S.U.A., bunăoară, 10 mi
lioane de persoane au părăsit. între 
1945—1948, forțele armate, bugetul 
militar a fost redus cu circa 40 mi
liarde de dolari, posturile legate de 
industria militară au fost reduse de 
la 12 milioane la 1 milion într-un 
singur an și, cu toate acestea, eco
nomia țării a cunoscut o conjunctură 
extrem de favorabilă, ca urmare a 
creșterii consumului civil. Și în con
dițiile actuale — subliniază revista — 
sînt numeroși aceia care consideră că 
unul din principalele avantaje ale 
dezarmării l-ar reprezenta posibilita
tea de a aplica știința și tehnica mo
dernă la problemele economice și 
sociale ce confruntă țările dezvoltate 
și. prin aceasta, la găsirea unor solu
ții' eficiente pentru prosperitatea 
economică.

O importantă deosebită, hotărî- 
toare ar avea, desigur, dezarmarea 
pentru LICHIDAREA SUBDEZVOL
TĂRII pe plan mondial. „Studiul asu
pra relației dintre dezarmare și dez
voltare", pregătit de 27 experți guver
namentali, reprodus în revistă, relie-

Un NU hotărît
Ilustrația de alături, reprodu

să din „Courrier de l’UNESCO", 
înfățișează „ciuperca atomică" — 
simbolul efectelor catastrofale 
pe care le-ar avea recurgerea la 
arme nucleare, într-o eventua
lă conflagrație mondială. Cit 
privește amploarea acestor con
secințe, așa cum rezultă din 
calculele unor experți, puterea 
unei singure bombe nucleare de 
numai 50 de megatone este de 
zece ori mai mare decit totalita
tea exploziilor care s-au produs 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial ; ea degajă mai 
multă energie decit exploziile 
din toate războaiele prin care a 
trecut omenirea. Mai puternică 
decit orice bombă atomică este 
însă forța rațiunii umane. Uni
te și hotărîte, popoarele pot im
pune interzicerea armelor nu
cleare, dezarmarea, pacea în lu
mea întreagă.

Din păcate, recenta sesiune specială a O.N.U. consacrată dezarmării 
nu s-a încheiat cu rezultatele așteptate de popoare în ce privește înce
tarea cursei înarmărilor - ale cărei efecte atît de nefaste sînt evidențiate 
in numărul special al revistei UNESCO - și adoptarea unui program 
cuprinzător de dezarmare. Cu atît mai imperioasă devine mobilizarea 
opiniei publice, a popoarelor la acțiune perseverentă, pentru a determina 
factorii de decizie ai statelor să promoveze activ marea cauză a dezar
mării.

Așa cum este cunoscut, dezarmarea constituie unul din obiectivele 
majore ale politicii externe a României socialiste, președintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dobindindu-și merite unanim recunoscute atit pentru 
tenacitatea și dinamismul cu care dezvăluie consecințele cursei înarmări
lor și cheamă la înfăptuirea dezarmării, cît și prin indicarea modalităților 
concrete pentru atingerea acestui deziderat istoric. Propunerile prezentate, 
din inițiativa sa, la sesiunea specială a O.N.U. au constituit, după cum 
a arătat recent, cu prilejul vizitei la București, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, un remarcabil și complet program de de
zarmare, care nu numai că-și păstrează, dar își amplifică actualitatea în 
împrejurările de azi, fiind menit să contribuie substanțial la lupta pentru 
înfăptuirea supremului ideal - o lume fără arme și fără războaie, a dez
voltării libere, pe calea progresului, a tuturor națiunilor.

Ion FINTÎNARU

catastrofei atomice!

Perspective economice 
în țările nordice

HELSINKI 11 (Agerpres). — Ritmul 
creșterii economice a Finlandei s-a 
încetinit considerabil în 1981. scrie 
agenția D.P.A. Anul trecut, produsul 
social brut al Finlandei a crescut cu 
numai 1,3 la sută, față de 6 la sută 
în 1980. După cum a anunțat Oficiul 
central de statistică de la Helsinki, 
rata șomajului a.sporit, anul trecut, 
Ia 5,3 la sută.

Agenția D.P.A. menționează că, în 
1982, în statele nordice se așteaptă r 
creștere economică slabă. Potrivi, 
unei prognoze a asociațiilor indus
triale ale celor cinci țări nordice, Da
nemarca poate sconta, în acest an, pa 
o creștere de 1,5 la sută, iar Islanda 
de 1 la sută. în schimb, în Finlanda 
creșterea economică va fi de 0,5 la 
sută, în Suedia de 0,1 la sută și în 
Norvegia — de 0,7 la sută.

★
OSLO 11 (Agerpres). — în primele 

șapte luni ale anului 1982, indicele 
prețurilor la consumator a fost în 
Norvegia cu 11,6 la sută mai mare 
decît cel din perioada similară a 
anului precedent, a anunțat Biroul 
central de statistică de la Oslo. A- 
genția Associated Press menționează 
că această creștere se explică în 
principal prin scumpirea costului în
grijirii medicale, precum și prin 
majorarea cu 5,7 la sută a prețului 
la alimente, în special la lapte și 
produse lactate.

în sprijinul proclamării 
independenței 

arhipelagului Micronezia
NEW YORK 11 (Agerpres) — Co

mitetul special al O.N.U. pentru de
colonizare a adoptat un raport în 
care sprijină dreptul inalienabil al 
poporului din arhipelagul Micro
nezia la independență și autodeter
minare, conform Declarației cu pri
vire la acordarea independenței țâ
rilor și popoarelor coloniale. Docu
mentul subliniază importanța ca 
S.U.A. să asigure locuitorilor acestui 
teritoriu sub tutelă toate condițiile 
pentru libera exprimare a voinței și 
pentru înfăptuirea drepturilor lor 
legitime.

★
Micronezia cuprinde aproximativ 

2 140 de insule vulcanice și corali- 
gene, grupate in trei mari arhipe
laguri — Mariane, Caroline și Mar
shall — situate în Pacificul central, 
avind o suprafață totală de 1 779 km 
pătrați și o populație de aproape 
150 000 locuitori. Stăpînite pe rind 
de Spania, Germania și Japonia, 
insulele din Pacific au fost ocupate in 
timpul celui de-al doilea război mon
dial de S.U.A., cărora le sint apoi 
încredințate de O.N.U. ca teritoriu 
sub tutelă, regim convenit să s« în
cheie pină in 1981.
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