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Președintele Kampuchiei Democra
te. prințul Norodom Sianuk, a sosit, 
simbătâ după-amiază, împreună cu 
prințesa Monique Sianuk, intr-o vi
zită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)
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De Ziua presei

Realizări de prestigiu ale siderurgiștilor gălățeni

V.

IN 20 UNITĂȚI ECONOMICE

DIN JUDEȚUL SATU MARE

Avansuri în îndeplinirea 
planului

Desfășurind o muncă insuflețitoare 
în întrecerea socialistă in cinstea zi
lei de 23 August, colectivele din 20 
de unități economice din județul 
Satu Mare au reușit să creeze avan
suri substanțiale în realizarea pro
ducției marfă, ceea ce le va permite 
să realizeze pină la sfirșitul lunii 
august o producție suplimentară in 
valoare de peste 180 milioane lei. 
Intre unitățile care iși vor aduce con
tribuția la realizarea acestui bilanț 
se situează întreprinderea de piese 
de schimb și utilaje pentru industria 
chimică, întreprinderea textilă „Ar
deleana11 din Satu Mare, întreprin
derea de in și cinepă din Negrești- 
Oaș, Filatura din Cărei, Exploatarea 
minieră Turț și altele. (Octav Gru- 
meza).

Tn adunarea generală a reprezen
tanților celor 35 000 de oameni ai 
muncii de la Combinatul siderur
gic Galați au fost analizate cu exi
gență și spirit de răspundere rezul
tatele activității din producție in 
primul semestru al anului 1982 și a 
fost adoptat un amplu program de 
măsuri privind realizarea sarcini
lor de mare importanță pentru e- 
conomia noastră națională.

Desfășurindu-și întreaga activita
te pe baza 
trasate de 
partidului. 
Ceaușescu, 
lucru de la 
lăți al P.C.R. din 
siderurgiștii marelui combinat au 
reușit să încheie primele șapte luni 
ale anului cu un bogat bilanț, indi
catorii de plan fiind realizați in 
condiții de eficiență sporită. Pe a- 
ceastă cale ei au depășit greutățile 
cu care erau confruntați la incepu-

indicațiilor și sarcinilor 
secretarul general al 
tovarășul N icolae
cu prilejul intilnirii de 
Comitetul județean Ga- 

octombrie 1981.

tui anului, 
plinirea și. 
marfă cu 8.5 milioane lei și cu 3.1 
milioane lei la producția netă ; au 
obținut, de asemenea, un beneficiu 
suplimentar pe primul semestru, 
care totalizează 24 milioane lei, ca 
urmare a sporirii productivității 
muncii — calculată pe baza reali
zării producției nete —■ cu 224 lei 
de fiecare om al muncii. Totodată, 
consumul de fontă lichidă pe tona 
de oțel a fost redus cu 24,4 kg, re- 
zultind o economie totală de 80 000 
tone, iar in producția de laminate 
consumul de metal a fost diminuat 
cu 45 000 tone. Ca urmare, s-a obți
nut și o reducere suplimentară a 
cheltuielilor materiale Ia 1000 lei 
producție marfă de 7,10 lei, ceea ce 
a generat o economie de aproape 
84 milioane lei.

Participant.» la adunarea genera
lă a reprezentanților siderurgiști- 
lor gălățeni au adresat, cu acest

asigurind astfel înde- 
depășirea producției

Comitetului 
tovarășului

prilej, o telegramă 
Central al P.C.R.,
Nicolae Ceaușescu, in care se spu
ne : „în preajma marii sărbători 
naționale a poporului nostru de la 
23 August — vă adresăm, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar ge
neral. cele mai respectuoase și vii 
mulțumiri pentru' sprijinul nepre
țuit pe care l-ați acordat colective
lor noastre de cocsari,. furnaliști. o- 
țelari' și laminatori, pentru inegala
bila măiestrie și cutezanță revolu
ționară cu care conduceți destinele 
întregii noastre națiuni pe drumul 
civilizației socialiste și vă incredin- 
țăm că. sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, puterni
cul detașament muncitoresc de la 
Galați iși va dedica toate forțele, 
întreaga capacitate de muncă în
făptuirii exemplare a sarcinilor de 
mare răspundere pe care dumnea
voastră le-ați trasat siderurgiștilor 
gălățeni11.

In imagine, laminorul de tablâ groasă nr. 2 
de la C.S. Galați

ALEXANDRIA :

Apartamentul 10 000
Constructorii de locuințe din municipiul 

Alexandria au predat „la cheie" 40 de noi 
apartamente, ■ prevăzute la parter cu spații 
comerciale. De la începutul- acestui an au 
fost puse la dispoziția oamenilor muncii din 
reședința județului Teleorman 400 de aparta
mente noi, alte 500 aflindu-se in diferite sta
dii de execuție.

Numărul apartamentelor construite în Ale
xandria în anii de după Congresul al IX-lea 
al partidului se ridică la 10 000. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scinteii").

MUREȘ : Producție fizică 
peste pian

Intre realizările cu care oamenii 
muncii din industria județului Mu
reș intimpină apropiata sărbătoare 
de Ia 23 August, la loc de cinste se 
află livrarea, peste sarcinile de plan, 
a numeroase produse utile economiei 
naționale, in valoare de peste 200 
milioane lei. Acestea se concretizea
ză, intre altele, în 240 tone utilaje 
tehnologice pentru industria chimi
că. 954 tone utilaje pentru exploa
tarea și prelucrarea lemnului, 4 300 
tone îngrășăminte'1 cu ‘fosfor."' O 
atenție deosebită a fost acor
dată producerii materialelor de 
construcții, șantierele primind in 
plus 1 350 000 cărămizi și blocuri ce
ramice și 1 218 metri cubi cherestea. 
De remarcat că întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe seama dimi
nuării consumului de materiale și a 
creșterii indicelui de utilizare a ma
șinilor și utilajelor. în fruntea între
cerii se situează colectivele de la în
treprinderile „Prodcompl_ex“_din Tîr- 
gu Mureș, 
— Reghin, 
Tirnăveni 
clărie și 
(Gheorghe

cu

I.U.P.S. și I.F.E.T. Mureș 
Combinatul chimic din 

și întreprinderea de sti- 
faianță din 
Giurgiu).

Sighișoara.

LivrăriHUNEDOARA:
suplimentare la export

Intensificindu-și preocupările pen
tru realizarea in cele mai bune con
diții a planului la export, colectivele 
de oameni ai muncii din județul Hu
nedoara raportează în cinstea marii 
sărbători de la 23 August realiza
rea peste prevederi a unei producții 
de peste 21 milioane lei. Succesul 
este urmarea executării unor produ
se competitive, de bună calitate, o- 
norării la timp a tuturor contractelor 
încheiate cu parteneri externi. Prin
tre unitățile economice cu cele mai 
bune rezultate la realizarea produc
ției pentru export se află Combina
tul siderurgic Hunedoara. întreprin
derea de lianți Deva și întreprinde
rea chimică Orăștie. (Sabin Cerbu).

TARA ÎN LUMINA LUI AUGUST

Reportaj
de Pop SIMION

Să concepi nave moder
ne de mare tonaj, să le con
struiești la ceas dăruit și cu 
mină bogată, să le echipezi 
și să le arunci pe mările și 
oceanele lumii, fără să fi 
avut experiență și tradiție 
în numita branșă, in afara 
unui atelier meșteșugăresc 
de reparat ambarcațiuni ;

Să' intemeiezi o vatră de 
industrie de cea mai rafi
nată; expresie tehnologică 
la bătrinul Danubiu, acolo 
unde nu fusese pic de in
dustrie și unde cea mai în
drăzneață ' minte n-ar fi 
imaginat fantasticele alchi- . 
mii" 'cate' nasc aluiiiina ori 
logodesc laolaltă siliciul, 
cuarțitul, manganul și cro
mul.in infinitatea de com
binații feroase, inaugurind 
siderurgia de feroaliaje a 
țării ;

Să pescuiești in cele mai 
îndepărtate cotloane ale 
planetei, umblind hoinar pe 
apele mapamondice, avind 
ca zestre o flotă autohtonă 
de pescuit oceanic si 
mijloace avansate de indus
trializare, in timp ce ai tăi, 
deși umblători pe apă. năs- 
cuți-crescuți la sinul Dună
rii, n-au călătorit decit in 
lotcă și mahună, adică de 
la colțul casei pină in la
birinturile de apă ale Deltei, 
preț de citeva ceasuri de 
lopătat cu forța mușchilor 
și gata ;

Să. așezi in noua emblemă 
a Dunării o rețea de fabrici 
de prelucrat, conservat și 
industrializat pește, pres- 
chimbind radical străvechea 
îndeletnicire a localnicilor 
de a pescui cu setea, năvo
dul și carmacele, dindu-le 
acestora privilegiul de a 
plămădi, din tradiție și mo
dernitate. civilizația acestei 
profesii care descinde, o 
știm, de la începuturile 
lumii ;

Să pui pe picioare o în
treagă constelație de așe
zăminte de învățătură (li
cee, grupuri școlare) care 
înavuțesc an de an orașul 
de la gurile Dunării cu un 
șir de meserii total necu
noscute, veritabilă renaște
re in acest spațiu de virgi
nală monoprofesionalitate, 
unde omul se năștea, vie- 
țuia și amurgea invariabil 
in lotcă, alfa și omega vieții 
lui de pescar, uri destin 
dat, dinainte trasat'și care,

n-aveai Încotro, trebuia 
onorat ;

Să faci dintr-o așezare’ 
somnolentă, de cretă și 
colb, răstignită pe cele 
șapte coline, un oraș im
presionant prin alura arhi
tectonică. coerența viziunii 
de' ansamblu și dinamica 
vieții care il umple, dublind 
și triplind in doar cîțiva 
ani atit demografia, cit și 
zestrea puterii creative a 
proverbialei localități : Tul
cea pătrunde, astfel, tn 
prim-planul orașelor patriei, 
energia sa vitală fiind sem
nificativă pentru energiile 
descătușate ce sălășluiesc 
tara acum, in august, anul 
de grație 1982, al treizeci și 
optulea in ordinea libertă
ții dobindite la 23 August 
1944, cind muncitorii și ță
ranii. conduși de partidul 
comunist, au inaugurat des
tinul nou al României.

Iată preambulul care se 
revendică la un posibil 
portret de azi al unui tărîm 
din zarea de est a patriei, 
la un posibil portret al 
orașului, așezat in chip de 
potcoavă (sub zodie de

noroc) la Dunăre, ca să 
palpite odată cu fluviul și 
odată cu țara. Sint împre
jurările in care orașul-pot- 
coavâ a devenit un golf al 
energiei pe care merită să-l 
scrutăm la timpul prezent, 
al conștiinței de sine.

Mitul legendar a! păsării 
Fenix.: ce renaște miraculos 
din propria cenușă, este in
corporat in destule privin
țe de orașul . Tulcea. Ce a 
ars aici ? Ce s-a scrumit ? 
Ce a devenit cenușă ? A 
ars. fâcindu-se pulbere și 
cenușă, mentalitatea potri
vit căreia Tulcea . este o. 
fiică provincială a țării, vi - 

■ tregită a fi prizoniera tra
diției sale de monoculturti 
(peștele), viețuind ca o ce
nușăreasă in sihăstria de 
trestiișuri, ghioluri si japșe, 
spre a hrăni foamea noas
tră de exotism și evaziune 
din fierbintea lume a ora- 
șelo’. Și ce s-a mai prăbu
șit aici ? Credința păgubi
toare 
decit să tragă la 
pescarul țării 
cercul vieții lui 
la dimensiunea 
îl ține pe linie 
Haida-de 1 pare 
spus o dată pentru totdeau
na acest oraș care, s-a edi
ficat pe sine, ridicindu-se 
trudnic din sărăcie și pre
judecăți la rangul demni
tății *și valorii pe care le 
binemerită.

Spectacolul acestei ridi-v 
cari poate fi privit de ori-} 
unde : din apă, din pămint, 
din aer, din foc, toate ele
mentele fundamentale ale 
universului tulcean purtind 
însemnele pomenitei redeș
teptări. Urc, bunăoară, în 
vaporul de piatră bine an
corat in cheul-potcoavă al 
acestui oraș, exact la ju
mătatea vastului semicerc, 
loc de maximă vedere la

că tulceanui n-are 
rame, fiind 
și basta, 
se rezumă 
bărcii care 
de plutire, 

să fi

Dunăre. Capitania
portului Tulcea, statul ma
jor al vaporenilor. Cine ar 
fi crezut că această Că
pitănie are virsta de aproa
pe un secol și jumătate ? 1 
Ce zestre are î In re
gistrele Căpităniei sint în
scrise peste 1 000 de nave 
categoria I, de absolut toate 
tipurile și gabaritele (băr
cile nu intră la socoteală), 
record de cantitate și di
versitate, care plasează 
Tulcea pe locul întii al ..că
pităniilor românești, cu un 
corp activ de peste 10 000 
marinari. De cind ii păsto
rește Anderco ? De 17 ani 
neîntrerupt, răstimp cu 
semnificații, deoarece de
butul său de comandant al 
Căpităniei coincide cu cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, piatră de hotar 
care marchează epoca tu

turor metamorfozelor par
curse de orașul Tulcea. ca 
dealtfel de majoritatea așe
zărilor patriei. Tot ceea ce 
s-a petrecut aici bun. sem
nificativ, nou, profund și 
durabil a trecut prin 
„cimpul vizual*1 al acestui . 
om aflat lă timonă și veghe. 
Mai exact : patriarhalitatea 
de secole a acestui oraș a 
fost spulberată pur și sim
plu în acest scurt, năvalnic 
și glorios răstimp, spre care 
privim din promontoriul 
nostru metaforic : Căpită
nia portului Tulcea. A zice 
„port11 este inexact, deoa
rece din acest loc de ma
ximă vedere la fluviu dis
tingem la picioarele noas
tre un șir de porturi, denu
mind chiar realitățile em
blematice ale orașului. Să
(Continuare în pag. a IV-a)

In august 1944, la porțile de nord ale Capi
talei s-a aflat unul din punctele fierbinți ale 
insurecției românești. .Timp de cîțeva zile — 
începind chiar din dimineața zilei de 24 au
gust — atacurile furibunde ole trupelor hitleriste 
s-au lovit de rezistența hotărito a armatei ro
mâne, sprijinită de membri ai formațiunilor de 
luptă patriotice, organizate de Partidul Comu
nist, de numeroși locuitori ai Capitalei. Concomi
tent cu respingerea atacurilor fasciste de la Bă- 
neasa și Pipera, ostașii români, ajutați de sute 
de bucurestem, au oprit incercările de intrare in

Capitală o trupelor hitleriste in zona de sud a 
orașului (șoselele Alexandriei, Rahovei etc.), au 
lichidat puternicele nuclee hitleriste de la Școala 
superioară de război (azi Academia, militară), de 
la Misiunea militară germană a aerului (din 
strada Ilfov), de la legația germană (de pe 
Calea Victoriei) etc. Practic, la două zile de 
Io declanșarea insurecției, forțele armate ro
mâne și luptătorii formațiunilor patriotice au eli
berat Capitala, Io 28 august fiind lichidată și 
ultima rezistență hitleristă de la nordul Buca- 
reștiului.

Bucureștiul o rămos cu răni adinei de pe urmo

înscrisă printre sărbătorile tradi
ționale ce marchează omagierea 
unor profesii și activități care se 
bucură de prețuire in societatea 
noastră socialistă. ZIUA PRESEI 
ROMANE, care este cinstită, an 
de an, la 15 august, ziua cind s-a 
întemeiat, in urmă cu 51 de ani, 
„Scinteia11 ilegală, dobindește in 
această vară, de puternică efer
vescență politică, o semnificație 
deosebită. întregul nostru partid. 
Întregul popor dezbat in aceste zile 
ideile de amplă perspectivă cuprin
se in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara lărgită din 
iunie 1982 — întregite, în mod fi
resc. cu aprecierile desprinse din 
cuvintarea rostită la Congresul 
educației politice și culturii socia
liste — documente politice de ex
cepțională Însemnătate, in care se 
întreprinde o analiză profundă și 
multilaterală a stadiului actual al 
edificării socialismului în țara 
noastră, a problemelor complexe 
cu care ne confruntăm in construc
ția noii societăți. Tezele și ideile 
de inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse in aceste expu
neri programatice reprezintă o con
tribuție de seamă la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare, 
dind certitudine și temeinicie acti
vității de construcție socialistă, 
prin faptul că se vor afla Ia baza 
elaborării documentelor ce vor fi 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului — important eveniment 
politic din viața partidului și a ță
rii, pe care poporul întreg se pre
gătește să-1 întimpine cu noi șiQre
marcabile fapte de muncă și crea
ție civică.

în această privință constituie un 
puternic îndemn cuvintele secreta
rului general al partidului : ,,-Scin- 
teia», toate celelalte publicații, 
Radioteleviziunea trebuie să fie 
pătrunse de un înalt spirit revo
luționar, partinic, să militeze cu 
toată consecvența pentru a face 
cunoscută politica partidului și sta
tului nostru socialist, pentru a asi
gura ca toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, toți ce
tățenii patriei noastre să înțeleagă 
bine obiectivele acestei politici, 
rolul pe care il au in înfăptuirea ei, 
in victoria socialismului și comunis
mului in România1.

Sărbătorirea Zilei presei are Ioc 
intr-o perioadă cind întregul nos
tru popor, intregul partid au fă
cut bilanțul a 17 ani de mărețe 
realizări, de istorice înfăptuiri, ce 
își leagă numele de orientările în

noitoare promovate de Congresul 
al IX-lea al partidului, congres 
care a inaugurat etapa cea mai rod
nică, cea mai bogată in realizări 
din istoria României.

în coloanele presei, în emisiuni
le Radioteleviziunii. retrospectiva 
celor 17 ani de muncă și creație a 
prilejuit evidențierea realizărilor 
fără precedent, a înnoirilor profun
de ce au avut loc in activitatea de 
producție, in știință, in invăță- 
mînt. in toate domeniile societății. 
Toate aceste înfăptuiri de prestigiu 
cu care România se prezintă in 
fața istoriei sint indisolubil legate 
de opera teoretică și practică, de 
acțiunea comunistă a celui mai iu
bit fiu al națiunii noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Opera sa 
teoretică, fapta sa luminoasă au 
descătușat potențialul de gindire și 
acțiune al întregii națiuni, au sti
mulat inițiativa și capacitatea tutu
ror locuitorilor săi, țara întreagă in- 
fățișind in acești ani imaginea vi
guroasă a unui imens șantier de 
muncă și creație socialistă.

Ce poate fi- mai nobil pentru 
presă decit misiunea de a fi croni
carul acestei splendide activități 
creatoare, și prin infățișarea amplă 
și convingătoare a efortului națio
nal de construcție, prin populariza
rea largă a politicii partidului, a 
obiectivelor sale umaniste, de a 
mobiliza — prin cuvintul scris, prin 
emisiunile Radioteleviziunii — e- 
nergiile țării la propășirea țării 1 
Practic, paginile presei, conținutul 
emisiunilor Radioteleviziunii s-au 
îmbogățit, și-au tras seva din fap
tele de muncă eroică, din generoa
sele oferte de teme și subiecte pro
puse de milioanele de eroi ai mun
cii de pe șantierele patriei.

Pentru toți lucrătorii din presă a 
constituit un moment de aleasă 
bucurie cinstirea ce Ii s-a făcut 
prin prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la aniversarea a 50 de 
ani de la prima apariție a ziarului 
„Scînteia". prin îndemnurile for
mulate. prin cuvintele memorabile 
adresate cu acel prilej. Nobila mi
siune încredințată ziariștilor, ce
rințele formulate au devenit un 
veritabil program de lucru, de ac
țiune pentru fiecare colectiv re
dacțional. traducerea sa neabătută 
in viață constituind un adevărat 
titlu de onoare și mîndrie pentru 
fiecare redactor.

în spiritul cerințelor și aprecie
rilor formulate de secretarul gene-
(Continuare în pag. a V-a)
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Flacără nestinsă
Măreață Zi de August, imn al Eliberării 
Și primăvară nouă a tinereții țării,
Pe drumuri de victorii tu ne-ai înscris mîndria, 
Cu flacără nestinsă, în inimi, Românial

Azi, ne cinstim eroii căzuți în bătălie, 
Prin fapta muncii, țării zidindu-i temelie, 
Prezentul înălțindu-l, slăvindu-i pe Eroi 
Și preamărind trecutul cu flacăra din noi.

Spre zarea comunistă, nu-i o plimbare zborul,
Pe marea în furtună e dîrz navigatorul... 
Partidul ne-a dat aripi! In drumul spre progres 
Ne-a luminat în muncă, al nouălea Congres!

E patria lumina ce viața ne înalță 
Spre anii de avînturi, de vis și cutezanță, 
E plaiul scris din muncă și din eternul dor 
Și noi îi sîntem fiii, uniți sub tricolor.

Istoria ne-o scriem cu piine și cu pace,
E dragoste de țară in tot ce omul face.
In frunte-i Ceaușescu, fiu brav din brav popor, 
Purtind partidul, țara spre falnic viitori

Roma, august 19.82
Ion MÂRGINEANU

războiului, cu edificii și fabrici distruse, cu un 
fond de locuințe neîndestulător, cu cartiere în
tregi insalubre, moștenire de tristă amintire de 
Io regimul burghezo-moșieresc.

Rememorind, in aceste zile, evoluția Capitalei 
noastre in cei 38 de ani care au trecut de la is
tericul act de la 23 August deslușim noul des
tin al patriei, descoperim chipul unui oraș înflo
ritor, in plină dezvoltare economică și socială - 
secvențe din marea frescă a ctitoriei socialiste 
a țării durată in anii socialismului și, cu deo
sebire, după Congresul al IX-lea al partidului.
• La începutul actualului cincinal, volumul

> ■

producției industriale bucureștene era de 56 de 
ori mai mare decit in 1938 și de aproape 7 ori 
decit producția industrială a întregii țări din 
același an.

O In industria Capitalei se realizează astăzi 
21,3 la sută din producția totală a industriei 
constructoare de mașini, 44,2 la sută din aceea 
a industriei electrotehnice și electronice și 18,6 
la sută din producția industriei chimice.

O Numai in ultimii 17 ani, peste un milion de 
bucureșteni, aproape jumătate din populația Ca
pitalei, s-au mutat in locuințe noi.
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In fiecare dimineață, la ora la 
care cititorii cumpără și incep să 
parcurgă coloanele ziarului, are loc 
și in redacție un „ritual" oarecum 
asemănător : sînt desfăcute, cu a- 
tenție și cu mult interes, scrisorile 
ce ne sint adresate.

Este, ca să spunem așa, ora unui 
adevărat dialog. Amploarea lui ? 
Poate fi dedusă și din următoarea 
cifră : de la începutul anului și pînă 
in aceste zile, „Scînteia” a primit 
aproape 20 000 de corespondențe. 
Citim cu emoție rindurile lor, care 
dezvăluie munca harnică a poporu
lui nostru, făuritor al unei noi so

9

noastră

■

cietăți, care reflectă sporirea preo
cupărilor pentru problemele funda
mentale ale activității economico- 
sociale, creșterea spiritului de res
ponsabilitate civică pentru interese
le generale ale societății, intim- 
plări curente, întrebări curente, fap
te mari, fapte mărunte, care com
pun însăși VIAȚA. Veghind la mo
dul in care sint îndeplinite hotărî- 
rile partidului și legile țării, ne a- 
plecăm cu toată atenția asupra se
sizărilor, semnalelor critice, care 
conțin observații și sugestii ale ci
titorilor, semnalindu-le, după caz, 
celor in drept sau opiniei publice.

Cuvintul lor, al cititorilor, al ce
lor care prin opiniile, prin propu
nerile exprimate contribuie la 
scrierea ziarului, reprezintă tot ceeți 
ce presa are mai de preț și anume 
legătura strinsă cu poporul, in nu
mele căruia și pentru care ce ti
părește. Multe din veștile pe care 
le aflăm din corespondența citito
rilor sint, incontestabil, de larg in
teres, merită o di cunoscute de 
cercurile largi ale opiniei publice. 
Le oferim in mod permanent coloa
nele ziarului, fie publicindu-le sub 
forma relatărilor directe, fie folosin- 
du-le la elaborarea articolelor.

Bogăția, vitalitatea fluxului de 
Idei și informații pe care ne-o ofe
ră corespondența zilnică ne obligă 
insă la mai mult, lată, in focul o- 
bișnuitelor rubrici, tipărim pagina 
de față, scrisă in Întregime de ci
titori, de corespondenții noștri vo
luntari, statornici sau intimplători. 
De Ziua presei - coincidență voi
tă - această pagină reprezintă, tot
odată, un semn de mulțumire adus 
tuturor celor care ne-au adresat și 
ne adresează scrisori, care ne co
nectează și pe această inestimabi
lă cale, in mod permanent, la 
pulsul zilnic al țării.

%

%

CEAUSESCU - ROMANIA
E tara azi corolă de lumină
E CEAUSESCU — OMUL UN VIS ÎNARIPAT 
E glia strămoșească o tînără grădină 
Din ale cărei seve noi dîrz

ne-am întrupat.

li fruntea lui senină și brațul oțelit,
E gîndul lui la pace, la muncă-n 

libertate, 
în anii de restriște prin lupte s-a călit 
Si azi, în fruntea țării, ne este demnitate.

Pagină redactată de corespondenții voluntari ai „Scînteii"
CU OAMENII TĂRII

Pădure de sonde și grîne 
și aur în spice cît cerul, 
aceasta e Țara pe care o 
acesta mi-e pur, adevărul

ocean

am
s

Panoul nostru
de onoare

Aș vrea să vă scriu despre cițiva din oa
menii cei mai „văzuți" ai întreprinderii 
noastre, fruntașii de la panoul de onoare. 
Adică despre cinstirea de care se bucură la 
noi, ca și-n întreaga țară, omul muncii.. La 
fiecare început sau sfîrșit de tură trecem 
prin fața fotografiilor lor și măsurăm in 
gînd faptele lor din timpul schimbului, le 
măsurăm cu ale noastre, ne măsurăm cu 
ei zi de zi. Astăzi, de exemplu.

Iată-1 pe șeful echipei de lăcătuși Petru 
Busuioc, din secția 200 construcții me
talice. Scund, bine legat, bărbat încă tînăr. 
L-am întîlnit la secția 210, debitare-pregă- 
tire, la controlul cu Roentgen al „inimii 
metalice" — vana cu Închidere rapidă pen
tru hidrocentrala Porțile de Fier II. Lucrată 
de echipa lui. I se confirmase înalta cali
tate a îmbinării și se bucura de parcă ar H 
fost la prima lucrare. Zîmbea la fel ca-n 
poză.

Inginerul Voicu Munteanu, crescut de noi, 
a fost promovat doar de un an în funcția 
de șef coordonator al secției 200 construcții 
metalice. Fire ceva mai emotivă, 
azi cu sufletul la gură rezultatele 
socialiste pe uzină. Și uite-1, așa 
aici, luminat la față. Locul I.

Pe lăcătușul Mengay Ion îl știu 
decenii în întreprindere. De peste 20 de ani 
e șef de echipă în secția 230 poduri rulante. 
Ceva mai aspru la figură, .dar cu suflet de 
aur. Azi era în mare zor. Trecea la o lu
crare de construcții metalice pentru maca
ralele plutitoare. Are el o expresie pe Care 
am auzit-o și azi : „Lucrul de migală, dar

în cinstea celei de a 38-a aniversări de Ia 
Începutul redeșteptării patriei noastre.

Aș dori să spun că atunci cînd am ajuns 
Ia cota 220, parcă revedeam, cu neasemuită 
mîndrie, întreaga țară cu salba ei de cen
trale electrice, dătătoare de forță șl lumină.

în prag de August 23, după ce am fost 
prezent pe multe alte șantiere, am mîndria 
de a spune că aici, în munții Aninei, lri- 
vingînd multe greutăți naturale, facem to
tul ca planul de dezvoltare și de asigurare 
a independenței energetice a țării, stabilit 
de partid la indicația secretarului general, 
să devină realitate vie. Fiți siguri că noi, 
constructorii de la Tîlva Zînei, ne vom ține 
de cuvînt, realizînd obiectivul care va aduce 
în rețelele de forță și lumină ale țării, 
atunci cînd va fi gata, o putere de 990 MWatunci cînd va fi 
energie electrică.

Grlgore CtMPAN 
constructor

De milioane
de ori viață

așteptase 
întrecerii 
arăta, ca
de cîteva

Campania de recoltare a griului din acest 
an a fost una din cele mai rodnice, dar și 
mai grele din cîte știu și din cite am apu
cat. De obicei începutul lunii iulie in Bă
răgan e timpul lui Cuptor, cu cele mai mari 
arșițe. Dar anul acesta ne-am pomenit cu 
un front de ploi cum rar s-a văzut. îți ve
nea să rîzi cu un ochi, pentru porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, fasole, le
gume și furaje, dar cu un ochi iți venea să 
plîngi de necaz că nu poți secera. Stăteam 
cu combinele, remorcile, camioanele și pre- 

■ ...Bele de balotat la capătul solei și așteptam,__ . A__a _______  ____ -• ue oaioiat ia capaiui soiei și așteptamp-re„a J1}?tt să se zvinte'ianul.- Recoltam grîu de sămîn- 
’ metL'îiVo3 8 căruiretnaiditatesna■strebuie să depă-.metalice pentru podul JMedgidi.a Peșteră^ „ccc-â ii. Ia.si 

-de pe traseul 
' Neagră.

Chipul subinginerului Traian Negreanu 
din secția 250 macarale-turn și utilaje 
complexe, pare a zice: „toate lucrările, de 
la cea mai mică, pîn-la cea mai mare, sînt 
în grafic". Astăzi l-am văzut în mijlocul 
șefilor de echipă Ion Gheorghevici, Con
stantin Popescu și Paul Dobelca. Scurt sfat. 
Se coordonau lucrările la utilajele metalur
gice destinate furnalului nr. 1 de Ia Combi
natul siderurgic Reșița, care urmează să 
intre în reparație capitală. Totul în așa fel, 
îneît să se poată și reduce timpul la repa
rare și apoi de punere In funcțiune a fur
nalului.

„Mina de aur", așa 1 se spune lăcătușului 
Mihai Huțuleac, care a fost mtilți ani șef 
de echipă. Echipa lui a dat nu numai uti
laje pentru majoritatea șantierelor din tară, 
ci și mulți... șefi de echipă, maiștri, ba și 
mai sus. Acum e muncitor specialist Șeful 
lui de echipă, Constantin 
zicea azi : „Să fi stimat 
oamenii din secție și din 
seamnă că ai dreptul să 
spus și lui. „Dar și mai

isiSESSp caruii.aimțuțateinu .-treDuie sa aepa-
sWseS 11 Aj'fost ;.o adpvăratMupsr ,■seul <^pal^;;D^fiărel| - .g3r^..tă pentru-.;mecanizatorfr:-,de pe . combinei

Bungărdeanu, îmi 
ca nea Mihal de 
întreprindere, în- 
fii mîndru". I-am 

__  mult ai dreptul 
ăsta cînd îi faci și pe alții demni de stima 
secției și-a întreprinderii", mi-a răspuns.

Sînt doar cițiva dintre oamenii muncii de 
seamă de Ia noi, despre care v-am scris 
pentru că ii văd zilnic, lucrez cu ei zilnic, 
ne trăim laolaltă bucuriile, preocupările. 
Despre ei scriu de peste 30 de ani și nu 
știu dacă o să termin vreodată. Ei sînt acea 
„minunată clasă muncitoare" despre care 
vorbește mereu cu atîta mîndrie și căldură 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru.

Ion ROTĂRESCU 
lăcătuș la întreprinderea 
de construcții metalice Bocșa

Lupta cu ••• coșava
Lucrez de aproape două decenii pe șan

tierele tării. Particip la construcția de co
șuri. Ei da, coșuri de fum. Pentru centra-, 
lele termoelectrice sau cele de termoficare, 
aceste coșuri de fum sînt elemente vitale, 
plămînii prin care respiră. Acum vă scriu 
de la Tîlva Zinei, de lingă Anina. Nu știu 
de unde se trage acest nume de basm, cu 
toate că aș fi fost curios să aflu. Am să mă 
interesez și, poate, am să vă comunic și 
dumneavoastră. Deocamdată, vă rog să mă 
iertați că spun asta, n-am avut timp. Ne-am 
grăbit să terminăm montarea coșului cen
tralei termoelectrice pe bază de șisturi bitu
minoase.

La activul vieții mele acesta este al 22-lea 
coș industrial de foarte mare înălțime. Nu-i 
cel mai înalt, are „numai" 220 de metri. Cel 
mai înalt coș la care am muncit se află la 
Brăila, are 250 metri. Am construit și altele 
mari, înalte, interesante. Aici insă, pe pla
toul Crivinei, de la poalele muntelui Tîlva 
Zinei, a fost cel mai dificil.

Am început cu cota zero la altitudinea de 
aproape 600 metri. Ca să urcăm 220 de me
tri, un coș uriaș, în creier de munte, a în
semnat in primul rînd să mutăm munți de 
rocă din locul lor milenar și abia apoi să ne 
ridicăm cu fierul beton, cu schelele, cu be
tonul glisat. Sînt viscole cumplite iarna, iar 
primăvara, vara și toamnă suflă un vînt 
local deosebit de vitreg : coșava. Acest vînt 
păcătos, coșava, smulge copacii din rădăcini 
sau îi curmă de mijloc. Se poate vedea. 
Apoi, au fost ploi, parcă nesfîrșite ploi. 
Dacă ne-au descurajat aceste vitregii ? în 
nici un moment. Știam că termocentrala de 
la Anina — primul obiectiv energetic din 
țara noastră care va valorifica un cărbune 
sărac, șistul bituminos — va produce ener
gie electrică aproape cit centrala de la Por
țile de Fier I. Nu e puțin lucru, în condi
țiile in care dorim să devenim o țară inde
pendentă și din punct de vedere energetic. 
De aceea ne-am străduit să onorăm cu toa
te puterile noastre sarcina trasată de secre
tarul general al partidului și iată, colecti
vul nostru a dobîndit o importantă victorie

pentru noi toți.
Dacă apucam să lucrăm patru-clnci ore 

dintr-o zi. Cînd era munca mai in toi, ve
nea ploaia. Luam cite trei-patru probe pe

cedeu mai bun de recondiționare a cochl- 
lelor de turnat sub presiune pentru unul 
din reperele componente ale mașinii de gă
tit. Pe lingă realizarea de însemnate eco
nomii noul procedeu asigură șl creșterea 
productivității muncii cu peste 50 la sută. 

Discuția celor doi mi-a îndreptat gîndu- 
rlle spre alți doi buni prieteni bine cunos
cut! in unitate prin faptele lor comune de 
muncă, prin pasiunea lor pentru nou, vi- 
zînd realizarea de noi rețete de emailuri 
colorate pentru acoperirea tablei, reducerea 
importurilor de materii prime și materiale, 
prin spiritul lor fructuos de întrajutorare. 
Am in vedere pe loan Avram, cercetător 
principal, și Tiberiu Kovacs, inginer cerce
tător, ambii lucrînd la Centrul de cercetări 
și inginerie tehnologică pentru articole cas
nice de pe iingă întreprinderea noastră. Re
cent, i-am întîlnit intr-o împrejurare deo
sebită, cînd primeau felicitări pentru o nouă 
reușită : elaborarea unui nou email maro 
de acoperire, care corespunde pe deplin re
țetei stabilite pentru produsele ce se vor 
livra la export Dealtfel, cu cîtva timp în 
urmă, cei doi au conceput și realizat și alte 
rețete de emailuri și tehnologii noi de emai-, 
lare pentru plăcile frontale ale mașinilor de 
gătit cu gaze, solicitate de partenerii de 
peste hotare. Cei doi ingineri, pe care-i lea
gă o prietenie exemplară, au devenit astfel 
autorii a numeroase invenții aplicate cu 
succes ta producție și a căror eficiență e- 
conomică depășește multe milioane de lei.

Asemenea exemple de generoasă și fruc
tuoasă conlucrare intre oameni ai muncii, 
români și maghiari, sint atitudini firești in 
întreprinderea „23 August“-Satu Mare, ca 
pretutindeni In colectivele de muncă săt
mărene. Sint In întreprinderea noastră pes
te l 000 de inovatori și inventatori, români 
și maghiari, înfrățiți ta fapte remarcabile 
de muncă. Șl, .înainte de a încheia, încă un 
exemplu .semnificativ : în ultimii 17 ani au 

..fost. r.eali?a^^^iicate^lM ț’» •«-—«« 
și inovatif, țfr d'efrapnță tâjM 
te. 120 milibane'iei., '’ ■

Ioan GHEORGHE
tehnician, întreprinderea „23 August' 
Satu Marc

.lea de picior de curcan 
constituie o materie pri
mă foarte serioasă și 
prețuită. Am aflat acest 
lucru in legătură cu In
trarea in funcțiune ® u- 
nei noi secții a întreprin
derii noastre de pielărie 
și Încălțăminte „Parti
zanul" din Bacău. Este 
vorba de atelierul de 
confecționat încălțămin
te de lux pentru femei 
și de marochipărie djn 
piei exotice. Se înmul
țesc astfel capitolele Ia 
care întreprinderea „Par
tizanul" dețină tntîieta- 
te. Tot ța noi funcțio
nează secția „fibrotex", 
singura din țară care 
produce branțuri din fi
bre celulozice — pri
ma secție din țară de 
talpă artificială și altele. 
Despre celelalte secții v-am mat scris eu 
alte ocazii. Noua secție are o importanță 
specială și pentru comisia noastră de fe
mei din întreprindere. Ponderea persona
lului. feminin este aici de peste 90 la sută.

Iată cîteva dintre măsurile luate ca să se 
asigure femeilor din Întreprinderea noastră 
condiții bune de lucru șl de viață.

® Au fost construite vestiare adecvate, 
s-a adaptat un sistem de iluminat la mașini, 
au fost montate instalații de ventilații ;

® încăperile șl utilajele au fost vopsit® 
ta culori calde ;
• creșa și grădinița funcționează intr-o 

nouă și modernă clădire, special proiectată, 
ta două schimburi ;

® grădinița „Partizanul" are un mobilier 
Invenții frumos, practic, adecszat,COPlUor..Inrimele

iwSsa- paturi rabatabile), :contMălbftatS4«F.^te!îerele
de tîiri'plăTife ale sca®.

• in cadrul Întreprinderii noastre func
ționează un dispensar cu orar continuu 
avind medic generalist pe două schimburi, 
cadre medii, medic stomatolog și un medic

Cu oamenii țării aici, din străvremi 
mă-ntrec în iubire și muncă 
și inima-mi cîntă atunci cînd o chem! 
cum cîntă cavalul în luncă}

iii

Eu nu mă 
să scapăr 
mi-ajunge

prefac în divin Prometeu 
minune în piatră, 
pămîntui statornic mereu 

și plinea credinței din vatră;

Acesfa mi-e crezul 
ca plinea credinței

statornic mereu 
din vatră !

EI e vlăstarul stirpe! de daci și de romani 
Și tînăr ca lumina va dăinui mereu ;
în spațiul de istorii carpato-dunărean 
îl va slăvi de-a pururi poporul său erou.

El e lumina noastră și drum spre viitor 
în era comunistă ce azi o înălțăm.
El e mîndria noastră, a-ntregului popor
Si numelui său scump a noastră stimă-i 

dăm.

Anton STANCIU
macaragiu, portul. Docuri, 
întreprinderea de navigație fluvială 
NAVROM Galați

Einilian CORÎCI 
muncitor, Gura Motrului

DESCHIZĂTOARE
ZI DE BIRUINȚI

Deschizătoare zi de biruinți 
Slăvită fii deasupra tării mele 
Cînd libertatea flutură-n drapele 
Ca o lumină tandră din părinți.

Tu patriei din noi îi dai putere
Si sens adine victoriei fierbinți 
Cînd din Ardeal și pînă-n Mehedinți 
Ne luminezi destinul unei ere .

Slăvită iii sub steaua comunistă 
înaltă zi de sensuri și victorii 
în care omul pentru om există

Tu ne măsor! cu raza auroriî 
Această dăruire optimistă 
Cînd timpul nou iși făurește sorii.

atîtea alte așezări, un sat amărît, cu bor
deie, in care seara ardeau opaițe, cu ulițe
le pline de noroaie, uitat de toți și de 
toate...

Imaginea sărăciei sale e și acum vie In 
mintea mea. Poate de aceea n-am mai tre
cut prin Tutova de la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial. Recent, am cedat 
insistențelor unui văr, cu care am copilă
rit, și am plecat să-mi văd locurile natale. 
A fost o surpriză de nedescris. Și acum 
satul arată ca atîtea altele, dar ca a atî
tea altele din anii noștri. Trecînd pe ulițele 
comunei priveam uimit în dreapta și stin
gă și nu-mi venea să cred că ăsta e satul 
Tutova. Bineînțeles că n-am mai recunos
cut nimic. Pot să spun că m-am rătăcit. 
Case mari, spațioase, cu fațade zugrăvite, 
cu garduri meșterite și grădini cu flori, cu 
lum'iHȘ'celdctrîCă.'cu: radiouri; televizoare, 
băii<jă..Ța;.ăr§ș/ețc. ,;etcZ Satul are acum ma- 

, gazine moderne, uh dispensar, școli, un 
oficiu poștal etc. Am văzut și clădirea noii 
școli de 10 ani aflată in construcție. Dar 
cite alte lucrări noi, uimitoare pentru mine, 
am văzut azi în satul meu natal 1

oră cu umidometrul ce-I aveam cu noi la 
arie. Pînă la urmă am învins capriciile 
vremii. Noaptea nu puteam să dormim un 
ceas. Căutam stele printre nori, speranța că 
a doua zi o să fie vreme frumoasă.

Cu toate acestea, am realizat 4 950 kg 
griu la hectar pe o suprafață de 1 000 hec
tare, din care 750 ha au reprezentat lot 
semincer. Asta înseamnă 1 000 kg mai mult 
decît era planificat. Numai cu depășirea 
realizată putem încărca o garnitură de tren 
cu 100 de vagoane cu griu, și nu cu orice 
grîu, ci grîu care va face griu, grîu de să- 
mînță.

Fiindcă a venit vorba, vreau să spun că 
pentru noi, țăranii, griul înseamnă, cel mai 
mult dintre toate plantele, viață. El stră
bate cele patru anotimpuri. îl semeni toam
na pe vînt și frig, il fertilizezi iarna pe 
ninsoare și ger, primăvara îl erbicidezi să 
nu-1 dijmulască dăunătorii, iar vara pe 
arșiță îl seceri. Da, griul e viață. Dealtfel 
de la semănat și pînă la recoltat griul stă 
înfrățit cu pămîntui 9 luni. Pentru cei care 
nu știu sau au uitat, le aduc pe această 
cale la cunoștință că într-un kilogram de 
grîu sint 250 000 de boabe. într-o pungă de 
4 kg de grîu sînt un milion de semințe. 
Spun toate acestea acum, cînd griul se 
află în hambare și a fost adunat, bob cu 
bob. cu grija pe care o purtăm plinii și 
copiilor.

Pentru noi, țăranii, dragostea de țară în
seamnă grîu, mai mult grîu,' mai multă 
pîine.

Marcel DOBRA
Erou al Muncii Socialiste, 
comuna Girbovi, județul Ialomița

Prietenii creatoare
Deunăzi am asistat la o discuție întim- 

plătoare între doi prieteni din întreprinde
rea noastră „23 August" din Satu Mare, 
muncitorul sculer Vasile Tămaș și ingine
rul stagiar Laszlo Bekăssy,. Era vorba de' o 
nouă propunere de inovație privind un pro-

Dan BOSOANCA 
profesor, Vînju Mare

vara acestui an prin muncă patriotică. A- 
proape în toate casele există aparate de ra
dio, televizoare, casetofoane, mașini de spă
lat rufe, frigidere, avem abonamente la zia
re și reviste in limbile română și maghiară.

Hărnicia oamenilor locului este dovedită 
și de rezultatele obținute în muncă. A cres
cut producția medie pe hectar la griu și la 
orz, față de producțiile anului trecut, și se 
estimează creșteri importante și la produc
ția de sfeclă și cartofi. A crescut: și efecti
vul de animale, ceea ce a făcut posibil ca 
produsele contractate pe acest an la lapte 
și la lînă să fie livrate în întregime. în a- 
cest an au fost redate circuitului agricol 
30 hectare de teren și se lucrează intens la 
regularizarea rîului Olt, care dijmuia pînă 
acum, an de an, recolta. în curtea fiecărui 
cetățean sint animale, păsări, iepuri, stupi, 
atfrciap:e'Jfiecare..'; fataițiacultivă;, legume. 
Coopefatftiă>’.d<2: producție, achiziție și des
facere â' mărfurilor are o crescătorie de ie
puri și de juninci și livrează, pentru cei 
care contractează cu statul, purcei de șase 
săptămîni.

Dar viața în această comună nu înseamnă 
doar muncă. Căminul cultural este foarte des 
vizitat de. locuitorii comunei. Ansambluri 
profesioniste și de amatori — mai ales din 
comunele învecinate — vin să prezinte spec
tacole pe scena casei de cultură. Și Hăghi- 
gul are două formații de teatru de amatori, 
una in limba română, una în limba ma
ghiară. Formația noastră de muzică ușoară 
a cîștigat premiul III la faza județeană a 
Festivalului național „Cîntarea României", 
iar soliștii de muzică ușoară au obținut 
locurile I și II. Avem de asemenea un grup 
folk și o formație de muzică și dansuri 
populare. De 5—6 ori pe an cooperatorii 
merg în excursii cu autocarul prin țară, să 
cunoască alte ținuturi și alți oameni.

Acestea sînt zilele obișnuite ale comunei 
noastre. Zile lucrătoare și zile de sărbători, 
în care toți locuitorii, indiferent în ce lim
bă îi strigă mama, vorbesc limba muncii, a 
înțelegerii și frăției.

ORBAN Gâbor
comuna Hăghig, Județul Covasna

Scrisoare
din cel mai tînăr oraș

Pășind pragul
noii locuințe

Nu ne-am putut abține să nu împărtășim 
și altora marea bucurie pe care a trăit-o 
familia mea in aceste zile : mutarea în lo
cuință nouă. Și veți vedea de ce. Eu sînt 
strungar la întreprinderea mecanică de ma
șini și utilaj minier Baia Mare și am 27 
de ani, iar soția mea lucrează ca filatoare 
Ia întreprinderea textilă „Maramureș". A- 
vem o fetiță de doi ani. După cum vedeți, 
sîntem o tînără familie de muncitori care, 
ca și alte sute de mii din țara noastră, am 
primit acum un apartament confortabil, 
ne-am cumpărat mobilă nouă și tot ce ne 
trebuie într-un cămin. Toate acestea din 
veniturile noastre proprii. Altădată, la a- 
ceastă vîrstă, muncitorul nici măcar nu pu
tea aspira Ia aceste condiții.

împreună cu alți beneficiari care au pri
mit locuințe noi. am ajutat, cum era firesc, 
în timpul liber Ia finisarea acestor apar
tamente ce urmau să ni se pună la dispo
ziție, astfel incit constructorul să termine 
mai devreme un număr cit mai mare de 
locuințe.

specialist. Serviciile sînt organizate țn așa 
fel incit să poată fi folosite de oamenii 
muncii in mod satisfăcător în toate cele 3 
schimburi în care lucrăm.

• o altă realizare deosebită a fost darea 
tn folosință a blocului de nefamiliști, cu 0 
capacitate de 110 camere (fiecare cameră 
avind un hol, bucătărie, balcon, baie etc) :

© cea mai recentă realizare este darea In 
folosință a altui nou edificiu pentru canti
na-restaurant. Cantina servește mîncare 
caldă și la ora pauzei de masă de.ditili- 
neață, ceea ce scutește femeia de grija 
pregătirii gustării la serviciu. Cantina poa
te servi o mie de persoane zilnic ;

• în clădirea nouă a cantinei-restaurant 
funcționează și un chioșc alimentar, care 
asigură gustarea de dimineață tuturor celor 
ce nu doresc să servească masa Ia cantină.

Comisia de femei a întreprinderii îndru
mă și sprijină aceste obiective, în scopul 
funcționării lor la parametrii proiectați șl 
in condițiile cele mai bune, astfel ca mama 
și copilul să simtă grija ocrotitoare pe care 
le-o poartă partidul și statul in zilele noas
tre luminoase.

Coca Elena POPESCU 
tehnician

Și astfel, comparînd Tutova de azi cu 
cea de ieri (dacă se mai poate compara) 
mi-am dat seama cit de mult am progresat 
sub conducerea partidului, după 23 August 
1944. Dacă vechile clase stăpînitoare mai 
stăteau încă o mie de ani la putere, nu 
reușeau să facă ceea ce a făcut noua orin- 
duire in cei 38 de ani.

Nicu FERENȚA 
pensionar

Puteți trece
și pe la Hăghig

1

Dumitru BOITOR 
strungar, Baia Mare

M-am rătăcit •••

Grija pentru femeia prin satul natal

muncitoare
Există In popor o expresie care ironizează 

treaba fără rost. Se spune : „caută piei de 
cloșcă" sau așa cumva. Dacă, 'pînă de cu- 
rind, expresia îmi plăcea, acum incep să o 
pun la îndoială. Nu. știu dacă chiar pieile 
de cloșcă vor ti vreodată folositoare, dar 
pot să vă scriu, cu toată seriozitatea, că pie-

Sînt pensionar și locuiesc la Bacău, dar 
sînt originar din comuna Tutova, județul 
Vaslui. Acolo, in Tutova. la 15 km de Bir- 
lad. mi-am petrecut. copilăria. Satul nu e 
vechi, a fost înființat abia tn 1921. de co
loniști veniți din diverse părți ale țârii. Dar 
deși e „tînăr" și deși a împrumutat in tre
cut numele său unui județ (Ori și-a îm
prumutat numele de la acela al județului, 
nu am. cercetat această potrivire), după fe
lul in care satul arăta în trecut nu avea 
nici un motiv să se mindrească. Era. ca

De mal multă vreme mă gîndesc să scriu 
ceva ziarului partidului despre Hăghig. a- 
ceastă frumoasă comună situată pe malul 
Oltului. Despre ea se vorbește mai rar, insă 
are cu ce se mindri și merită să se știe și 
despre ea cîte ceva.

Comuna noastră este o așezare în care 
trăiesc și muncesc în bună înțelegere, în
frățiți, români și maghiari. în ultimii ani șl 
această comună a început să poarte sem
nele urbanizării, semne care confirmă apro
pierea intre viața locuitorilor- satelor de via
ta locuitorilor orașelor. Amintesc cele două 
blocuri de locuințe construite recent : unul 
cu 12 apartamente al întreprinderii agri
cole de stat, celălalt cu 8 apartamente al 
consiliului popular. De curind s-a dat in 
folosință și o baie comunală.

în Hăghig atrag însă atenția vizitatorului 
nu numai blocurile, ci și numeroasele case 
frumoase, aproape toate cu baie, cu apă 
curentă, construite de locuitorii satelor, mo
dernele magazine, unitățile prestatoare de 
servicii — inclusiv cele de depanări radio- 
TV și de reparații auto. (în comună avem 18 
motorete. 12 motociclete și 37 autoturisme 
proprietate personală). Frumusețea locali
tății noastre stă și în cele trei parcuri bine 
întreținute, șapte kilometri de asfalt, patru 
kilometri de trotuare, dintre care aproape 
300 de metri au fost executați tn primă-

...Cîteva barăci împrejmuite din toate 
părțile de un nămol clisos și greu, pe unde 
nu te încumetai să treci fără cizme; un 
drum rău, ocolit de orice mijloc de loco
moție și... cam atît. Aceasta era, pînă foarte 
de curind. „colonia" Roșia de Jiu. Oame
nii scoteau, ca și acum, cărbune, munceau 
în mine și cariere, apoi se întorceau acasă : 
în sat la Fărcășești. in colonia Vîrț, la Bîl- 
teni, in Moi sau la Tirgu Jiu. Adică depar
te. Statornica grijă a partidului nostru pen
tru viata oamenilor muncii, pentru condi
țiile de trai ale minerilor a cuprins și 
această situație : de ce oamenii să mai 
adauge la oboseala inevitabilă a muncii și 
oboseala unor drumuri lungi ? De ce să 
nu-și folosească altfel timpul liber, decît pe 
mijloacele de transport ?

Așa s-a născut, la inițiativa secretarului 
general al partidului, orașul. Așa s-au năs
cut, din strălucita inițiativă a președintelui 
României socialiste. Rovinarii. Așa a luat 
ființă, prin generozitatea părintească a mi
nerului de onoare al tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorirea celui mai nou oraș al 
patriei. Momentul de mare sărbătoare pe 
aceste plaiuri a fost 9 decembrie 1981, dată 
pe care orice fiu al Gorjului o va păstra 
intr-o neîntinată și veșnică memorie. Este 
data cînd a fost consfințită noua așezare 
urbană.

O nouă față. în continuă prefacere, șl un 
nou nume are astăzi pămîntui denumit Ro
șia de Jiu. o nouă menire are el. Odată cu 
prima fundație. Rovinarii au înflorit aido
ma unei întinse grădini. Sute de aparta
mente, spații comerciale întinse pe mulți 
metri pătrați, străzi asfaltate, locuri de 
joacă pentru copii, creșă, grădiniță, dis
pensar, farmacie, sute de tei și magnolii, 
spații verzi, casă de cultură, o nouă școală 
cu 24 săli de clasă, grădină de vară, canti
ne, întîlnești aici tot ceea ce trebuie pentru 
ca virstnic. tînăr. copil să poată trăi în cele 
mai bune condiții.

în perspectivă, și aici perspectiva înseam
nă perioada imediat apropiată, rovinărenii 
și-au propus construirea unui hotel, unei 
fabrici de confecții, unui institut de subin- 
gineri, altor spații comerciale, parcuri, unul 
sediu politico-administrativ modern, extin
derea pieței agroindustriale și. bineînțeles, 
alte sute și sute de apartamente, garsoniere, 
locuri în cămine de nefamiliști.

Rovinarii anului ’82 derulează în fata țării 
o miraculoasă istorie a devenirii.

Octavian DOBRIȘAN 
orașul Rovinări

i
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satu MARE; Mai multă atenție valorificării produselor

Spre deosebire de anul trecut, în 
unitățile agricole din județul Satu 
Mare recoltarea legumelor se desfă
șoară în acest an în condiții • mai 
bune. Dovadă, în ce privește livră
rile la fondul de stat, aproape la 
toate sortimentele de legume nu 
există nerealizări mai mari de 3—4 
tone față de cifrele planificate in 
grafic. Deci, cantități mici care pot 
fi recuperate de la o zi Ia alta. 
Probleme deosebite nu se înregis
trează nici la preluarea legumelor 
pentru industrializare Ia fabrica din 
Cărei, unde mașinile nu mal' sîht 
nevoite să. stea la rind ore întregi 
pentru descărcare, așa cum s-a în
tâmplat anul trecut.

în schimb, cele mai spinoase pro
bleme sint legate de recoltarea fa
solei și verzei de vară. După cum

Deși recoltatul fasolei in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
județul Ialomița a fost declanșat 
abia la începutul , acestei săptă- 
mîni, și; cu prioritate . în unitățile 
din sud, din cele 14 450 hectare 
cultivate au fost recoltate 6 000 hec
tare. Cele mai mari suprafețe au 
fost strînse în consiliile unice agro
industriale Andrășești, Grivița, 
Fierbinți, Sinești, Slobozia, Cosîm- 
bești și Țăndărei. La C.A.P. Milo-

în județul Prahova s-a încheiat 
recoltarea inului pentru sămință. 
De asemenea, inul pentru fibră a 
fost strîns de pe 1 600 hectare din 
cele 2 000 hectare cultivate. în -mo
mentul de față, mii de cooperatori 
și alți locuitori ai satelor lucrează 
la recoltarea inului prin smulgere 
manuală. La cooperativa agricolă 
Băltești, peste 400 de cooperatori, 
elevi in vacanță și alți locuitori ai 
comunei participă la recoltarea ce
lor 90 de hectare de in. Se lucrează 
din zori și pînă în noapte la smul-

ne informează tovarășul Adalbert 
Szekely, inginerul-șef al trustului 
horticol, din cauza lipsei de capace 
pentru borcanele destinate conser
vării fasolei păstăi, fabrica din 
Cărei n-a mai putut prelua fasolea 
în stare ; proaspătă, frînînd recolta
rea a peste 1 000 tone de fasole, 
care a trebuit să fie lăsată în cimp 
pentru a fi recoltată sub formă de 
boabe uscate. Se apreciază că la 
asociația legumicolă Satu Mare, cu 
ajutorul numărului mare de elevi, 
care fac aici practica de vară, fa
solea va putea fi recoltată, prin 
smulgere în timp optim. Este - ne
voie insă ca și in asociațiile legu
micole Culciu și Medieșu Aurit co
mitetele comunale de partid, consi- 

■ liile populare, cooperativele agrico
le asociate din comunele respective

IALOMIȚA: Ritmul
șești recoltatul fasolei de pe cele 
200 de hectare s-a încheiat, acum 
lucrindu-se la treierat. Și Ia C.A.P. 
Perieni s-a încheiat recoltatul fa
solei pe cele 100 de hectare culti
vate. Concomitent cu recoltarea a 
Început și treieratul. Pină în pre
zent, fasolea a fost treierată de pe 
2 500 hectare recoltate.

în consiliul unic agroindustrial 
Grivița, de exemplu, din cele aproa
pe 1 000 de hectare cultivate cu fa-

P RAHOV A; Unde nu
gerea plantelor, legarea tulpinilor 
în snopi, cît și la transportul aces
tora la topitorie. Inginerul-șef, 
Georgeta Avram, ne spunea că în 
două zile bune de lucru se va în
cheia recoltatul pe ultimele 30 de 
hectare de in pentru fuior.

în unitățile agricole din sudul ju
dețului recoltarea inului este în 
linii mari încheiată. Se pune însă 
problema urgentării acestei lucrări 
în unitățile situate în zona colinară 
unde această lucrare a întîrziat. în 
consiliul agroindustrial Vălenii de

să mobilizeze un număr corespun
zător de săteni la recoltarea faso
lei. Dacă vremea se va menține 
frumoasă, atunci cantitatea de fa
sole recoltată sau o parte din a- 
ceasta va fi destinată pentru să- 
mînță. Dacă va ploua, atunci cali
tățile fasolei se vor diminua, și ea 
va trebui să fie destinată consumu
lui imediat. Este deci net avanta
jos ca fasolea să fie recoltată pen
tru sămință, iar pentru aceasta tre
buie folosit la maximum timpul 
favorabil, pentru a fi strinsă în cît 
mai puține zile.

Conform planului, în această pe
rioadă în județul Satu Mare ar tre
bui să fie valorificată o cantitate de 
1 600 tone varză de vară, cantitate 
care, după cum arată culturile, va

fi chiar depășită. Producția este, 
așadar, foarte bună, in schimb so
licitările sînt mici, doar între 5 pină 
la -10 tone zilnic. NU e locui să 
comentăm aici criteriile după carte 
forurile centrale de resort au plani
ficat producerea unei cantități atît 
de mari de varză în județ. în 
schimb, ne întrebăm, cum se în
treabă și conducerile unităților a- 
gricole producătoare — ce se va 
face cu surplusul imens de varză, 
care nici măcar nu este solicitat de 
alte județe ? E o problemă care-și 
așteaptă grabnic soluționarea din 
partea Direcției generale a horti
culturii.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii”

culesului crește de la o zi la alta
sole au fost recoltate 610 hectare și 
treierate 180 hectare. în unitățile 
cooperatiste Traianu, Smirna, Mi- 
loșești, Scînteia, Iazu și Grivița re
coltatul se face prin smulgere, lu
crarea fiind urmărită cu multă a- 
tenție pentru ca nici o păstaie să 
nu se piardă și nici un bob să nu 
se risipească. în mijlocul coopera
torilor aflați in număr foarte mare 
la efectuarea acestei munci se află 
șefii de fermă, membrii consiliilor

de conducere, care lucrează'cot la 
cot cu aceștia.

Ritmul recoltării ; trebuie însă . să 
fie intensificat și in unitățile agri
cole din consiliile unice agroindus
triale Gura Ialomiței, Horia și Co- 
cora, unde suprafețele recoltate sînt 
cu mult sub posibilități.

Mihai V1ȘOIU
corespondentul „Scînteii'*

Munte, de exemplu, au fost - recol
tate numai 110 hectare de in din 
cele 275 hectare rămase -■ în cultură. 
Este, totodată, necesară stringerea 
în totalitate a tulpinilor sfărâmate 
(cîlți), unde inul pentru sămință a 
fost recoltat cu combinele. La coo
perativa agricolă Gornetu-Cuib s-a 
încheiat recoltarea inului pentru 
ulei pe 90 de hectare, dar pină 
acum nu s-a adunat nimic din tul
pinile rămase împrăștiate pe cimp. 
După aprecierile inginerului-șef al 
cooperativei, Teodor Călinescu, e-

xistă circa 1 000 de kilograme de 
tulpini la hectar, care ar trebui să 
ajungă la topitorie.

In Cursul zilei de 12 august, di
recția agricolă a decis ca întreaga 
suprafață de in rămasă în cultură 
să fie recoltată manual. în acest 
scop, se i desfășoară ample acțiuni 
pentru mobilizarea forței de muncă 
a satelor,- ceea ce va permite ca -și 
recoltarea - inului pentru fibră să se 
încheie în următoarele trei zile 
bune de lucru.

C. BORDEIANU

VASLUI: Mai bine decît anul trecut, dar încă sub prevederi

ADĂPOSTURILOR
București

Pornind de la neajunsurile din 
anii anteriori, măsurile întreprinse 
de comandamentul agricol județean 
Vaslui, urmărite și aplicate de către 
conducerile consiliilor agroindus
triale și ale unităților agricole, au 
avut drept scop obținerea unor mai 
bune rezultate în asigurarea fura
jelor pentru iarnă. Astfel, cantita
tea de siloz planificată pentru a- 
ceastă dată a fost depășită cu a- 
proape 4 000 de tone, iar din cele 
75 700 tone de fin și semifîn sînt 
depozitate pînă in. prezent peste 67 
la sută. Totuși, rezultatele nu pot fi

considerate mulțumitoare. Și aceas
ta deoarece ritmul de lucru la re
coltare, deși a fost sporit simțitor, 
este inegal. în timp ce în consilii a- 
groindustriale ca Dimitrie Cante- 
mir, Murgeni. Negrești. Crasna și 
Huși coasa a doua Ia lucerna a fost 
de mult terminată, in unele unități 
din consiliile. Ivănești, Ștefan cel 
Mare, Banca și altele,' această lu
crare mai este de executat pe în
semnate suprafețe. Sesizînd recent 
acest fapt, comandamentul. agricol 
județean a dispus redistribuirea și 
concentrarea forțelor mecanice.

pentru ca și în aceste locuri finul 
să fie pus cît. mai repede la adă
post.

Deși, în .multe unități, agricole 
cooperatiste ca Deleni, Roșiești, 
Vutcani, Hoceni, Arsura, Găgești, 
Murgeni, Cîrja, Oltenești și altele, 
în special din consiliile Crasna, 
Zorleni, Murgeni, Huși, -Negrești, 
cantitățile de fin planificate au fost 
nu numai. îndeplinite,, ci. și depă
șite, în altele, cantitățile de fin de
pozitate sînt foarte..mici, „pe ..an
samblul județului existind un de-

ficit. față de prevederi de 24 000 
tone de fîp, Situația este cu totul 
nesatisfăcătoare in cooperativele a- 
gricole Banca. Ivești, Solești, Pă- 
dureni. Rinceni, Fălciu, Gherghești, 
lana și Delești, unde consiliile 
populare, conducerile acestor, uni
tăți trebuie să mobilizeze grabnic 
toate forțele la recoltarea furajelor; 
acum cît timpul este prielnic, iar 
cimpul oferă resurse din belșug.

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii*

Tînâra și moderna întreprindere de tractoare Miercurea Ciuc — realizare de prestigiu a industriei noastre constructoare de mașini Foto: Agerpres

. . Modernizarea adăposturilor pentru animale constituie una din- ac
țiunile de mare importanță pentru sporirea producției zootehnice. La 
indicația conducerii partidului, în fiecare județ se întreprind măsuri 
pentru ca în toate adăposturile fermelor zootehnice să se introducă 

> alimentarea cu apă și evacuarea mecanică a dejecțiilor,' să se înfiin
țeze creșe și maternități destinate creșterii tineretului, să se creeze 

, condiții optime pentru furajarea și îngrijirea animalelor pe . timpul 
iernii. O bună experiență în această privință au multe unități. agri
cole din județul Buzău.

Tovarășul Aurel Dan, secretar al comitetului județean de-partid, 
ne-a spus că într-o plenară a comitetului județean de partid cu acti
vul din zootehnie, care a avut loc în toamna anului trecut, s-a aprobat 
un program de măsuri privind dezvoltarea producției zootehnice. în 
cadrul acestui program, modernizarea adăposturilor ocupă un loc im
portant. Decadal, la comitetul județean de partid se analizează mo
dul în care se înfăptuiesc măsurile stabilite. Ideea de bază a întregii 
acțiuni este de a se găsi și aplica soluții ieftine, astfel incit adăpos
turile să nu sufere transformări costisitoare..

pentru creșterea tineretului taurin, 
în acest an, potrivit programului, s-a 
stabilit să se construiască. maternități 
cu-900 locuri și creșe cu 2 900 de 
locuri, obiective realizate pină acum 
în proporție de peste 75 la siită. 
Pentru ca aceste lucrări • să se în
cheie la termenul stabilit și cu chel
tuieli cit mai mici, la indicația co
mitetului județean de partid unită
țile industriale de profil din județ 
acordă sprijin tehnic unor coopera
tive agricole. întreprinderile respec
tive realizează, cu materiale din re
surse interne,- compartimentările 
pentru creșe și maternități, instala
țiile de alimentare cu .apă și cele de 
descărcare mecanizată a furajelor, 
întreprinderea de materiale pentru 
construcții Buzău, de exemplu, a 
efectuat asemenea lucrări la mater
nitatea și creșa 
C.A.P. Clondiru ;

a-

Fermele zootehnice ale cooperati
velor agricole Sudiți; Smeeni, Rîm- 
niCu ■Sărat,» Cislău, Izvoru Dulce, Pă- 
tirlâg'ele, Poșta Cilnău, Grebănu, Mi- 
hăilești, Costești, Bălăceanu și de la 
I.A.S. Rimnicu Sărat arată acum ca 
adevărate șantiere. în fiecare dintre 
apeste unități au fost constituite e- 
chipe ' de cooperatori care lucrează, 
după un program precis, la moder
nizarea adăposturilor. Să urmărim 
insă, concret, care sînt obiectivele 
programului- de modernizare a adă- 
postdrilbr și căre este stadiul lor de 
realizare.

Introducerea alimentării cu apă la 
nivel constant Din cele 378 de
dăposturi; posibile de modernizat, în 
anul 1982 ya fi introdus acest sis
tem de alimentare cu apă în 112 a- 
dăposturi,. din care 42 . erau complet 
lipsite de. surse de..apă. Lucrările, au 
și fost încheiate în " 
Pe măsură ce ve
chile. instalații de 
adăpat se vor 
uza, în toate adă
posturile vor fi 
amenajate adăpă
tori cu nivel con
stant Ce avan
taje prezintă a- 
cestea 7 . După
cum se știe, la
clape, pentru ca să bea apă, a- 
nimalele trebuiau „dresate", lu
cru mai greu de realizat la ti
neretul bovin. De multe ori, ele 
rămineau însetate. Adăpătorile cu 
nivel constant înlătură acest incon
venient. Ele sînt formate dintr-o 
cupă de 10—15 metri, plină în per
manență cu apă, ceea ce. permite ca 
animalele să o bea la discreție. Prin
cipiul de funcționare este, foarte 
simplu. La capătul adăpostului se 
montează un rezervor prevăzut cu 
un flotor care menține apa la un 
-nivel-constant. La același nivel cu 
rezervorul, pe linia grajdului, se 
montează cupele. Pe principiul va
selor comunicante, apa în cupe se va 
menține permanent la același nivel. 
Costul instalației cu nivel constant 
este pe jumătate față de cel al adă-

■ j^gpriJOt;;țâl.;'clape.
7.?/'JEvaCujÎ!rei'' mecanică « dejecțiilor 

cu sanie racloare. Fotriv.it . programu
lui județean, în 1982 acest sistem de 
evacuare a. dejecțiilor urmează să fie 
instalat în 143 de adăposturi. Pînă 
acum, lucrările au fost executate în 
60 de adăposturi. De reținut că a- 
ceastă instalație poate fi completa
tă și cu. o alta — de transport pneu
matic la distanță a dejecțiilor. In
stalația de evacuare a. dejecțiilor din 
fermele zootehnice care se generali
zează in unitățile' agricole din jude
țul Buzău este de o concepție origi
nală, față de cele existente. Ea are 
un cap de. acționare, foarte simplu, 
format dintr-un motoreductor, carca
să, tambur și șase role libere. Acesta 
pune iii mișcare cablul de acționare 
pe care sînt montate săniuțele ra
cloare ce transportă dejecțiile. Insta
lația necesită cu circa 60 la sută mai 
puțin metal față de cele existente și 
costă circa 40 000 lei, față de 120 000 
lei cit costau cele vechi.

Amenajarea de maternități și creșe

85 de adăposturi.

0 NOUĂ TEHNOLOGIE 
TRIPLEAZĂ 

PRODUCTIVITATEA
MUNCII Șl ECONOMISEȘTE 

IMPORTANTE
MATERII PRIME

La „Electroaparataj" București 
a fost realizată o „instalație de 
sudură a pastilelor mici sinteri
zate pentru intreruptoare pe su
portul contactelor prin rezistență 
fără aliaj de lipit" concepută in
tegral in cadrul întreprinderii, 
de către un colectiv de specia
liști de la atelierul de proiec- 
tare-autoutilare.

— Preocupări pentru trecerea 
la această tehnologie. — ne 
spune directorul unității, Ing. I 
Panait ■ Drăguș — există la 
„Electroaparataj" de măi multă 
vreme, actuala realizare fiind, 
de fapt; o sinteză a rezultatelor 
anterioare. Mai concret spus, I 
prin adaptări succesive ale unor 
mașini mai vechi, maistrul 
Mihai Stoica a izbutit de mai 
mult timp să obțină aceleași . 
performanțe, adică să sudeze • 
pastilele mici sinterizate fără 
aliaj de lipit și să crească pro- ■ 
ductivitatea muncii de 3 ori. 
Cum in tehnologia abandonată I 
foloseam un adaos de aliaj din- 

. tr-un material foarte scump pe

bază de argint, acum, prin eli
minarea sa, se realizează impor
tante economii.

de tineret de la 
totodată, ea ajută 
această unitate să 
modernizeze- un 
grajd pentru, vaci 
cu lapte, toate lu- 

- crările fiind. Exe
cutate cu mate
riale recupera
bile.

Programul jude
țean de dezvolta

re a zootehniei cuprinde și alte obiec
tive, la fel de importante pentru a 
se asigura condiții bune de îngrijire 
și furajare a animalelor. La taberele 
de vară, izolate, lipsite de surse de apă 
și de energie, se vor monta instalații 
eoliene cu ajutorul , cărora să.se scoa
tă apa din puțuri forate și să se asi
gure stocarea acesteia în rezervoare. 
In perspectivă, instalația va fi pre
văzută cu un mic generator de 24 V, 
care va permite iluminatul taberei 
pe timp de noapte. Prima instalație 
de acest fel a fost montată la tabă
ra de vară a C.A.P. Costești.

Se poate aprecia' Că,' in județul 
Buzău, execuția lucrărilor de mo
dernizare a adăposturilor- zootehnice 
este intr-un stadiu avansat. Biroul 
comitetului județean de partid1 ur
mărește îndeaproape realizarea fie- 

j cărui ' obiectiv în parte, ia măsuri 
operative pentru înlăturarea neajun- ■ 
•surilor care se ivesc, ceea ce cop- 1. 
stituie o garanție că prOgramtil sta-"' 
bilit va fi îndeplinit. Dar, poate mal 
mult decît orice, reușita Întregii ac
țiuni este garantată de faptul că 
producerea tuturor instalațiilor și 
utilajelor necesare a . fost concentra
tă intr-o singură unitate — Asocia
ția economică intercooperatistâ cu 
profil industrial din Rimnicu Sărat. 
Aici au fost asimilate și se produc, 
la costuri mult -mai mici față de alte 
unități din țară, instalațiile de la 
adăpătorile cu nivel constant, cele 
de evacuare a dejecțiilor cu sanie 
racloare, panourile solare, atelajele 
tehnologice, incubatoarele cu • o ca
pacitate de 10 000 de ouă pe serie. 
Intr-adevăr, merită evidențiat fap
tul. că în acțiunea de modernizare a 
adăposturilor zootehnice toate insta
lațiile și utilajele necesare se pro
duc în județ.

Aurel PAPADIUC 
Stelian CHIPER

Cum se acționează 
în unități agricole 
din județul Buzău

adăpătorile eu

Tot aici a fost realizată și o 
altă instalație de sudat cu medie 
frecvență, care‘utilizează uțTjȘjer 1 
nerator ' static cu tiristoare, 1 
cațe 'pIpă/hH-demult se importa. ■ 

• Dealtfel, ’ lâ „Electroaparataj" J 
Întregul colectiv este preocupat, 
in aceste zile premergătoare 
marii sărbători naționale de la 
23 August, să găsească noi so
luții pentru modernizarea pro
ducției, a tehnologiilor utilizate, 
precum și a reperelor fabricate. 
O dovadă elocventă in acest 
sens o constituie și procentul de 
27 la sută reprezentat de pro
dusele noi și reproiectate în 
acest an in valoarea producției- 
marfă.

Ion MARIN
In fotografie : muncitoarea 

fruntașă Elisabeta Bădic lucrea
ză la una din mașinile prin 
care se aplică noua tehnologie 
de sudat pastile sinterizate.

Foto : Lidia Boloș
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ȚĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
Prin buna organizare a muncii în subteran 

— importante depășiri

■^^■știinja In confruntare creatoare CU CERINȚELE ECONOMIEI^^^B

Consecvent tradiției, colectivul în
treprinderii miniere Căpeni, județul 
Covasna, s-a străduit și în acest an 
să-și realizeze cu răspundere sarci
nile ce ii revin din amplul program 
energetic al țării. Drept rezultat, mi
nerii acestei întreprinderi au reușit 
ca, pînă ieri să depășească planul cu 
67 000 tone cărbune, angajamentul 
anual fiind îndeplinit. Minerii s-au 
dovedit a fi și buni gospodari. în 
această perioadă au economisit 1 034 
mii kWh energie electrică, 8 537 tone 
combustibil convențional, iar valoa
rea pieselor recondiționate și refo- 
losite depășește 614 mii lei.

Esențial însă este faptul că pro- ’ 
ductivitatea muncii a sporit substan
țial. Iată ce ne-a spus în această pri
vință. inginerul-șef • al întreprinderii, 
Nagy Săndor :

— în funcție de condițiile geolo
gice din abatajele frontale, producti
vitatea pe post este intre 5—9 tone. 
Cele mai bune rezultate se obțin insă 
Ia mina din sectorul Virghiș I, unde, 
cu toate că se exploatează numai pi- 
lierii de siguranță ai lucrărilor de 
deschidere, printr-o bună organizare 
a muncii și folosirea judicioasă a 
timpului de lucru, minerii își depă
șesc lună de lună sarcinile de plan.

Așa cum amintea inginerul-șef al 
întreprinderii, la mina Virghiș I se 
exploatează acum pilierii de sigu
ranță în abataje succesive. Faptul că 
acești pilieri nu sînt abandonați, 
cum se proceda înairite, a permis să 
se prelungească viața minei cu apro
ximativ trei ani, timp in care se va 
extrage o cantitate de peste 1 milion 
tone de lignit.

Discutăm cu inginerul Boros Ar
pad, care lucrează in această mină 
de mai mulți ani, iar de un an este 
șef de sector.

— Pe lingă faptul că minerii noștri 

trimit zilnic la suprafață cantități 
suplimentare de cărbune, chiar și 
peste angajamentele suplimentare, 
am depășit și planul de înaintare la 
lucrările de pregătire, realizînd peste 
prevederi 250 metri liniari. „Secre
tul" nostru constă în faptul că avem 
un colectiv bine închegat. Și ne stră
duim permanent ca organizarea 
muncii să fie cit mai bună. Princi
pala preocupare este să avem tot
deauna front de lucru pregătit, iar 
locurile de muncă să fie aprovizio
nate ritmic cu materialele necesare.

La întreprinderea minieră 
Căpeni

Astfel, într-un abataj unde se lu
crează fără mecanizare complexă am 
ajuns ca randamentul pe post să fie 
de 11 tone.

Convingerea conducerii întreprin
derii este că, in minerit, un rol 
foarte important revine șefilor for
mațiilor de lucru. De aceea, în fie
care schimb au fost numiți ■ drept 
responsabili oameni competenți, sti
mați și ascultați de ortaci, oameni 
care sint in stare să ia rapid decizii, 
să rezolve operativ problemele ivite 
în timpul activității, fără a mai cere 
în toate cazurile sprijin tehnic din 
partea specialiștilor aflați la alte 
locuri de muncă sau la suprafață.

Aflăm că nu numai minerii, ci și 
cei care lucrează in sectorul de în
treținere a utilajelor și instalațiilor 
se ocupă perseverent de creșterea 
productivității, in principal prin ra
ționalizarea organizării producției și 
a muncii. De exemplu, în ultima 
vreme s-au făcut raționalizări la 
transporturi, spre a se evita stagnă
rile. Pentru eliminarea operativă a 
eventualelor defecțiuni, deci pentru 
ca intervenția mecanicilor să fie 

de plan
promptă, s-a luat. măsura ca pieșele 
de schimb pentru toate mașinile și 
instalațiile să se depoziteze in sub
teran. Tot pentru a se ciștiga timp, 
reparațiile se efectuează în zilele de 
repaus. Bunăoară, pentru reparația 
capitală a căii ferate s-au schimbat 
într-o perioadă foarte scurtă . peste 
1 500 metri șine, . precum și stîlpi. 
Efectul : s-a accelerat circulația gar
niturilor de trenuri, ceea ce a permis 
creșterea producției.. Sau o altă mă
sură : în subteran s-a înființat un 
atelier de reparare a stîlpilor hi
draulici.

Se cuvin remarcate și preocupările 
perseverente în privința refolosirii 
materialelor de mină, mai ales a me
talului. S-a reușit- astfel. ca metalul 
folosit în abatajele de pregătire să 
provină în proporție de 85—95 la sută 
din materiale recuperate. în subteran 
am stat de vorbă cu cițiva mineri și 
șefi de brigadă fruntași. în esență, 
discuțiile au relevat că pentru spo
rirea producției de cărbune impor
tante sint buna organizare, ordinea 
și disciplina in muncă. Am notat că 
au avut contribuții substanțiale la 
depășirea sarcinilor de plan brigada 
lui Szocs Ferenc, brigada tineretului, 
condusă de Tolh Lâszlo, cele ale lui 
Miklos Arpâd și Demeter Săndor, 
care în această ordine ocupă locuri
le de frunte in întrecere.

★
întreprinderea minieră din bazinul 

Baraoltului, întreprindere veche de 
peste o sută de ani, parcurge o eta
pă de profunde înnoiri : mine noi 
sint în curs de deschidere, noi re
surse de lignit sînt descoperite sau 
se află în curs de evaluare. Deu
năzi am aflat că minerii din Că
peni s-au angajat ca. în cinstea 
marii sărbători naționale de la 23 
August, să extragă peste plan incă 
1 000 tone de cărbune.

PALJANOS Maria 
corespondentul „Scînteii"

Dezvoltarea industriei noastre si
derurgice, se știe, se bazează. în bună 
măsură, pe un mare import de mi
nereu de fier, materie primă a cărei 
fluctuație a prețurilor are o tendin
ță, de regulă, ascendentă. în aceste 
condiții, creșterea, cu cel puțin un 
procent, a ponderii minereului pro
priu in consumul total de minereu de 
fier înseamnă, anual, o diminuare. a 
efortului valutar al țării cu mul
te milioane de dolari. Or, așa 
cum se sublinia in Plenara C.C. 
al P.C.R. din 31 martie, a.c. și in acest 
domeniu reducerea importurilor — 
fără însă ca prin aceasta șă fie 
stingherită menținerea ritmurilor pro
ducției materiale stabilite de Con
gresul al XII-lea al P.C.R. — nu se 
poate asigura altfel decît prin pu
nerea in valoare și aducerea in circui
tul economic a noi zăcăminte de fier 
și mangan, prin valorificarea cit mai 
rentabilă cu putință a minereurilor 
cu conținut scăzut in substanță utilă.

Afirmația că „sîntem bogati in mi
nereuri sărace" șe adeverește și in 
cazul minereurilor de fier și mangan, 
fapt întărit, in ultimii ani. de o sus
ținută și rodnică activitate. de cerce
tare geologică, care ă pus in eviden
ță o serie de zăcăminte i care ar pu
tea, fi utilizate in condiții dintre cele 
mai avantajoase. Zăcămintele de 
fier, mangan și steril fondant de la 
Delnița-Suceava, cel de fier si man
gan de la Răzoare (Maramureș) și de 

.mangan și fier de la Oița-Suceava 
se numără. printre cele măi recente 
depozite cu asemenea mineralizați 
pentru care în prezent sînt încheiate 
nu numai cercetările geologice, ci și 
cele tehnologice de valorificare — 
efectuate de către specialiștii. Insti
tutului de cercetări metalurgice — 
ICEM. Deoarece, aducerea în circui
tul economic ăl acestor minereuri ar 
constitui și prima experiență de o 
mai mare amploare privind utili
zarea minereurilor cu conținut sărac 
de fier și mangan pentru industria 
siderurgică, acțiunea trebuie privită 
încă de la început cu cea mai mare 
cbnsiderație și. seriozitate. Experi
mentările cu asemenea minereuri, in 
amestec cu altele cu conținut ridicat 
în substanță utilă, făcute, direct , în 
furnalele de la Galați și Hunedoara 

atestă — așa cum spuneau cercetă
torii de la ICEM — dorința side- 
rurgiștîlor de a le prelua si mîine. 
Minereul de la Delnița — o ciudățe
nie a naturii, după cum se exprima 
ing. geolog Petre Iacoban — poate fi 
preluat integral, el nefiind altceva 
decit tin fondant de • cea mai bună 
calitate,-con ținind in plus anumite 
cantități, de fier și .mangan. Așa cum 
arată: un calcul de eficientă economi
că .pentru fiecare 100 006 tone de mi
nereai de la Delnița, numai fierul și

Minereuri sărace — da; 
dar nu și... rude sărace!

Cercetarea științifică demonstrează, prin soluții 
concrete, marea valoare economică a minereurilor 

cu conținut scăzut în substanță utilă

manganul pe . care-1 conține ar con
duce.la o economie valutară de 14 mi
lioane lei. La fel, exploatind in mo
dul, cel. mai economic și eficient cu 
putință minereurile sărace de man
gan' și fier de la Răzoare și Oița-Su- 
ceava, numai ■ concentratul de mangan 
ar înlocui un import de 40 000—50 000 
tone mangan anual, a cărui valoare 
este estimată la multe milioane de 
dolari. De fapt, problema eficienței 
economice a valorificării minereuri
lor sărace trebuie pusă, așa cum este 
și firesc, in contextul optimului de 
eficiență al întregii economii naționa
le. Reamintim acest principiu de bază 
al noului mecanism economico-finan- 
ciar, deoarece există tendința din par
tea industriei extractive de a adopta, 
dintre, cele două variante de exploa
tare a zăcămintelor propuse de cerce
tare, soluția care ii avantajează cel 
mai. mult — cu cheltuielile cele mai 
mici de scoatere și preparare a mine
reurilor, dar care nu este și soluția 
optimă' pentru ansamblul economiei.

Or. din calculele de fundamentare e- 
conomică a celor două variante — una 
care prevede utilizarea directă a mi
nereului după o sfărimare prealabilă, 
iar cealaltă avind inclusă, de către 
cercetarea tehnologică, și o nreaglb- 
merare magnetică — reiese un avan
taj net in favoarea celei de-a doua. 
De exemplu, comparativ Cu minereul 
de fier de la Iacobeni. folosit in pre
zent. în siderurgia noastră, tona de 
preconcentraț de ia Răzoare, conform 
calculelor, revine cu circa 227 lei mai 

ieftin.' în plus, efectuîndu-se precon- 
centrarea magnetică — operație rela
tiv simplă, ce se poate executa cu In
stalații existente in. țară (separatoa
rele magnetice au fost deja omologate 
la Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru electro
tehnică — (I.C.P.E.) — scade conținu
tul de gangă silicioasă. realizîndu-se 
in felul acesta importante economii 
de cocs, un consum mai mic de fon
dant și gaz metan. Concret, la fiecare 
tonă de preconcentrat de la Răzoare 
se obțin. în comparație cu minereul 
de la Iacobeni. economii de circa 
200 lei și circa 20 dolari. Fără pre- 
concentrare magnetică, economiile ar 
fi doar de 160 lei și 10 dolari la fie
care tonă. Așadar, un argument pe 
care Institutul de, cercetări și proiec
tări miniere din Baia Mare sperăm 
să-l-aibă în vedere la întocmirea pro
iectului de exploatare a zăcămintelor.

Desigur, aducerea în circuitul eco
nomic a unui nou zăcămînt de ma

terii prime minerale — mai ales în 
cazul minereurilor sărace pentru care 
problemele nu se rezumă doar la 
parametrii geologici — ele cuprind 
in aceeași măsură o multitudine de 
aspecte economice, tehnologice, eco
logice. sociale etc. — presupune o 
activitate laborioasă și, mai ales, de 
durată. Tai- in acest proces cercetarea 
geologică și tehnologică nu consti
tuie decît o etapă, dar nu și cea mai 
simplă. De regulă, ea se desfășoară pe 
parcursul a mai multi ani. interval 
care, după cum ne spunea ing. Petre 
Țoiu, de la ICEM, se poate scurta 
considerabil, fapt . demonstrat în ca
zul zăcămintelor de care este vorba. 
Acest lucru a fost posibil prin în
trepătrunderea activităților celor două 
sectoare, cercetarea tehnologică su- 
prapunindu-se, pe anumite perioade, 
cu cea geologică, activitățile derulin- 
du-se in paralel. Este cel mai opera
tiv și eficient mod de lucru, fiind 
aplicat in prezent și pentru cerce
tarea zăcămintelor sărace de fier și 
mangan de la Iulia. Bâișoara, Piriu 
cu Raci, Globul Rău, Bănia-Virșeț, 
Valea Streiului etc.

Cît privește proiectele de exploa
tare a zăcămintelor de la Delnița, 
Oițâ-Suceava și Răzoare, așa cum 
sintem informați de la Ministerul Mi- 
nelbr, unele sint deja elaborate, iar 
altele în stadii avansate. Acest lucru 
va permite începerea lucrărilor de 
deschidere a zăcămintelor de la Oița- 
Suceava și Delnița încă în cursul 
acestui an. iar a celui de la Răzoare 
anul viitor. Va urma acea perioadă 
de muncă intensă, cind se cere o an
gajare deplină și cooperare perfectă 
între sectoarele economiei și. îndeo
sebi. cu industria constructoare de 
mașini, furnizoarea echipamentelor și 
utilajelor necesare deschiderii mi
nelor. în aoest fel se va discredita 
ideea că minereurile sărace nu sint 
decit „rudele sărace" ale industriei 
extractive ; se va demonstra justețea 
politicii economice a partidului și sta
tului nostru, care, cu mult timp înain
te, a întrevăzut în aceste minereuri 
filoanele de sporire a bazei de ma
terii prime minerale a țării.

Vlalcu RADU

Fotriv.it
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Vă rugăm să priviți cu aten
ție această imagine. Nu e greu 
de ghicit că e un portret. Vorba 
e : din ce și cum a fost creat ? 
Nu vă grăbiți cu răspunsul, 
pentru că la conceperea și rea
lizarea acestui portret — ca și â 
altora asemănătoare, de ordinul 
;sutelor — nu s-au folosit, nici 
penelul, nici uleiurile și nici 
acuarelele. Autorul — Plajas 
Gybrgy din Tirgu Mureș, fost 
vitrinier-decorator, azi pensio
nar — și-a ales drept „materie 
primă" bucățelele și firișoarele 
de textile, sute și mii la număr, 
pe care . le-a îmbinat și le-a 
combinat in așa fel, cu migală 
și talent, incit creațiile sale, ex
puse in numeroase orașe din 
țară și de pește hotare, i-au 
adus binemeritate și unanime 
aprecieri.

La rugămintea noastră, ne-a 
oferit acest portret intru... a- 
precierea dumneavoastră.

Ceramica neagra 
din anticul 
Apulum
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In Alba Iulia, in apropierea 
cetății medievalele inbepui' 
construcția unui hou • ansamblu 
de locuințe. ■ Ca- de obicei,--Văn' 
străvechiul Apulum, odată cu 
constructorii au venit și arheo
logii. Cercetările efectuate de 
studenți de la Facultatea de is
torie, sub îndrumarea cerce
tătorului Mihai Bărbulescu, au 
descoperit locuințe din epocă 
ro mană da t ind de la î nceputul 
secolului al 11-lea al erei noas- ■ 
tre. A fost „recoltat" un mate
rial arheologic bogat : ceramică, 
unelte, vase de sticlă, podoabe, 
monede. Atrag cu deosebire 
atenția aceste vase ceramice de 
culoare neagră, in perfectă stare 
de conservare,- descoperite 
tr-o groapă de provizii și 
tr-o străveche fîntina.
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August 1982. Aceste două 
splendide flori din imagine nu 
trăiesc decit o zi. Așa se ex
plică și graba fotoreporterului 
Petru Aoșan, care s-a dus să le 
surprindă pe peliculă in biroul 
economistului Victor Iluț din 
Baia Mare. Acesta ne-a spus că 
e vorba de o specie rară de 
cactus, ale cărei flori, deși tră
iesc numai o zi, sint de o fru
musețe rară.

Zburda dm nou
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Cind Ion Trușcă din Țicleni, 
județul Gorj, l-a găsit, rănit, 
intr-un tufiș din mijlocul pădu
rii, firavul pui de căprioară, cu 
ochii umezi, abia mai putea să 
răsufle. Omul l-a luat in brațe 
și a ținut-o tot intr-o fugă pină 
la medicul veterinar, care i-a 
oblojit rănile și i-a acordat pri
mul ajutor salvator. Acum — 
după cum ne scrie cititorul nos
tru Gheorghe Lupu, care ne-a 
trimis și imaginea — puiul de 
căprioară a început să zburde 
din nou și, tot mai mult, ciu
lește urechile, simțind chemarea 
pădurii.

I
I
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Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 

Scînteii

I
I

Meditez asupra cuvîntului „anga
jare".. El se așază. de la sine in 
fruntea coloanei de substantive 
care definesc profesia, mea. Și pri
cit m-âș strădui să devin obiecti
vă, neimplicată, spectator al lumii 
meie, mă descopăr in cele din 
urmă nu numai implicată, ci vîrî- 
tă pină peste cap în focul eveni
mentelor. adoptind poziții, una mai 
politică .decit cealaltă, spunîndu-le 
destul de tare semenilor mei, con
temporanilor mei, ce cred eu des
pre lumea noastră și ce cred eu 
despre nevoia lor de a auzi și de a 
vedea adevărul lumii noastre, miș- 
cindu-se nestingherit pe acea scîn- 
dură care, deși părea să se rupă, . 
arată mai solidă ca oricînd.

A fi politic in teatru înseamnă 
pentru mine a exista pur și simplu 
în teatru, căci teatrul fără meni
rea sa de tribună social-politică a 
timpului nu există. A nu exista în 
teatru înseamnă a însăila pentru 
divertisment edulcorate imagini- 
clișeu. Dar au ele dreptul de a se 
numi-teatru ?

Exist intr-un.. loc, într-un teatru 
ce și-a impus, deliberat, politicul 
drept țel. Orice act teatral pe a- 
ceastă scenă sondează realitatea zi-, 
lelor noastre sau aspecte ale lumii 
contemporane, cu maturitate și se- 
riOz.itâte, amendîrid cu discernă- 
mint oportunismul și impostura. 
Sînt politice și „Evul mediu întîm- . 
plător", și „Diavolul și bunul Dum
nezeu", și „înaintea pensionării", și

aceștia și nu de eventualii lor imi
tatori sau epigoni.

. Efortul de a fi și de a rămîne 
. eu însumi în spectacolele ' pe care 

le pun în scenă se concentrează 
în gindirea lor voit angajată, in 

' modul prin care-încerc să desci
frez un-text și să descopăr în el 
posibilitățile de impact cu zonele 
de interes ale spectatorului con
temporan și nicidecum prin intro
ducerea unor „insolite" mijloace de 
expresie.

Căci nu o pereche de „blugi" tl 
fac pe Hamlet să fie contempora
nul nostru, ci gindirea lui vie, ne
liniștită, spiritul său însetat de 
dreptate și adevăr. în ceea ce pri
vește spectacolul istoric, consider 
că nu „redarea" așa-zis „obiecti
vă" a. faptului istoric este cea care, 
dă ’ forță și pregnanță actului ar-

„Maeștrul și Margareta", și „Niște 
țărani". Momente crude ale istoriei 
și ale istoriei culturii sînt prezen
tate: fără menajamente de con
junctură, fără teamă de prejudecăți 
constituite.

Teatrul românesc este politic 
pentru că trăiește un moment de 
împlinire și de chibzuită libertate.

Dramaturgia românească, politică 
prin excelență, pare astăzi destul 
de scormonitoare și trează ca sa
bia Iui Prîslea din povestea cu me
rele de aur, așezată lîngă cap ca să 
nu-I fure somnul.

Teatrul Mic a scos recent pre
miera „Politica" de Theodor Mă- 
nescu. Titlul nu este o .promisiune, 
ci o certitudine asupra gravității și 
responsabilității cu care sînt abor
date problemele politicii ultimilor 
50 de ani în țara noastră. Piesa 
vorbește și despre prejudecățile 
spirituale exploatate cu abilitate de 
stăpînii tuturor spaimelor lumii, 
posibili responsabili ai . unui cata
clism universal. O piesă de mare Cred că un artist nu se poate 
actualitate politică. Repet acum realiza pe deplin decît in măsura
piesă lui D.R. Popescu „Ca frunza- în care este implicat în frămîntări- 
dudului din rai", care mă fașcinea- le sociale ale epocii .sale, în măsu-
ză prin luxițrianta ei .materie poli- ra in căre^prin opera sai încearcă
tică în primul rînd.

Totul e politic în lumea noastră 
pentru că totul e atitudine. Iar ati
tudinea mea față de realitatea vre
mii mele este oglinda miilor de 
conștiințe care au nevoie de ea 
pentru a se vedea așa cum sînt.

Cătălina BUZOIANU

tistlc, ci poziția politică înflăcăra
tă a creatorului rămine cea cate 
ni se transmite, ne convinge, . ne 
mobilizează.

Clasic, istoric sau contemporan, 
spectacolul de teatru trebuie să 
militeze pentru Înfățișarea needul
corată a realității, intransigență în 
fața oricărdr fenomene care stin
gheresc mersul înainte al societă
ții, dragoste față de omul simplu, 
eroic în munca lui și nobil prin 
modestia lui. Acest om minunat, 
complex, frămîntat de marile pro
bleme ale lumii și înaripat de vi
suri îndrăznețe — spectatorul nos- 

■ tru de astăzi. însuflețește și înnobi
lează la rindul său eforturile noas
tre creatoare, angajate în lupta în
tregului popor pentru progres și ci
vilizație socialistă.

Valeria MO1SESCU

Actul artistic, o mărturie asupra 
vremii in care trăim

Mesaj direct, limpede, larg accesibil
Angajarea civică a artistului, pa

siunea- dezvăluirii adevărului, care 
„reprezintă . însăși esența spiritului 
-uman", după cum scria Marx, con
stituie, după părerea . mea,. flacăra 
la care se călește o artă într-ade- 
văr viguroasă, puternică, eficientă, 
o artă capabilă să influențeze

■ mersul Înainte" al societății.
. Un creator care nu are sentimen
tul .-utilității artei pe care.o practi
că. care.nu se . simte copleșit de 
răspundere în fața semenilor săi și 
a poporului din care face parte nu 
poate fi considerat și nu se poate 
considera un artist.

Intrîhd într-un dialog continuu 
și nemijlocit-cu publicul, arta spec
tacolului, prin însuși specificul său, 
e datoare șă se conjuge în perma
nență la timpul prezent. Posibili
tatea. acestui dialog este determi
nată în teatru în primul rînd de 
alegerea repertoriului care stă. la 
baza realizării spectacolului. Crea
torul spectacolului este regizorul. 
El este cel care trebuie să confere 
unitate și omogenitate demonstra
ției. Dar nu poți demonstra și pe 
deașupra. să fii și convingător atî- 
ta vreme cît problema, indiferentă, 
nu te angajează, nu te obsedează

chiar. De aceea. Cred că regizorul 
prin însăși esența profesiunii sale 
trebuie să fie, în mod. obligatoriu, 
un factor activ în determinarea re
pertoriului. Mi se pare paradoxal 
că, în unele teatre, regizorul nu 
este consultat în alcătuirea progra
mului ideologic și artistic al insti- 

■ tuției din care face parte; Alegerea 
întimplătoare, chiar a . unor, texte ... 
de. bună calitate, poate duce la • 
spectacole întimplătoare, spectacole 
care in cel mai fericit caz pun in 
valoare, virtuozitatea unui. Lactor 
sau strădania gratuită a unui regi
zor de a fi cu tot dinadinsul ori
ginal prin ambiguitate și confuzie. 
Ca regizor, cred intr-un teatru ne
sofisticat, într-un teatru popular, 
limpede, clar, direct, viguros, com
bativ, într-un teatru implicat adînc 
în problemele majore ale contem
poraneității. De aceea, . păstrîn- 
du-mă indiferent față de oscilațiile 
modei, mă- străduiesc să' găsesc 
limbajul cel mai direct, forma cea 
mai accesibilă în’raport cil opera 
dramatică și nu cu ideea de origi
nalitate în general. Teatru in mă-: 
niera lui Grotowski gau . Szajna 
mă interesează să-l văd doar 
atunci cînd e făcut de unul din

ceea ce consider drept cel mai mare 
cîștig, motivul pentru care sălile 
de teatru au devenit neîncăpătoare. 
Faptul că la festivalurile de teatru 
de ia Brașov sau Timișoara. Ora
dea, Bîrlad sau Constanța mii de 
spectatori asaltează casele de bilete 
este mai mult decît semnificativ.

Ca regizor, nu pot să nu privesc 
cu bucurie și satisfacție faptul că 
progresul pe care îl înregistrează 
necontenit arta spectacolului nos
tru este strins legat și de izbînzile 
școlii românești de regie. Ceea ce 
a ciștigat în ultimii ani regia noas
tră, aflată într-o rapidă succesiune 
de generații, este opțiunea mai de
cisă pentru textul dramatic româ
nesc, a cărui spectaculoasă evolu
ție cantitativă, dar mai ales calita
tivă, din acești ani se datorează, 
cred, și cuceririlor din domeniul 
regiei. A fost un proces dialectic, 
viu, de schimb, profitabil și pentru 
dramaturgie și pentru regie, pentru 
cultura românească în general.

De-a lungul anilor am pus în 
...___ __  ____ ____ ______  scenă multe spectacole. Peste trei

deosebită .claritate la .recentul con-, . sferturi dintre ele au fost cu . piese 
:greș ăl- educației /politice și cultu- românești și unele dintre cele mai 
rii socialiste, marele forum dbsfă- mari satisfacții profesionale le-âm 
șurat sub..lumina ideilor cuprinse . . avut.tocmai cu acestea, 
în Expunerea secretarului general 
al partidului la plenara din .1—2 
iunie. Cadrul creat de cele .trei edi
ții de pină acum ale Festivalului 
național „Cîntarea României" a

. prilejuit... numeroase izbînzt ale 
dramaturgiei și artei spectacolului 
românesc. Angajarea politică fer
mă, curajul abordării problemelor 
'complexe ale societății noastre, 
analiza lucidă și deschisă a unora 
dintre cele mai variate aspecte ale 
vieții politico-sociale ale României 
de azi, toate acestea într-o mare 
varietate de stiluri și mijloace tea
trale. constituie, după opinia mea, 
caracterișticâ mișcării noastre: tea
trale actuale, direcția :el majoră și.

să răspundă întrebărilor fundamen
tale;-ale acesteia, . în măsura in 
care .participă cu. întreaga. forță a 
talentului său la viața colectivității 
din ■ care face parte și al cărei pro
dus'este.

Teatrul, ca artă a spectacolului, 
prin larga audientă de care benefi
ciază, are o mare1 capacitate de a 
influența masele de spectatori și de 
a le transmite gînduri legate de 
cele .mâi arzătoare, probleme care-i 
preocupă. Rod al unor mari efor
turi colective, spectacolul de teatru 
românesc actual tinde din ce în ce 
mai mult, să se transforme dîntr-un 
mijloc de divertisment intr-o tri
bună a dezbaterii deschise, sincere 
și pasionate a tuturor întrebărilor 
care frămîntă conștiința omului 
contemporan, în spiritul celor mai 
înaintate idei filozofice ale epocii 
noastre. Acest lucru, sra văzut,cu

Traversăm în acești ultimi ani un 
moment fericit pentru teatrul ro
mânesc și datoria regizorului este 
in primul rind aceea subliniată și 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ul
tima plenară, de a crea spectacole 
care, indiferent de diversitatea lor 
formală, să fie expresia unei gin- 
diri strîns legate 
voluționară care 
noastră înainte.

Numai in acest 
putea îndeplini misiunea de onoare 
ce-i revine în ansamblul culturii 
românești.

de ideologia re
duce societatea

fel teatrul își va

Mircea CORNIȘTEANU >

(Urmare din pag. I) înd deosebită, cere om deo
sebit. Nu neapărat un 

le consemnăm în carnetul erou ; un om al perfectului 
de bord al expediției,noas- «echilibru..>și.uaU reacțiilor 
tre. „ . . .. .exacte,ț limpezi.- Omul de

I./Rriihuî este portul indus- /linga_cuptor-o «absorbit to- 
tria.1 situat în flancul stîng 
al - privitorului din oraș 
către fluviu. în acest port 
ancorează. „gînsacii", nave 
între 12 500 și 25 000 tone, 
care fac cărăușie metalur
gică : aduc în cală bauxită, 
crom, mangaii, ferosiliciu' și' 
feromangan, făcînd cale in- . 
toarsă cu alumină și' toren
tul de produse ale metalur
giei de feroaliaje, în valoa
re de multe milioane lel- 
valută/zi/marfă, ca să fo
losim limbajul locului. Be
neficiarii acestui port sint 
cei doi giganți plantați pe 
dealul Tabăra : uzina de 
alumină și combinatul me
talurgic, care s-au născut 
și au crescut împreună în 
ultimii șase-șapte ani. Cum 
s-a deprins tuiceânul cu 
aceste meserii, care sint 
„piua-ntîi" nu numai la 
Tulcea, ci în chiar ansam
blul economiei naționale ? 
Inginerul Ancuț Roman, 
de la uzina de feroaliaje, e 
de părere că : „Cel mai 
greu e să-l faci pe om șă 
nu-i fie frică de foc. E 
proba profesiei. Muncă, fi-

tal. Orice sustragere, de 
secunde uneori, poate fi 
fatală. Atașamentul nedez
mințit e o cerință vitală. 
Sint rigori care Se întipă-

nă își propune să asigure 
întreg necesarul de feroa- . 
liaje de bâză al României. . 

:’M-îhdrid: șări''orgoliu. -
tiha' și/ â'i(â.’'''Statțțt'ui'‘‘.'sȘ.Ș.-; - 
"dd unicat/'de’vibară'prirhă: 
în tabloul siderurgiei com
plexe îi ■ dă dreptul. -Iar ■ 
acest drept se compune, o 
știm bine, din răspundere, 
conștiință, morală, rigoa're

luni 26 iulie 1976, orele 3 și 
13 minute, aflu cu exacti
tate de la Ion Bălbărău, în 
al .c.ăjui; schimb avu .lpcrnur..I 

-' mita premieră în împrejp-
rări absolut normale.

Al doilea este portul șan
tierului' de construcții na
vale, printre cele mai mo
derne de pe continent, cu 
dane de armare la Dunăre,

PORTURI TULCENE
resc adînc în celulă solară 
și aptă de a, învăța a omu
lui contemplativ, de pură 
esență naturistă, care este 
tuiceânul, fostul pescar, azi 
lucrător în acest punct de 
virf al siderurgiei". Este, 
opinia unui „inginer bătrîn" 
(42 de ani), reprezentant al 
unei „uzine bătrîne" (al 
șaselea an de producție), 
unde virstă medie a colet- . 
tivității muncitorești coboa- 

. ră sub 26 de ani. Combina
tul se află în cea de-a treia 
etapă, a producției la în
treaga capacitate a înzes
trării sale, subordonată a- 
cestui unic țel : în cincina
lul ’81—’85 unitatea tulcea-

științifică și disciplină. 
Fructul enumeratelor virtu
ți : Tulcea a devenit, în 
numai cîțiva anișori, un 
județ siderurgic, și nu unul 
oarecare, ci de însemnătate 
republicană, mesager al 
produselor românești în 
țări cu veche tradiție in
dustrială (Anglia, Republi
ca Federală Germania, El- 

’vețiâ, Italia). Cînd, cum și \ 
în ce împrejurări se petrecu * 
faptul memorabil al dema
rării in această industrie de 

. virf ? — ne mai ■ întreabă 
străinătatea din cind în 
cînd. .Răspundem : faptul 
se petrecu la Tulcea, .în 
noaptea de duminică spre

vetre ? Răspunde : ca de la 
bicicletă la avion ! O mînr 
drle tehnologică, printre .

-Wuriașe scene mobile, acțio
nată ca un lift, cu 50 de 
vinciuri și o forță ridică
toare de 9 000 tone ; miile 
de tone ale unui vapor sînt 
susținute pe umerii acestui 
pod mobil și „împinse" hal
terofil pină la cota de înăl
țime dorită. Instalația este 
unică în țară și în această 
parte a Europei. Numărul 
și diversitatea navelor 
care se construiesc aici au 
sporit considerabil (tonaj 
maxim actual : cargourile 
de 7 500 tdw) ; nu însă în 
aceeași măsură a sporit 
contribuția cu cadre de 

„ . . înaltă calificare (sudori,
colbăitul și insignifiantul bunăoară) pe care și-au a- 

j- sumât-o un șir de unități 
de profiL Această coopera
re devine cu atit mai ur
gentă cu cît I.C.N.U.T. 
Tulcea trece ia o nouă cotă 
tehnologică a producției 
sale : in 1983 va începe aici 
construirea navelor de 
15 000 tdw.

într-un număr viitor al 
ziarului vom povesti despre 
alte porturi și alte deschi
deri de orizont tulcean da
torate acestor din urmă ani.

o mîndrie a industriei na
vale românești. Nea Matei, 
cum e cunoscut de toți na- 
valiștii maistrul Matei 
Gheorghe, provine din
șantier" meșteșugăresc de 
reparat nave, singurul care 
funcționase pînă mai ieri 
la Tulcea. EI este secreta
rul comitatului de partid de 

> la întreprinderea de con- 
J strucții navale și utilaj teh

nologic (I.C.N.U.T.), martor 
vivant al extraordinarului 
salt realizat de tulceni in 
ultimii cinci ani, de cind se 
muncește pe această vatră 
de lucru. II întreb : care-i 

. deosebirea.’ între cele două

w »

Practica procesuală de
monstrează, in mod con
stant, că aproape orice fap
tă îndreptată împotriva 
AVUTULUI OBȘTESC, AVU
TULUI TUTUROR, devine 
posibilă numai prin neres- 
pectarea, de către factorii 
răspunzători, a reglementă
rilor menite să proteguiască 
acest- avut. Fapta hoțului, 
delapidatorului, escrocului 
ar fl, practic, imposibilă 
dacă s-ar respecta cu maxi
mum de conștiinciozitate 
numeroasele norme și reguli 
concepute să apere, ca un 
tot unitar, avutul nostru 
comun.

In mod pgal, păgubireo 
avutului obștesc e favorizată 
și de un alt soi de încălca
re a unor norme preventive. 
Este vorba de ignorarea, 
mai mult sau mai puțin con
știentă, mai mult sau mai 
puțin dorită, mai mult sau

Sixs
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Ilustrată din Poiana Brașov

Cum să evităm greșelile de 
comportament alimentar

. Colectivul laboratorului de igiena alimentației, în colaborare cu cerce
tători din alte laboratoare ale Institutului de igienă și sănătate publică 
efectuează o serie de studii și investigații în diferite zone ale țării în 
legătură cu relația dintre alimentație și starea de sănătate. Dr. Radu 
Păun și dr. Nicolae Orza ne-au vorbit despre unele constatări făcute în 
acest sens. Astfel, intr-un studiu efectuat pe 5 000 de persoane în ju
dețele din Cîmpia Dunării se constată că femeile de vîrstă activă (intre 
20 și 60 de ani) sînt în proporție de 50 la sută supraponderale. Constatări 
similare au fost făcute și într-un alt studiu pe 4 000 de persoane în județele 
Argeș și Covasna. Concluzia specialiștilor este că se ajunge la supragreutate 
și chiar obezitate — cu cunoscutele lor consecințe negative asupra sănătății 
— printr-un comportament greșit în ce privește alimentația.

Despre unele greșeli in alimentație ne-a vorbit dr. Despina Cocora, șef 
de laborator la catedra de igiena alimentației a Institutului medico-far-de laborator la catedra de igiena 
maceutic București.

— Prin alimentație științifică se 
înțelege o alimentație echilibrată 
cantitativ și calitativ. Omul trebuie să 
mănince exact cit efort depune. 
Dealtfel nu este o noutate : Hipo- 
crate, acum mai bine de 2 000 de ani, 
spunea că dacă vrem să fim sănătoși 
trebuie să mîncăm exact atît cit 
este necesar și nu mai mult. în zi
lele noastre a devenit și mai actuală 
această opinie.

— De fapt, care este explicația că 
8n prezent sint mai mulți obezi decit 
altădată, nu numai la noi, dar și in 
numeroase alte țări ?

— Cauzele sînt mai multe, dar este 
reținut faptul cămai important de 

la copii obezita
tea a devenit în 
ultimii ani mai 
frecventă decît în 
trecut Și aici 
cauza este „gri- 
ja" exagerată a 
mamelor de a 
face din copiii lor 
miul „Nobel" îndopindu-i cu alimen- 

I te rafinate și concentrate cu dul
ciuri, ciocolată, patiserie, prăjituri, 
în condițiile în care acești copii 
mănîncă și citesc tot timpul și 
nu fac nici un sport ; vin de Ia 
școală și apoi rămîn în casă. Sigur, 
studiu înseamnă și sedentarism, dar 
sînt la fel de necesare activitățile 
sportive, mișcarea. Altfel copiii de
vin obezi și candidați la urmările a- 
cesteia : boli cardiovasculare, gută, 
artroze etc.

Uneori se- ajunge la supragreutate 
pe nesimțite : un pachet de biscuiți 
sau un corn mîncat intre mese aduc, 
fiecare, cîte 200 de calorii raportate 
la cele 1 800 cîte sînt necesare pe 
zi unui copil. Ciocolata de 100 g 
(mîncată și ea fără a mai fi inclusă 
In rația de calorii) aduce 400—500 de 
.calorii,, ipr . acest surplus energetic 

; . .. șe dgpune^jn . organism sub formă

bile și utile de
— In ultimele

candidați la Pre-

confort, femeia este scutită de multe 
din activitățile fizice casnice. Copiii 
au mai multe mijloace de recreare 
(multe sint însă sedentare), apoi me
canizarea, automatizarea cruță un 
număr tot mai mare de oameni de 
a face eforturi fizice. Tocmai de 
aceea, drumul spre școală, facultate, 
locul de muncă este bine să fie fă
cut pe jos, cel puțin 15—30 de mi
nute, care presupun un consum de 
energie. Urcatul și coborîtul scărilor 
sint un antrenament fizic bun. Să nu 
renunțăm prea ușor la aceste forme, 
pe cît de simple, pe atît de accesi- 

mișcare. 
decenii s-au

bat și unele obi
ceiuri cu tendin
ța de a se re
nunța la alimen
te tradiționale.

— Da, unul din 
aceste alimente 
este pîinea nea- 

prin conținutul de

schim-

?.a. este s,ncrollfejr?.? igdwffe gțăsimu.. papă un,copil consumă -
.?fa“2S«aLEaI_a?ura s ^« asemenea: alimente.-.rația lui zilnică .L

va ii foarte bogată în calorii și lip
sită de vitamine și în general săra
că în substanțe nutritive. Este una 
din greșelile de alimentație, la fel 
de dăunătoare pentru copii, tineri, 
ca și pentru adulți și vîrstnici, pen
tru că organismul, indiferent de 
vîrstă, are nevoie de un aport echi
librat de proteine, zaharuri, grăsimi, 
vitamine, săruri minerale.

— Proiectul Programului de ali
mentație științifică aflat in dezbatere 
cuprinde un tabel cu greutatea indi- 

de înălțime șicată in funcție 
virstă.

— Consider că __  _ _____ ___
osebit de util ca fiecare om să își 
cunoască limitele greutății corporale, 
dar să o și controleze periodic, pen
tru a sesiza chiar și depășirea unui 
kilogram. Este o problemă și de ci
vilizație, ca să nu mai vorbim de 
sănătate. Proverbul „gras și frumos'* 
nu este deloc real. Se constată, de 
pildă, că tocmai copiii grași ori obezi 
sîrit cei mai puțin rezistenți față de 
infecții, afecțiuni respiratorii, bron
șite și devin predispuși la diabetul 
zaharat și la boli cardiovasculare care 
au la bază ateroscleroza etc. Acestea 
sînt valabile și pentru maturi. Chiar 
dacă azi nu mîncăm mai mult decit 
au mîhcat părinții noștri, sintem mai 
predispuși la îngrășare pentru că noi 
nu mai depunem efortul fizic din 
anii trecuți. Sigur că ne bucurăm de

este un lucru de-

gră, foarte bună 
vitamine, multe din complexul B. Se 
consumă, de asemenea, legume și 
fructe mai mult fierte, în locul crudi
tăților. Or, prin fierbere se pierd vi
taminele și se modifică textura celu
lozică a fibrelor. Tocmai lipsa celulo
zei explică frecvența mare a consti- 
pației, pentru care se apelează la tot 
felul de medicamente, în loc să se 
consume fasole verde, mazăre, varză, 
pîine neagră etc. Alimentele de origi
ne vegetală, cum sînt cerealele și de
rivatele din ele (paste făinoase, griș 
etc.), orezul, legumele și fructele au 
o valoare calorică foarte mică. în 
schimb -sînt de neînlocuit în ce pri
vește conținutul de vitamine și de să
ruri minerale. Mai ales vitamina C.

— Pentru că vitamina C este atit 
fie necesară organismului, vă rugăm 
să ne spuneți in ce alimente o gă
sim în cantitate mai mare 1

— Se pun întotdeauna pe prim 
plan citricele pentru conținutul lor 
de-witamină 'C. Nu sîntem o țară în 
care cresc citriee. In schimb avem 
fructe de pădure și legume cii un 
conținut mult mai bogat. De pildă, 
măceșele ar trebui să le folosim mai 
mult. De asemenea, coacăzele negre, 
fragii, zmeura, murele, care sînt cu 
mult mai bogate în vitamina C de
cît citricele : 100 g portocale conțin 
60 mg vitamină C, pe cînd fructele 
amintite mai sus, ca și pătrunjelul, 
mărarul, gogoșarii etc. conțin între 
100—200 mg, deci mai mult decît du
blu. Deducem de aici că 100 g go- 
goșari ori fructele de pădure aduc 
în organism de 3 ori mai multă vi
tamină C decît o portocală.

In sfîrșit, legumele și fructele, In 
special cele viu colorate, mai conțin 
și vitamina A (sub formă de caro
ten), foarte necesară pentru creșterea 
capacității de adaptare la întune
ric a vederii. Sînt meserii în care 
vederea fiind solicitată de lumină 
foarte puternică (sudură, topitorii 
etc.) este indicat să se suplinească 
aportul de vitamină A printr-un 
consum sporit de legume și fructe.

Este de datoria noastră, a medici
lor — așa cum prevede și Progra
mul de alimentație științifică — de 
a face cunoscute cele mai recente 
rezultate ale cercetării pentru a le 
pune în folosul sănătății populației.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

mai puțin frapantă, de că
tre cei din jurul răufăcăto
rului a unor precepte mo
rale, a unei răspunderi eti
ce care incumbă tuturor, 
indiferent de muncă și de 
funcție. De la mica neaten
ție pină la avida goană 
după chilipir, de la banala 
întoarcere a privirii pină la 
minciună, de la pseudo- 
cumsecădenia simplă pină 
la tăinuirea grosolană, ase
menea atitudini reprezintă 
un rabat, mai mic sau mai 
mare, cu care favorizatorul 
moral își amendează pro
pria cinste. Izvorul unei ase
menea atitudini este, printre 
altele, greșita impresie a 
indiferentului că fapta care 
„s-ar putea produce", ori 
care „poate s-a produs”, 
nu-l afectează personal. El 
trăiește în eroarea că „avu
tul obștesc" este o noțiune 
aproape abstractă, difuză,

cu un corespondent mate
rial mult prea depărtat de 
propria-i existență. Nu rea
lizează raportul direct care 
se creează între îngăduința 
sa și dereglarea unui-echi
libru material, a unor rapor- 

care-l pri-
libru material, a 

turi economice 
vesc în mod direct.

Falsitatea acestei optici 
rezultă și din cazurile ex
puse mai jos. Judecate la 
instanțe diferite, privind 
fapte de proporții și cu ca
lificare juridică diferită 
(înșelăciune, delapidare și, 
respectiv, furt), ele au aces
te elemente comune :
• n-ar fi fost posibile 

fără „complicitatea" morală 
a unora din jur ;

• răufăcătorii n-au avut 
nevoie de o mare toleran
ță ; le-au fost suficiente 
„dozele" mici de indiferen
tism.

MICILE OMISIUNI
E greu de presupus că directorul școlii 

din Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud, - 
nu cunoștea valoarea ștampilei instituției 
pe care o conduce. Cite nu se pot face, de 
rea-credință fiind, cu ștampila unei școli 
aplicată pe o hirtie sau un formular alb ? !

Faptul este cu atit mai surprinzător cu cît 
beneficiara acestei încrederi oarbe, Lăcătuș 
Maria, era locuitoarea comunei și fusese, 
mai mult' ca sigur, chiar elevă a școlii. Ar 
fi trebuit deci să se știe care sînt garanțiile 
morale pe care le oferă : garanțiile unui om 
fără nici o ocupație legală.

Și totuși, școala a apelat la acest element 
parazitar să o,„ sprijine în procesul de în- 
vățămint. A luat de, bună promisiunea ei 
că va procura melană, așa-numitele' „fire' 
P.N.A.", pentru exercițiile practice de croșe
tat și împletit ale elevelor. De ce conducerea, 
școlii, comitetul de sprijin din partea pă
rinților, consiliul popular, inspectoratul, de 
învățămînt, oricine altcineva nu erau in 
stare să facă. rost de . material didactic, iar 
o individă dubioasă și fără ocupație trebuia 
să1 fie, asta rămîne o temă de. reflecție 
aparte.

Să vedem însă cum folosea nota de co
mandă în alb beneficiara ei. Mai.întîi corn- 
pletînd-o : atribuindu-și calitatea de repre-

zentantă a: școlii. Astfel învestită, se prezen
ta la cooperativa „Tricotajul" din Cluj-Na- 
poca și solicita sprijin în numele interesului 
didactic. Odată „înțeleasă", achiziționa fibre
le, foarte căutate de gospodine și micile 
meșteșugare, la preț redus. Pe de o parte, 
pentru că mai ridica și căzături, material 
depreciat, pe de alta, că făcea apel la în
țelegere față de o școală, iar în al treilea 
rind pentru că prețul la schimburile între 
unități socialiste este, prin lege, mai mic...

La școală ajungeau tot atîtea fire cîtă lină 
are un pește. Dar nici nota de comandă nu 
apărea înapoi. în speranța că „argonauta" 
va aduce totuși ceva, i s-au încredințat, una 
după alta, 21 de asemenea hîrtii ștampilate 
în alb. (Două de școala din Zagra). întot
deauna s-a omis să se ceară ori lîna sinte
tică ori actul înapoi. La rîndul lor, gospo
darii cooperativei omiteau să observe că 
Lăcătuș Maria ridicase, una peste alta, 
aproape două tone și jumătate de fibre, cît 
pentru vreo 10 000 de fularo sau 5 000—6 000 
de pulovere. Poate credeau că școlarii în
tregului județ au lăsat baltă matematica, 
româna și toate celelalte materii și se țin 
doar de croșetat.

Cu un capital inițial de numai 7 000 de lei, 
speculînd firele în tîrguri și prin vînzare 
ambulantă, escroaca și-a rotunjit curînd 
averea. A obținut uh venit net între 
(calculele diferă) 110 000 și 450 000 de lei. 

Păgubași : cooperativa — care a vindut fi
rpie la un preț mai mic decit cel practicat 
față de particulari ; școala — care și-a tocit 
ștampila, dar material didactic tot nu și-a 
asigurat; și... însăși pedagogia — creîndu-se 
in comună un exemplu care contrazicea 
eforturile educative : cît de bine poate trăi 
un parazit.

Noroc că justiția a mai îndreptat lucrurile. 
Pedeapsa de 6 ani și 6 luni închisoare apli
cată Măriei Lăcătuș n-o invidiază nimeni.

MICILE STRATAGEME
Preuteasa Gh„ din Conțești, a delapidat 

50 000 de lei în cinci minute. Caracte
rul fulgerător al întîmplării nu l-a scutit 
de pedeapsă și, înscriindu-și în cont și alte

fapte penale. P. Gh. are de executat 15 ani 
de penitență.

Ceea ce a urmărit P. Gh. cu această 
„blitz-delapidare" coincide cu bunăvoința 
cu care șefii săi se complăceau într-o „mică 
stratagemă". Individul gestiona depozitul 
de materiale de construcție din Răcari. De
pozitul depindea de cooperativa de pro
ducție, achiziție și desfacere a mărfurilor. 
Cum îi spune și denumirea, cooperativa 
trebuie să încurajeze un comerț bilateral 
între sat și oraș. Vînzînd căutate materiale 
de construcție, gestionarul depozitului avea 
și el sarcina, firească, de a aminti cumpă
rătorilor că sînt datori orașului, cetățenește 
vorbind, și cu produse agroalimentare.

In loc de o minimă strădanie în acest 
sens, P. GH. a ridicat de la casierie 51 250 lei 
drept avans pentru achiziții și i-a depus 
imediat la prăvălie în loc de pui, găini, 
rațe și curci. Pentru ca înscenarea să fie 
completă, a mai întocmit niște borderouri 
fictive și „realizările" cooperativei la capi
tolul achiziții au săltat, dintr-o trăsătură 
de condei, cu 4100 kg carne de pasăre. 
Contabilii și ceilalți gestionari l-au privit 
cu admirație, chiar dacă 4100 de orășeni 
urmau să primească la masă... amintirea 
puilor lui Preuteasa în loc de păsări.

Și totuși s-au auzit voci că asemenea 
jonglerii financiare ar fi bune în activita
tea unei cooperative. Oare ? Hai să vedem 
ce se ascundea în spatele acestei expediti- 
vități. Nemaitrebuind să-i deranjeze pe 
cumpărătorii de materiale de construcții cu 
întrebări despre intențiile lor in ceea ce 
privește livrările de păsări, ouă. lapte 
ș.a.m.d., istețul gestionar își desfășura, cu 
seriozitate, propria activitate de... achiziții. 
Pretinzind la 45 943 de saci cu ciment un 
suprapreț de numai 5 lei. a dobîndit, în 
timp scurt, 229 715 lei. A cumpărat cu ei 18 
ducați de aur, bijuterii „pe sub mină" în 
valoare de 14 000 de lei, plus 3 855 dolari 
americani. Toate aceste „produse" au fost 
achiziționate la fel de rapid, dar „în natu
ră", nu doar pe borderouri fictive. Ceea ce 
a dus la achiziționarea, tot rapidă, a pe-

depsei anunțate la începutul acestor rin- 
duri.

MICILE CHILIPIRURI
Tribunalul județean Teleorman i-a con

damnat pe frații Badea Dănuț și Aurel la 
16 ani, respectiv 7 ani de închisoare, iar pe 
complicele lor Stanciu Gh. la 8 ani închi
soare. Primii efectuau furturi prin sparge
rea vagoanelor de marfă, complicele vin
dea lucrurile prădate unor spilcuiți clienți 
ai restaurantelor „Perinița" și „Cocoșul de 
aur", din Craiova, la care lucra în strate
gicul post de portar. Bănuim — e bine să 
credem așa — că fiecare chilipirgiu în 
parte își închipuia că numai el este prefe
ratul „ocaziei unice" oferite de portar. Pen
tru edificarea morală a acestui gen de pro
fitori, iată o parte din fondul de obiecte 
furate, care alimenta chilipirurile. Frații 
Badea au furat, printre altele : 240 sticluțe 
de parfum și 115 sticluțe de loțiune de băr
bierit numai în ziua prinderii, mai înainte 
— 5 saci cu zahăr d’.n import, 180 sticle cu 
coniac, 23 genți din vinilin, 6 pături elec
trice, 2 460 perechi de cărți de joc, nume
roase piese de veselă, haine de damă 
ș.a.m.d., pînă la atingerea unui prejudiciu 
de 382 966 lei.

Nu credem că cineva se aprovizionează 
cu mai mult de 2 perechi de cărți de joc. 
înseamnă că, numai la acest capitol, por
tarul a avut cel puțin 1 230 de cumpără
tori. Cum de nu s-a întrebat nici unul de 
unde altundeva decît din furt poate să 
aibă pachete sigilate marca „Playing" im
pozantul personaj în fireturi de la intrarea 
în restaurant ?

Orbiți de micul chilipir, unii evită să-și 
pună asemenea întrebări. Și păgubim cu 
toții. Așa se întîmplă oricare ar fi forma 
manifestată de indiferentism. Faptele grave 
sînt posibile, ajung grave, numai atunci 
cînd indivizii care le comit sînt înconjurați 
de pasivitatea celor din jur, care văd și tac.

Sergiu ANDON
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f Adunare festivă consacrată Zilei presei române Cronica zilei
în Capitală a avut Ioc, sîmbătă, o 

adunare festivă organizată de Consi
liul ziariștilor cu prilejul Zilei pre
sei române și al celei de-a 51-a ani
versări a apariției primului număr al 
ziarului „Scînteia".

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., redactori șefi, redactori și co
respondenți ai presei centrale și pe
riodice, ai Agenției române de presă 
„Agerpres", Radioteleviziunii, acti
viști de partid și de stat, ai unor or
ganizații de masă și obștești, munci
tori tipografi.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Cumpănașu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului ziariștilor, directo
rul general al Agenției române de 
presă „Agerpres".

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Ion Mitran, secre
tar al comitetului de partid presă din 
Capitală, redactor-șef adjunct al re
vistei „Era socialistă".

în încheierea adunării festive, în- 
tr-o atmosferă de vibrant entuziasm, 
de nețărmurită dragoste față de 
partid, față de secretarul său general, 
participanții au adoptat o telegramă 
adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : 
„Participanții la adunarea festivă din 
Capitală consacrată Zilei presei ro
mâne, dînd expresie prețuirii profun
de ce o poartă celui mai iubit fiu al 
poporului, conducătorul încercat al 
partidului și ăl țării, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
devotamentului plenar față de mă
reața operă de construcție socialistă, 
îi adresează, în numele ziariștilor din 
Republica Socialistă România, al tutu
ror lucrătorilor din presa noastră, un 
fierbinte omagiu, vii mulțumiri pen
tru înaltele răspunderi puse în fața 
presei, pentru definirea rolului so
cial-politic al militantului comunist 
pe tărîmul publicisticii revoluționare. 
Presa din România, scrisă în limba 
română sau in limbile naționalități
lor conlocuitoare, emisiunile de radio 
și televiziune, făcîndu-și un titlu de 
mîndrie din a reflecta ceea ce este 
semnificativ în munca și în viața con
temporanilor noștri, din a se ma
nifesta ca un cronicar devotat al mă
reței opere constructive a poporului

(Urmare din pag. I)
II ral al partidului în expunerea Ia 
(istorica plenară a C.C. al P.C.R. 

din iunie, precum și în cuvîntarea 
prilejuită de împlinirea a 50 de 
ani de la apariția primului număr 
al „Scînteii‘* .ilegale — slujitorii 
presei din țara noastră își reafir
mă voința de a face și de acum 
înainte din cuvîntul scris un mij
loc de influențare și educare a oa
menilor în spiritul concepției parti
dului nostru despre lume și viață, 
un instrument eficient de mobili
zare a colectivelor de muncă la în
deplinirea exemplară a politicii 
partidului, a prevederilor cuprinse 
în documentele fundamentale ce 
călăuzesc opera de construcție so
cialistă.

Pentru lucrătorii din presă nu 
există mai mare onoare, mai nobi
lă răspundere decît aceea de a se 
ști participant la. măreața operă de 
edificare a noii societăți.. milițanți 
activi pentru triumful cauzei parti
dului, angajați cu toată ființa în 
victoria idealurilor comuniste.

Izvorul prestigiului, al forței de 
lnrîurire, al eficienței publicisticii 
noastre se află în conducerea de 
către partid a presei noastre. Este 
un adevăr puternic pus în lumină 
de întreaga activitate a presei 
noastre din anii de după elibera
rea țării. Este un adevăr adine 
gravat în conștiințele tuturor zia
riștilor din România, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități. în numele acestui adevăr, 

' pătrunși de îndemnurile generoase 
ale secretarului general al partidu
lui, toți lucrătorii din presă acțio
nează cu hotărîre pentru a întări 
în coloanele ziarelor, în emisiunile 
Radioteleviziunii spiritul revoluțio
nar. combativitatea față de lipsuri, 
a promova, cu maximă consecvență 
răspunderea tuturor pentru pro
gresul neîntrerupt al patriei, pen
tru ca și prin cuvîntul tipărit sau 
difuzat la radio și televiziune să 
contribuie la mobilizarea energiilor 
întregii națiuni în minunata operă 
de înălțare socialistă a patriei.

O îndatorire primordială a presei 
este aceea de a se constitui într-un 
adevărat instrument de dezbatere 
și clarificare a tuturor problemelor 
care confruntă societatea noastră, 
de dinamizare a energiilor și iniția
tivei colectivelor de muncă. Nu 
poate fi onoare și îndatorire mai 
mare decît aceea de a face totul, 
așa cum ne-o cere partidul, așa

român, din a înfățișa izbînzile și nă
zuințele, idealurile luminoase ale oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
de a fi un consecvent și însuflețițor 
purtător de cuvînt al partidului în 
mase, s-a ridicat tot mai mult la 
înălțimea încrederii poporului și 
partidului, implicîndu-se activ în pro
blematica majoră a epocii în care 
trăim — se arată în telegramă. Cu 
deosebire în cei 17 ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al partidu
lui, presa din România a- străbătut 
un timp al demnității și al unor mari 
împliniri, al maturizării politice, al 
abordării tot mai profunde a proble
maticii vaste, pe care o propune so
cietatea noastră aflată intr-o dina
mică dezvoltare. Presei îi revin, acum, 
sarcini și obiective noi, însuflețitoa- 
re. în fața activității publicistice s-au 
deschis largi orizonturi de creație. Ne 
sînt vii în inimi și conștiințe, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
subliniază telegrama, îndemnurile ce 
le-ați adresat tuturor celor ce-și des
fășoară activitatea in presă, în urmă 
cu un an, cu prilejul sărbătoririi se
micentenarului ziarului «Scînteia», 
sărbătorire pe care ați onorat-o prin 
Înalta dumneavoastră prezentă, prin 
memorabila cuvîntare ce ați rostit-o, 
în care ne cereați ca, în calitate de 
activiști ai partidului pe tărîmul pre
sei, să acționăm în așa fel îneît să 
facem din fiecare publicație, din emi
siunile de radio și televiziune ade
vărate tribune ale experienței înain
tate, pentru ca inepuizabilele comori 
de inițiativă și spirit gospodăresc, de 
gîndire creatoare ale colectivelor 
fruntașe să fie pe deplin valorificate, 
să înfățișăm pe larg marile înfăptuiri 
din anii revoluției și Construcției so
cialiste, prefacerile revoluționare ce 
reprezintă opera poporului condus de 
partid.

Adunarea consacrată Zilei presei 
are loc în preajma apropiatei noas
tre sărbători naționale, ziua istorică 
de Ia 23 August, precum și Înaintea 
unui eveniment politic, de o deose
bită însemnătate în viața partidului 
și a poporului nostru, Conferința 
națională a P.C.R. însuflețiți de fap
tele întregii noastre națiuni, de sar
cinile trasate de partid, de dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova

De Ziua presei
cum ne-o cete marele său condu
cător, ca presa să reprezinte oglin
da în care să se reflecte preocupă
rile și gîndurile poporului, să fie 
sufletul său viu, să vibreze și să 
trăiască alături de popor, să-i ex
prime vrerile și idealurile.

în acest cadru, articolele din pre
să, emisiunile de radio și televiziu
ne trebuie să înfățișeze mai larg 
și mai convingător, mai expresiv 
activitatea creatoare a oamenilor 
muncii, marile realizări obținute în 
dezvoltarea noastră economico- 
socială — rodul luptei unite a în
tregului popor, condus de partid, 
să pună în valoare minunatele îm
pliniri dobîndite sub conducerea 
partidului — forța politică condu
cătoare a poporului, a societății 
noastre, garanția supremă că toate 
mărețele obiective pe care ni le 
propunem vor fi întru totul înfăp
tuite.

Epoca in care trăim, ai cărui au
tori sîntem cu toții — epocă iri 
care s-a consolidat, a devenit dă 
neclintit unitatea poporului în ju
rul partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — pune cu pregnanță 
in evidență adevărul că fiecare 
succes semnificativ este legat de 
om, de competența și dăruirea sa, 
că fiecare izbîndă este O. creație 
colectivă, rezultatul unui efort co
relat. în spiritul acestei realități, 
presa va milita și în continuare, 
cu și mai multă consecvență, pen
tru formarea omului nou, pentru 
dezvoltarea convingerilor sale pa
triotice și comuniste, a spiritului 
civic, a dorinței de a contribui cu 
toate capacitățile la succesul ope
rei de construcție socialistă, la pro
pășirea cit mai rapidă a țării, pen
tru unirea eforturilor națiunii 
noastre într-un unic și larg șuvoi 
creator.

Perioada pe care o parcurgem 
este o perioadă în care întregul 
popor este angajat intr-un mare 
efort constructiv desfășurat în toa
te domeniile activității economico- 
sociale.

Cu prilejul expunerii la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., al vizite
lor și consfătuirilor de lucru, to
varășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat sarcini și indicații precise, a 
chemat oamenii muncii să-și mo
bilizeze energiile și capacitățile 
creatoare pentru a înfăptui exem
plar prevederile planului pe'acest 
an, obiectivele de ansamblu ale 
actualului cincinal. Din această 

rășe Nicolae Ceaușescu, noi toți cei 
ce lucrăm în presă ne considerăm 
chemați să participăm activ, prin 
scrisul nostru, prin întreaga noastră 
activitate, la perfecționarea activi
tății economice, ideologice și politi
co-educative, la asigurarea unei și 
mai bune desfășurări a muncii în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale. Așa cum ne-ați cerut în cu- 
vîntarea rostită cu prilejul semicen
tenarului ziarului «Scînteia», precum 
și în magistrala expunere rostită la 
plenara din iunie a C.C. al P.C.R., 
document programatic de o excepțio
nală însemnătate teoretică și prac
tică, in care sînt definite cu clarvi
ziune științifică principiile activității 
generale privind înfăptuirea operei 
de edificare a prezentului socialist, a 
viitorului comunist al patriei, vom 
acționa neabătut pentru a ne înde
plini rolul ce îl avem în formarea 
conștiinței socialiste, în educarea po
litică și culturală a maselor, in for
marea omului nou, vom pune cu 
mai multă putere în evidență munca 
și realizările poporului nostru în 
construcția socialistă, vom combate 
cu fermitate stările de lucruri îna
poiate, concepțiile retrograde, orice 
încălcare a legilor și a normelor de 
conviețuire socială, dînd dovadă de 
spirit revoluționar în întreaga noas
tră activitate.

Cu legitimă mîndrie de a fi cro
nicarii celui mai rodnic timp din în
treaga istorie a poporului nostru, ai 
epocii de puternică și multilaterală 
înflorire a patriei, ce își leagă ne
mijlocit numele de numele și acti
vitatea dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne angajăm, în acest moment solemn 
prilejuit de sărbătorirea Zilei presei, 
să milităm neobosit, în spiritul celor 
mai înaintate tradiții ale presei noas
tre comuniste, pentru înfăptuirea 
Programului partidului, a hotărârilor 
celui de-al XII-Iea Congres al P.C.R., 
pentru ca România să parcurgă cu 
demnitate și strălucire noua etapă 
din istorica sa devenire pe drumul 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate și al înaintării spre 
comunism".

(Agerpres)

perspectivă au fost stabilite sarcini 
noi, de mare răspundere în fața 
industriei, chemată să pună mai 
bine in valoare rezervele în ceea 
ce privește creșterea eficienței 
muncii, sporirea competitivității și 
astfel să contribuie mai substan
țial la creșterea venitului național, 
la sporirea avuției țării ; a agri
culturii, care trebuie să treacă cu 
succes cerințele noii revoluții în 
agricultură, să-și amplifice aportul 
la dezvoltarea multilaterală a pa
triei ; a științei, învățămîntului, 
culturii, menite să se integreze ac
tiv efortului general, pentru a ac
celera progresul țării noastre și a 
asigura înscrierea României în rîn- 
dul țărilor cu nivel mediu de dez
voltare.

Toate acestea trebuie să determi
ne și vor determina o vie emulație 
în rîndul presei scrise și vorbite, 
pentru ca aceasta, în spiritul cerin
țelor;, și indicațiilor conducerii 
partidului, să-și îmbunătățeâșcă 

'’■subst,anțiâr,'activitatea, '"să-Șl . Spo
rească forța de modelare a con
științei cetățenilor, de antrenare și 
mobilizare a maselor la înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al XII-Iea.

în același timp, presa va acțio
na cu pasiune și responsabilitate 
în direcția traducerii în viață a po
liticii externe a partidului și sta
tului nostru de dezvoltare continuă 
a prieteniei și conlucrării cu țările 
socialiste, a solidarității cu parti
dele comuniste, muncitorești, cu 
celelalte forțe progresiste, de întă
rire a colaborării cu țările în Curs 
de dezvoltare, cu toate țările, fără 
deosebire de orînduire socială, de 
întronare a unui climat de pace și 
securitate, a unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, pen
tru eliminarea spectrului războiu
lui din viața umanității.

Presa din societatea noastră își 
desfășoară activitatea în cadrul 
unei demnități autentice, al unor 
răspunderi majore. Acum, de Ziua 
presei, pentru toți slujitorii ei, re
dactori, corespondenți voluntari, 
pentru cititori nu este nimic mai 
firesc decît de a rosti cu toată răs
punderea în fața poporului, a parti
dului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotă
rârea de a sluji neabătut politica 
partidului de devoltare necontenită 
a țării, de înfăptuire a socialis
mului și comunismului în scumpa 
noastră patrie, România socialistă.

Sîmbătă după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul. general al Capitalei, a avut, 
la sediul comitetului municipal de 
partid, o întrevedere cu tovarășul 
Konrad Naumann, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., prim- 
secretar al . Comitetului regional 
Berlin al P.S.U.G., care, în fruntea 
unei delegații, face o vizită in țara 
noastră.

Cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția pentru bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, subliniindu-se rolul hotări- 
tor pe care l-au avut întilnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae

De lă Ministerul Educației și învățămîntului
în perioada 1—3 septembrie a.c. se 

organizează un nou concurs de ad
mitere pentru treapta a II-a de liceu 
(clasa a Xl-a), învățămînt de zi și 
seral.

înscrierile se fac la secretariatele 
liceelor pînă Ia 31 august 1982.

Concursul de admitere se desfă
șoară conform reglementărilor pu
blicate în Revista învățămîntului li
ceal și tehnic pofesional nr. 3/1982, 
difuzată în luna martie a.c.

La concursul de admitere în clasa 
a Xl-a de liceu, cursuri de zi, se pot 
înscrie promovații clasei a X-a din 
promoția anului 1982, dacă nu au de
pășit vîrsta de 19 ani împliniți pînă 
la începutul anului școlar, iar la in- 
vățămîntul seral se pot înscrie per
soanele care ău promovat clasa a X-a

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Televacanța școlară
8.40 Omul șl sănătatea
9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viata satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
16.30 Mușatinil
17.30 Micul ecran pentru Cel miel
18,00 Campionatele balcanice de atletism 
19,00 Telejurnal
19,25 Arc peste timp. 23 August 1944 — 

23 August 1982
19,50 „Cîntarea României"
20.45 Film artistic : „Ediție specială". 

Producție a Căsel de filme unu
22,20 Telejurnal
22.30 Clntece oltenești

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prtnz
14,00 Clubul tineretului
14.40 Melodii populare
15,10 Teatru TV : „Livadă din noi" de 

Constantin Chlriță
16,35 Desene animate

.17,00 serata muzicală tV. Stiluri — 
Epoci — Perioadele evoluției arte
lor

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 15 

august, ora 21 — 18 august, ora 21. In 
țară : Vremea va fi caldă, îndeosebi in 
sud, cu cerul variabil. Innorări mai ac
centuate se vor produce în Vestul șl. 
nordul, țării, precum și în zonele de 
deal șl de munte, unde vor cădea pipi 
locale, care vor avea și Caracter de â- 
verse însoțite de descărcări electrice. 
In celelalte regiuni, aversele vor fl 
Izolate. Vîntul va sufla slab, pînă la

Avantajele economisirii la C.E.C. 
prin consimțămînt scris

Casa de Economii și Consem- 
națiuni, în calitate de bancă spe
cializată în relațiile cu popu
lația, oferă depunătorilor o se
rie de forme și instrumente de 
economisire. Dacă doriți să eco
nomisiți cu regularitate, aveți la 
dispoziție o formă simplă și a- 
vantajoasă : depunerile la C.E.C. 
pe bază de consimțămînt scris 
prin virament.

Depunerile prin această formă 
se pot efectua după dorința dv. 
pe următoarele instrumente de 
economisirex: libretul de econo
mii cu dobîndă, libretul de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri, 
libretul de economii pentru tu
rism, libretul de economii pen
tru cumpărarea de locuințe pro
prietate personală sau în contul 
curent personal.

Depunerile prin consimțămînt 
scris se efectuează pe baza for
mularului completat de dv., pe 
care îl găsiți la ghișeul C.E.C. 
de la locul de muncă sau la ori
care unitate C.E.C. Formularul 

Ceaușescu și Erich Honecker In a- 
dincirea și diversificarea acestor re
lații pe multiple planuri. A avut loc, 
de asemenea, un larg schimb de in
formații privind activitatea organe
lor de partid și de stat din cele 
două capitale, în domeniile econo
mic. social-cultural, edilitar-gospodă- 
resc și arhitectonic, evidențiindu-se 
noi posibilități de cooperare bilate
rală.

La întrevedere au participat Ion 
Popa, secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Nicolae 
lordache, vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal, alte persoane 
oficiale.

A fost de față Franz Karl Hitze, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București. .

(Agerpres)

de liceu și desfășoară o activitate 
social-utilă.

Probele de concurs se susțin la 
aceleași date și ore atît pentru in- 
vățămîntul de zi, cît și pentru cel 
seral.

★
Pentru cei ce doresc să urmeze 

cursurile unei școli profesionale, în
vățămînt de zi și seral, precizăm că 
se continuă înscrierea candidaților la 
concursul de admitere pînă la 8 sep
tembrie a.c. Concursul de admitere 
se va desfășura în zilele de 9 și 10 
septembrie în condițiile prevăzute în 
Revista învățămîntului liceal și teh
nic profesional (nr. 3/1982) dată pu
blicității, iar rezultatele se afișează 
în ziua de 11 septembrie a.c.

19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19,55 Serata muzicală TV (continuare)
21,10 De la Bucureștii Noi la noul Bucu

rești — reportaj
21.25 Melodii îndrăgite
22.20 Telejurnal
22.30 Seară de muzică de jaz

LUNI, 16 AUGUST
PROGRAMUL 1

15,00 fcmislune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Orizont tehnlco-științiflc
20,40 Roman foileton „Fiicele doctoru

lui" — ultimul episod
21.30 Cadran mondial
21.50 Telejurnal
22,00 Din albumul celor mai frumoase 

melodii populare
PROGRAMUL 2

15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Sub flamurl.de partid — program 

de cîntece patriotice
15.50 Anunțuri și muzică
16,00 La început de săptămlnă
20,Oo Telejurnal
20,20 Bijuterii muzicale
21,05 Anunțuri șl muzică
21,15 Moștenire pentru viitor
21.50 Telejurnal
22,00 Interpret! de muzică ușoară 

moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor oscila între 10 și 20 de grade, Izolat 
mai scăzute în estul Transilvaniei, iar 
cele maxime, in scădere ușoară, îndeo
sebi In nord, vor fi cuprinse intre 24 
și 32 de grade. Izolat, condiții de grin
dină. în București : Vreme caldă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii sub formă 
de averse, însoțite de descărcări elec- 

. trice,, in. a doua parte a intervalului. 
■Vlnfiii vă suflă slab pînă la moderat. 
.Temperaturile.-minime vor fl cuprinse 
între 14 și 17 grade. Iar cele maxime 
între 28 și 30 de grade. (Ileana Mihăilă, 
meteorolog de serviciu).

prin care solicitați Instituției la 
care lucrați să vă depună la 
C.E.C. suma dorită din retribu
ția dv. îl predați la ghișeul 
C.E.C., iar in lipsa acestuia, ser
viciului financiar al unității în 
care vă desfășurați activitatea.

înscrierea în libretul de eco
nomii a sumelor depuse prin 
consimțămînt scris se face la 
unitatea C.E.C. la care s-a vi
rat depunerea, iar restituiri se 
pot efectua oricînd după dorința 
dumneavoastră.

Depunînd economiile la C.E.C. 
pe bază de consimțămint scris 
veți beneficia totodată și de 
drepturile și avantajele pe care 
legea le acordă tuturor depună
torilor.

Este de reținut că suma con
simțită să fie depusă la C.E.C, 
poate fi oricînd majorată sau 
micșorată după dorința dv. Tot
odată, puteți oricînd să dispuneți 
anularea consimțămîntului dat, 
intrucît toate depunerile la C.E.C. 
au caracter strict voluntar.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășului colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo,
Șef al statului,

Președintele Consiliului de Miniștri

BRAZZAVILLE
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Congo — a XXII-a 

aniversare a proclamării independenței de stat — îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez, în numele Fartidului Comunist Român, al guvernului 
și al poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prospe
ritate poporului congolez prieten. j

Sînt încredințat că raporturile de strînsă prietenie și conlucrare fruc
tuoasă statornicite între țările și partidele noastre se vor extinde și 
aprofunda tot mai mult în viitor, în interesul popoarelor român și con
golez. al cauzei păcii și independenței naționale, al colaborării și înțelegerii 
in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul congolez a- 
niversează astăzi două 
momente de “impor
tanță deosebită din 
istoria țării sale : 
proclamarea la 15 au
gust 1960 a indepen
dentei naționale după 
o îndelungată perioa
dă de dominație co
lonială, și revoluția 
din 13—15 august 1963, 
in cursul căreia ma
sele populare au în
lăturat de . la putere 
regimul reacționar, le
gat de interesele 
cercurilor neocolonia- 
liste, deschizînd o e- 
tapă de adinei prefa
ceri economico-sociale 
în viața Congoului. 
Astfel, încă din pri
mii ani ai noii peri
oade, autoritățile de 
la Brazzaville au luat 
o serie de măsuri pen
tru a lichida urmări
le dominației străine 
și a impulsiona valo
rificarea resurselor 
naționale în folosul 
propriu. Pămîntul și 
bogățiile subsolului au 
fost naționalizate; sta
tul și-a instaurat con
trolul asupra între
prinderilor din indus

triile textilă, a zahă
rului, cimentului și a 
altor sectoare.

Acțiunea de trans
formare a Congoului 
a luat un deosebit a- 
vint odată cu crearea 
Partidului Congolez al 
Muncii (1969), care 
și-a propus accelera
rea procesului de dez
voltare economică și 
socială a țării, întă
rirea sectorului de 
stat și creșterea bună
stării populației. A- 
ceastă preocupare, spri
jinită de masele popu
lare, a făcut ca în ul
timii ani pe cuprinsul 
țării să apară o serie 
de noi obiective in
dustriale și agricole, 
iar volumul investiții
lor să crească conti
nuu. în cadrul planu
lui de dezvoltare 
1982—1986, primul plan 
cincinal al R.P. Con
go, totalul acestora se 
ridică la un miliard 
105 milioane franci 
C.F.A. „Planul respec
tiv — scrie ziarul 
«Etumba», organul 
central al Partidului 
Congolez al Muncii — 
demonstrează hotărî-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Jocurile balcanice de atletism
• Victorii in serie a sportivilor noștri • Săritura in lungime femei ciștigată 
de „marea favorită", proaspăta recordmană mondială a probei, românca 
Vali lonescu • Au fost stabilite noi recorduri ale competiției • Astăzi, de 
asemenea, întreceri de real interes : cursa feminină de 1 500 m, aruncarea 

suliței femei, aruncarea discului bărbați, triplul salt

în ziua a doua a Jocurilor balca
nice de atletism, competiție ce se 
desfășoară pe stadionul „23 August" 
din Capitală, punctul de atracție l-a 
constituit proba feminină de săritu
ră în lungime, în care recordmana 
mondială Vali lonescu și-a confirmat 

■marile performanțe din acest15 'ăp, 
"Cîștigînd medalia de aur cu 7,04 'm, 
rezultat Ce coh’stittiie un nou record 
balcanic. în întrecerea de ieri, Vali 
lonescu — practic fără adversare, 
Anișoara Cușmir fiind indisponibilă — 
a avut o serie bună de sărituri : 6,83 
m, 6,86 m, 6,98 m și 7,04 m, fapt ce 
atestă clasa înaltă a acestei valoroase 
atlete. Pe locurile următoare s-au cla
sat Gina Panait (6,67 m) și Snezana 
Dancetovici (Iugoslavia) — 6,46 m.

Proba feminină de 3 000 m a fost do
minată net de Maricica Puică, în
vingătoare — cu un nou record na
țional și balcanic (8’31”67/100) — 
în fața campioanei mondiale univer
sitare Breda Pergar (Iugoslavia), cla
sată pe locul secund cu 8’54”55/100.

Un nou record balcanic a stabilit șl 
Corina Țifrea in proba de heptatlon, 
cu 6 080 puncte, secondată de Tatiana 
Stoiceva (Bulgaria) — 5 720 puncte.

Probele de 400 m garduri au pri
lejuit alte succese ale culorilor 
sportive românești, succese datorate 
lui Horia Toboc — 50”17/100 și Cris- 
tinei Cojocaru — 57”10/100.

FOTBAL: După 3 etape - un nou lider
Meciurile disputate ieri în etapa a 

treia a campionatului diviziei A la 
fotbal s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : A.S.A. Tg. Mureș — Di
namo București 1—1 (0—1) ; Sportul 
studențesc — Universitatea Craiova 
1—0 (0-0) ; F.C. Olt — F.C. Con
stanta 3—0 (1—0) ; Petrolul Ploiești 
— Politehnica Timișoara 2—0 (0—0) ; 
Jiul Petroșani — Steaua 2—1 (1—1) ; 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. Brașov 

rea poporului congolez 
de a-și consolida inde
pendența economică și 
voința sa de a con
strui o nouă societa
te, lipsită de exploa
tare".

în spiritul politicii 
sale de solidaritate 
militantă cu tinerele 
state africane. Româ
nia socialistă urmăreș
te cu interes și sim
patie lupta poporului 
congolez pentru con
solidarea independen
ței țării și realizarea 
de transformări cu 
caracter progresist, 
între țările și partide
le noastre s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare, o 
contribuție hotărîtoa- 
re avînd-o în acest 
sens întilnirile și con
vorbirile la cel mal 
înalt nivel. Acorduri
le șl Înțelegerile con
venite cu aceste pri
lejuri au deschis am
ple perspective conlu
crării româno-congo- 
leze, spre binele celor 
două țări și popoare, 
al cauzei generale a 
progresului și păcii.

Mihaela Loghin a terminat învingă
toare la aruncarea greutății, cu 19,56 
m, iar tinăra Daniela Matei a obți
nut prima sa victorie intr-o competi
ție de anvergură, cîștigînd cursa de 
400 m plat cu un timp promițător :

5 521’10/100.
’ Iată alți ciștigători-: 3 000 m obsta- 
1 cole -L /Arsenios Tsimonov (Grecia) 
■ 8’27”86/100 ; 400 m bărbați — Zeliko 

Knapici (Iugoslavia) 45”83/100 ; a- 
runcarea greutății bărbați — Nikolai 
Ghemigev (Bulgaria) 19,03 m ; arun
carea suliței bărbați — Emil Anghe- 
lov (Bulgaria) 81,12 m ; 1 500 m băr
bați — Dragan Zdravkovici (Iugosla
via) 3’41”41/100 ; 20 km marș — Con
stantin Stan (România) lh31’38”8/10 ; 
săritura cu prăjina — Dimitrios 
Kytleas (Grecia) 5,20 m ; săritura în 
lungime bărbați — Dimitrios Delifo- 
tis (Grecia) 7,94 m.

După două zile de întreceri, clasa
mentele pe echipe se prezintă astfel : 
feminin : 1. România — 141 puncte, 2. 
Bulgaria — 101 puncte, 3. Iugoslavia 
— 60 puncte, 4. Grecia — 47 puncte, 
5. Albania — 4 puncte, 6. Turcia — 
2 puncte ; masculin : 1. Grecia — 148 
puncte, 2. România — 137,5 puncte, 
3. Bulgaria — 135 puncte, 4. Iugosla
via — 102 puncte, 5. Turcia — 32 
puncte, 6. Albania — 9,5 puncte.

Campionatele se incheie astăzi, 
cînd de la ora 17 sînt programate 
ultimele finale. <s.

3—1 (2—1) ; F.C. Bihor — C.S. Tîr- 
goviște 5—1 (3—0) ; Politehnica Iași 
— S.C. Bacău 1—1 (1-0) ; F.C. Ar
geș Pitești — Corvinul Hunedoara 
0—0.

în clasament, un nou lider — F.C. 
Olt — cu 6 puncte, urmat de Sportul 
studențesc (6 puncte) și Dinamo (5 
puncte).

Viitoarea etapă se va desfășura 
sîmbătă, 21 august.

DE MIINE, LA BUZĂU

cinema
B Un om trăind ta viitor : SCALA 
(11 03 72) — 17; 19,30.
0 Teheran ’43 : SCALA — 9,30; 13, 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,15; 15,30; 
18,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 
16; 19.
B Trandafirul galben : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
E Trandafirul galben; Drumul oase
lor : PROGRESUL (23 94 10) — 15; 19. 
IS Ultimul cartuș : GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Păcală: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12,30; 16; 19.
B Un echipaj pentru Singapore : 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Nea Mărin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B Cursa — 17,45; 19,45; Popeye mari-

ilarul — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16 :
DOINA (16 35 38).
B Călăreții nocturni : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
B Tess : STUDIO (59 53 15) — 10; 13; 
16; 19.
B Bravul soldat Svejk : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19,30.
B Asociatul : GRADINA CAPITOL — 
20,4Ș.
B Neliniștea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
B Vasili și Vasilisa — 16,30; 19; Drep
tate pentru toți — 9; 11,30; 14 : TIM
PURI NOI (15 6110).
B Găinușa de aur : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 20. _ ------- . —............. ... 15>3O.■ Apașii : LIRA (31 71 71) — 
18; 20, la grădină — 21.
■ Waterloo : DACIA (56 35 94) ■ 
12; 16; 19.
■ Mephisto : VIITORUL (11 48 03) — 
16; 19.
■ 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.
S Provocarea dragonului : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
B o fată fericită : TOMIS (21 49 46) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21, GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.
B 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.
B Tora ! Tora ! Tora ! : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
B Contrabandiștii din Santa Lucia: 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Lanțul amintirilor : MUNCA
(21 50 97) — 13,30; 16,30; 19,30.
B Bunul meu vecin Sam : ARTA

(213186) — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 20,45, COSMOS (27 54 95) — 9,30;
12,30; 16; 19.
B Pierdut și regăsit : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
H Mireasa cu vălul negru : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
B Trei oameni periculoși : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B In arșița nopții : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 16; 18; 20.
B Acel oameni minunați ta mașinile lor 
Zburătoare : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
B Diligenta : UNION (13 49 04) — 
11,30: 13,30; 15,45; 18; 20.
E Cei șapte fantastici : GRADINA 
BUZEȘTI (50 43 58) — 20,45.
B Frontiera : GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
B Pilot de formula 1 : ___ ______
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
B Visul de argint al alergătorului : 
PARC HOTEL (17 08 58) — 21.
B Toate mi se tatlmplă numai mie : 
ARENELE ROMANE (41 15 36) — 20,30.

teatre turneu internaționalAl 21-lea 
de volei masculin al României

GRADINA

B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gimnastică sentimentală — 
19,30.
B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet și lumină de Ada 
Brumaru și Janine Costcscu, urmat 
de un concert susținut de cvartetul 
„Pro Musica" — 20.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Sentimente și naftalină
— 19,
B Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, 
stelele șl Boema — 17; 20; (grădina 
Batiștei) : Funcționarul de la Domenii
— 20.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Ctotați cu mine un cintec — 18,30.

16 august, în istoria sportu-Mîine,
lui buzoian va avea loc o premieră 
absolută : municipiul Buzău va găz
dui, pînă pe 20 august, ediția a 21-a a 
turneului internațional de volei mas
culin al României, cu care ocazie se 
inaugurează sala sporturilor „Dacia" — 
un edificiu modern, realizat de har
nicii constructori de la I.J.C.M. Bu
zău. Cei peste 2 500 de spectatori care 
vor fi prezenți în sală așteaptă — în 
fiecare din zilele întrecerii — pasio
nante momente de volei și unul 
emoțional prin retragerea din echipa 
națională a lui Corneliu Oros. ani la 
rind căpitan al tricolorilor. La acest 
valoros turneu, de peste hotare parti
cipă echipele U.R.S.S., R.D. Germa
ne, Franței, R.P. Ungare și R.F. Ger
mania, în compania cărora voleiba-

® O NOUĂ METODĂ 
DE ECONOMISIRE A 
BENZINEI. Specialiștii de la 
N.A.S.A. au elaborat o nouă me
todă de economisire a benzinei, 
utilizînd în acest scop o pudră 
metalică ce se introduce în sis
temul de lubrifiere a motorului. 
Sub influența căldurii și a pre
siunii din motor, particulele a- 
cestei pudre metalice formează 
un strat protector pe organele 
în mișcare, supuse unei uzuri 
puternice. Stratul protector în- 
tirzie considerabil uzura și, po
trivit calculelor preliminare, 
după un parcurs de 100 000 ki
lometri la motoarele astfel tra
tate nu apare obișnuitul consum 
excesiv de benzină.

• „CONTABILITATE" 
ÎN EPOCA DE PIATRĂ. 
Cînd au descoperit desenele ru
pestre din peșterile aflate în 
bazinul Amazoanelor, arheolo
gii din America de Sud au cre
zut la început că sint pur șî 
simplu ornamente decorative ale 
așezărilor neolitice. Unii oameni 
de știință consideră insă acum 
că aceste desene aveau un scop 
utilitar. Profesorul Denis Wil
liams din Guyana, care a stu
diat desenele rupestre, a ajuns 
la concluzia că ele sint un fel 
de „listă de produse". Utilizind 
un sistem de calcul iscusit, vî- 
nătorii țineau evidența anima
lelor vînate și... mîncate. „Re
sursele peșterii erau minime — 
susține profesorul Williams. 
De aceea, oamenii din epoca de

piatră nu puteau trăi fără cal
cule ! Ei pictau în culori dife
rite «plusurile» și «minusurile». 
Se înțelege că «balanța» trebuia 
să fie activă ; una negativă ar 
fi însemnat foamete și moarte".

• RUBENS Șl... INE
LELE COPACILOR.Metoda 
stabilirii virstei copacilor după 
inelele lor anuale își găsește 
aplicații neașteptate. Astfel, nu 
de mult, savanți din Hamburg 
au produs senzație în lumea ști
ințifică stabilind că un tablou, 
aflat Ia galeria din Kassel, con
siderat ca fiind opera lui Ru
bens, de fapt nu-i putea apar
ține întrucit seîndura pe care 
este pictat a fost tăiată din- 
tr-un copac doborît după moar
tea marelui artist !

• TAINA LACULUI 
DIN MUNȚI. Specialiștii 
stației de cercetări fizico-geogra- 
fice din Tian Șan a Academiei 
de științe a R.S.S. Kirghize au 
descoperit taina dispariției la
cului Merțbaher, situat la o al
titudine de 3 200 m. Identificat 
la începutul secolului, lacul se 
afla situat între doi ghețari. 
Anul trecut, în septembrie, s-a 
constatat ...dispariția lui. Cer
cetătorii stației au stabilit că 
apele lacului s-au scurs prin- 
tr-un canal natural în lungime 
de 14 km săpat în ghețar, canal 
care funcționa doar

pe an în perioada august-sep- 
tembrie. Natura crease aici o 
uriașă ecluză.

• O MARE EXPOZI
ȚIE DE COCHILII. în 
vincia 
a fost 
ție de 
cestea.
sînt adevărate rarități, prețuite 
de colecționari. Sînt cochilii ale 
unor moluște care cîntăreau 
peste 200 kg ; un exponat recol
tat pe țărmurile australiene are 
dimensiunile unui copil, iar al
tele sînt atit de mici incit abia 
dacă sînt vizibile cu ochiul li
ber. La această expoziție ău 
fost prezentate exemplare din 

cîteva zile 25 de țări, adevărate bijuterii

Ascoli Piceno. din Italia, 
deschisă o mare expozi- 
cochilii. Unele dintre a- 
notează agenția A.N.S.A.,

sculptate in formele cele mai 
diverse și mai neașteptate, in 
toate culorile și nuanțele spec
trului. avind forme geometrice 
și alcătuiri arhitecturale care 
pot trezi invidia celor mai de
săvârșiți / artiști. Iar faptul că 
poluarea apelor oceanului pla
netar reduce numărul speciilor 
face să crească prețul lor în rîn
dul colecționarilor. Astfel, o co
chilie denumită științific „cy- 
priae aurantium", pe care șefii 
unor triburi filipineze o păstrau 
ca simbol ai puterii lor, se vinde 
cu cîteva milioane de lire ita
liene.

® FĂRĂ CHEIE. In
Ungaria a început producția scris . în urmă cu 50 de ani. El 
unei broaște care se des- va apărea în curînd in rafturile 
chide nu cu ajutorul cheii, cî librăriilor.

al literelor. Broasca are 26 de 
butoane, pe care sînt înscrise li
terele alfabetului. Pentru a o 
deschide, trebuie mai întîi for
mat cuvîntul codificat, iar apoi 
apăsat pe clanță. Fără cunoaș
terea „cuvîntului vrăjit", prac
tic este imposibil de deschis 
ușa. numărul de combinații po
sibile depășind 67 de milioane.

• ROMAN INEDIT 
DE ZWEIG. Critici literari 
austrieci au avut șansa de a 
descoperi un manuscris inedit 
al compatriotului lor Ștefan 
Zweig. Este vorba de romanul 
intitulat „In beția întoarcerii",

liștii noștri speră să se numere 
printre candidații la cîștigarea com
petiției, a „Trofeului Pietroasa 
Buzău *82“.

Antrenorul emerit Nicolae Sotlr, de 
numele căruia sînt legate multe din 
marile victorii ale voleiului româ
nesc, a apelat pentru acest turneu la 
jucători care anul trecut au fost în
cununați „cu aur" la Universiada de 
la București. Talentul și voința de 
afirmare a jucătorilor noștri ne fac 
să credem că la Buzău, ca și, peste 
cîteva săptămîni, la Buenos Aires, la 
„El Mundial ’82“, tricolorii vor onora 
cartea de vizită a voleiului românesc. 
Dar iată-i și pe cei care promit acest 
lucru : Nicu Stoian (care a învățat 
volei în județul Buzău, la Rîmnicu 
Sărat, sub conducerea profesorului 
Ștefan Vasile, și va prelua banderola 
de căpitan al naționalei de la Corne
liu Oros)'. Dan Gîrleanu, Petre Iones- 
cu, Marius Căta-Chițiga, Marian 
Mițu, Florin Mina, Viorel Manole, 
Sorin Macavei, loan Hînda. Emilian 
Vrincuț, Valeriu Spînu, Ovidiu Ghiz- 
davu, Vasile Ștreang și Dumitru 
Șchiopescu.

Mîine, incepînd de la ora 16, se vor 
disputa in ordine partidele : Româ
nia — R.F. Germania, Franța — R.D. 
Germană, Ungaria — U.R.S.S. (Stelian 
Chiper, corespondentul „Scînteii").

Tren suplimentar spre litoral
Direcția regională de căi ferate 

București informează că incepînd din 
ziua de 15 august va fi introdus un 
nou tren accelerat pentru litoralul 
Mării Negre. Acesta va circula pînă 
la data de 29 august ca tren cu nr. 
825 (II), cu plecarea din București 
Nord la ora 7 dimineața și îna
poierea din Constanța la ora 18,30.
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tel aviv întrevederi româno-israeliene NAMIBIA ZIUA INDEPENDENTEI INDIEI
■!

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Con- 
tinuindu-și vizita în Israel, tovarășul 
Vasile Pungan, ministru secretar de 
stat, trimisul special al președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a avut în
trevederi cu Yitzhak Shamir, minis
trul afacerilor externe, și Ariel Sha
ron, ministrul apărării, precum și cu 
Menahem Savidor, președintele Kneș- 
setului (parlamentul).

In spiritul considerentelor și punc
telor de vedere ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, cu acest prilej a

fost efectuat un schimb de vederi cu 
privire la situația din Orientul Mij
lociu și, în mod deosebit, la eveni
mentele din Liban, examinîndu-se 
perspectivele și căile de soluționare 
politică negociată a acestora.

Totodată, au fost abordate proble
me de interes comun, privind rela
țiile bilaterale.

întrevederile au avut 16c într-o 
atmosferă deschisă, de sinceritate.

La convorbiri a participat amba
sadorul român în Israel, Constantin 
Vasiliu.

Intensificarea activității 
forțelor patriotice

Evoluția situației din Liban
• Observatorii O.N.U. în imposibilitate de a se instala la Beirut 
® Scrisoarea lui Yasser Arafat adresată secretarului general al 

Națiunilor Unite © Declarația secretarului Ligii Arabe

LUANDA 14 (Agerpres). — Deta
șamentele militare ale Organizației 
Poporului Africii de Sud-Vest 
(SWAPO) intensifică lupta împotri
va trupelor regimului rasist de la 
Pretoria, care continuă să ocupe ile
gal teritoriul Namibiei. Un comuni
cat al SWAPO, difuzat la Luanda, 
precizează că, in ultimele zile, for
țele patriotice au lansat o serie de 
atacuri împotriva unor puncte for
tificate ale trupelor sud-africane, 
provocîndu-le însemnate pierderi. 
Comunicatul menționează că; in 
cursul acestor acțiuni, șapte elicop
tere au fost distruse și cincisprezece 
militari au fost uciși.

RIO DE JANEIRO 14 (Agerpres). 
— Problemele menținerii păcii, în
cetării cursei înarmărilor și găsirii 
căilor de prevenire a situațiilor de 
criză s-au situat în centrul dezba
terilor celui de-al Xll-lea Congres 
mondial al Asociației internaționa
le de științe politice desfășurat în 
orașul brazilian Rio de Janeiro. O 
atenție deosebită a fost acordată 
de pârtieipanți și problemelor pro
gresului • economic și social, uniri,i 
eforturilor umanității, în vederea so
luționării problemelor globale ale 
contemporaneității.

Dezbaterile in cadrul lucrărilor in 
plen și pe secții au. scos in evi
dență 
știință 
tivele 
zuința 
ția la 
bleme 
menirea. Participanții - peste 1 200 
de oameni de știință din numeroa
se țări — au subliniat rolul crescînd, 
în actualele condiții internaționale, 
al colaborării oamenilor de știință 
din întreaga lume la soluționarea 
problemelor păcii, războiului și 
dezarmării.

îngrijorarea oamenilor de 
față de stadiul și perspec- 

relațiilor internaționale, nă- 
lor de a-și aduce contribu- 
soluționarea actualelor pro- 
cu care este confruntată o-

14 (Agerpres). 
al Națiunilor 

de Cuellar, a 
de Securitate 

informează că

NAȚIUNILE UNITE 
— Secretarul general 
Unite, Javier Perez 
prezentat Consiliului 
un raport prin care il
este imposibil să se procedeze la des
fășurarea pe teren a observatorilor 
O.N-U. la Beirut, in conformitate cu 
prevederile ultimelor rezoluții ale a- 
cestui organism, din cauza opoziției 
Israelului, informează agențiile Reu
ter și Associated Press.

Pe de altă parte, Cuellar a infor
mat că cei zece observatori ai O.N.U. 
aflați în Liban se găsesc tot în loca
litatea Yarze (la sud-est de Beirut), 
fiind în imposibilitate de a instala 
posturi adecvate de observație în a- 
propierea pozițiilor înaintate ale 
părților în conflict.

In încheiere, secretarul general al 
O.N.U. exprimă speranța că va fi po
sibil 'să se găsească fără întîrziere o 
soluție la problemele umanitare ur- 

r| gente: in favoarea populației civile a
I Beirutului, iar prin cooperarea tutu- 
. ror părților interesate — să se re- 

j : glementeze aspectele mai ample ale
; situației și să fie aplicate rezoluțiile 

Consiliului de Securitate.
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BEIRUT 14 (Agerpres). — Preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), Yasser Arafat, a trimis 
o scrisoare secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în 
cate cere Națiunilor Unite să ia toa
te măsurile posibile și necesare pen
tru a contribui la aplicarea rezoluției 
517 a . Consiliului de Securitate, in
formează agenția palestiniană de pre
să WAFA, citată de France Presse.

După cum s-a anunțat, rezoluția 
cere retragerea urgentă a forțelor is
raeliene care au avansat în Liban 
după 1 august și autorizează secreta
rul general al O.N.U. să sporească 
imediat numărul observatorilor Na
țiunilor Unite în Beirut.

Reamintind hotărirea O.E.P. de a 
retrage forțele armate palestiniene 
din Bșirut, Yasser Arafat a arătat că 
hărțuielile permanente și bombarda
mentele israeliene asupra capitalei 
libaneze au ridicat serioase obstaco
le în 'calea aplicării prevederilor re
zoluției.

Președintele Consiliului Executiv 
al O.E.P. a cerut, totodată, instala-

rea imediată a observatorilor O.N.U. 
la Beirut și în împrejurimile orașu
lui, subliniind rolul vital al forțelor 
Națiunilor Unite sau multinaționale 
in această perioadă critică, precum , și 
contribuția lor esențială Ia asigura
rea securității și păcii în zonă.

TUNIS 14 (Agerpres). — Secreta
rul Ligii Arabe, Chedli Klibi, a a- 
preciat, într-o declarație dată publi
cității la Tunis, că apelul secretaru
lui general al Națiunilor Unite pri
vind convocarea unei reuniuni inter
naționale consacrate problemei pa
lestiniene și crizei din Orientul Mij
lociu „este conform Cartei și rezo
luțiilor O.N.U.", informează , agenția 
France Presse. El a subliniat respon
sabilitatea directă ce revine O.N.U., 
întregii comunități internaționale 
pentru tot ce se petrece în Liban. 
Chedli Klibi a apreciat că membri
lor permanenți ai Consiliului, de 
Securitate le revin răspunderi supli
mentare pentru consolidarea păcii și 
securității internaționale. Aceste, răs
punderi, a evidențiat el, impun ca 
țările respective să acționeze imediat 
pentru a se pune capăt agresiunii 
israeliene și să contribuie la reali
zarea unei păci juste, 
raelul să se supună 
O.N.U.

obligînd Is- 
rezoluțiilor

BEIRUT 14 (Agerpres). 
precar domnea la Beirut 
cea de-a doua zi de la 
vigoare a ultimei încetări a focului, 
transmite din capitala libaneză agen
ția France Presse. Numeroși locui
tori din Beirutul de vest au conti
nuat să caute printre avalanșa de 
ruine persoane date dispărute după 
bombardamentele efectuate din aer, 
de pe mare și de pe uscat, miercuri 
și joi, de forțele israeliene invada
toare.

în ciuda ultimei cereri formulate 
de Consiliul de Securitate, forțele is
raeliene care asediază sectorul de 
vest al Beirutului nu au ridicat blo
cada asupra capitalei libaneze impu
să de o lună și jumătate. Locuitorii 
Beirutului de vest sint, în continua
re, privați de produsele esențiale ale 
vieții zilnice. Lipsesc, în special, apa, 
alimentele, carburantul și medica
mentele.

— Un calm 
sîmbătă, in 
intrarea în
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Agenția WAFA despre
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INDIA A PROPUS PAKISTANU
LUI ÎNCHEIEREA UNUI TRATAT 
DE PACE, PRIETENIE ȘI COOPE
RARE,. a anunțat în cadrul unei 
conferințe de presă,. organizată la 
Islamabad, Niaz Ahmed Na.ik, re
prezentantul Ministerului' Pakista
nez de Externe la convorbirile pri
vind normalizarea relațiilor dintre 
cele două.țări.• Potrivit agenției 
France Presse, el a. precizat că -mul
tiplele aspecte legate de propunerea 
avansată de reprezentantul indian 
al afacerilor externe; " Naharaj 
Krishan Rasgotra, urmează să fie 
studiate cu atenție de Pakistan.

I PERSPECTIVA UNOR ALEGERI 
GENERALE ANTICIPATE ÎN DA-

I NEMARCA. Partidul Radical' din 
Danemarca a refuzat vineri să se 
alăture social-democraților pentru <

I alcătuirea uriui guvern minoritar, 
astfel îneît s-a deschis perspectiva I

| organizării unor alegeri generale 
anticipate pînă la sfirșitul acestui 1

I an, informează agenția U.P.I.

Criza de guvern din Italia
Continuă consultările intre liderii unor partide politice

ROMA 14 (Agerpres). — Premierul zece, puncte, a cărui principală pre- 
desemnat al Italiei, Giovanni Spado
lini, și-a încheiat prima săptămină 
de consultări cu liderii unor partide 
politice italiene, întreprinse în ve
derea constituirii unui nou guvern 
de coaliție, informează agenția Asso
ciated Press.

Vineri, secretarul general al Parti
dului Socialist Italian, Bettino Craxi, 
a declarat că negocierile au intrat, pe 
un teren mai constructiv, mai aleș 
că .și alți lideri politici sint dispuși 
să discute problema unor reforme a 
activității și, prerogativelor parlamen
tului. Dealtfel, a subliniat Craxi, in 
ceea.ce il privește, P.S.I. nu va intra 
într-o nouă coaliție guvernamentală 
fără reformele menționate.

în vederea continuării consultări
lor, care vor fi reluate marți, premie
rul desemnat a elaborat un plan în

vedere se referă la. „inițiative urgen
te din partea ., partidelor majorității 

. pentru modificarea, scrutinului secret 
din parlament". Acesta vizează evi
tarea unor experiențe de felul celei 
care a dus la căderea. guvernului; 
cind un proiect de lege sprijinit de 
Senat și aprobat de cabinet a fost 
respins ca urmare a votului ■ negativ 
al unor deputați democrat-creștini, 
care au profitat de- caracterul secret 
al votului. ■

Alte puncte ale planului publicat 
de Giovanni. Spadolini se referă- la 
reducerea atribuțiilor , parlamentului 
de a amenda ■ legislația introdusă. de 
guvern și la crear.ea unui comitet 
special- care; să, soluționeze deosebirile - 
de vederi între organele executive, și 
■legislative ale puterii.

PHENIAN

distrugerilor 
israeliene

stră-

I 3,19 MILIOANE ȘOMERI ÎN I 
I MAREA BRITANIE. Rata anuală a
inflației în Marea Britanie, calculată 1 

11a nivelul prețurilor , de corisuin.
pentru luna iulie, se ridică la 8,7 la I 
sută. Economiștii britanici aprecia- | 

Iză că, ■ deși rată inflației este, mai
mică decit în luna precedentă, a- 1 
ceastă reducere nu reprezintă un I 
indice încurajator privind situația 

I economiei, deoarece șomajul se,
menține la un nivel-ridicat, 3,19 mi
lioane persoane .fiind.: fără, locriri; de I

■ muncă, iar producția industrială a 
scăzut, cu' 1,7 la sută îri iunie în ra- j

I port cu luna precedentă.
| INFLAȚIA ÎN SUEDIA. în prime- i 

J le șapte luni ale 'acestui an, în I
Suedia prețurile s-au majorat cu ■ 

| 6.7 la sută, a anunțat Oficiul pen
tru prețuri diri Stockholm. Rata in- I 

i flației a păstrat un . ritm anual de I 
iȘXȚ? sută- Cre^.i:^ i&tetWW’ 

. luna .tuhe se datorează, tn principal; I 
junei ''sporiri a costului produselor
alimentare "agricole. 1

I

cu colegii lor din Coreea de Sud
PHENIAN 14 (Agerpres). — Lâ 

Phenian s-a desfășurat joi un mare 
miting al studenților din capitala 
R.P.D. Coreene, în cadrul căruia a 
fost exprimată solidaritatea cu co
legii lor din Coreea de Sud supuși 
unor crunte represalii de către au
toritățile de la Seul, relatează agen
ția A.C.T.C. Participanții au protes
tat energic împotriva condamnării la 
moarte a doi studenți din Seul și a

întemnițării unui mare număr de ti
neri patrioți sud-coreeni care-și ex
primă dezacordul total cu politica 
antipopulară și antinațională. a regi
mului instaurat de Chun Du Hwan. 
In luările de cuvint rostite la mi
ting s-a subliniat solidaritatea de
plină cu aspirațiile legitime ale stu
denților și întregii- populații din Co
reea de Sud spre o viată nouă, spre 
edificarea unei patrii unite, indepen
dente și democratice.

In fiecare an, la 15 
august, populația capi
talei indiene se adună 
lingă zidurile 
vechiului Fort Roșu
pentru a asista la ce
remonia ridicării dra
pelului national. Este 
un moment solemn, de 
cinstire a actului pe
trecut în același loc la
15 august 1947, cind 
Jawaharlal Nehru a 
proclamat independen
ta de stat a Indiei, 
deschizind o nouă pa
gină in istoria acestei 
țări de străveche ci
vilizație.

Anii care 
de la acest 
memorabil _  __
stituit o perioadă de 
eforturi susținute pen
tru lichidarea subdez
voltării moștenite din 
trecut și valorificarea 
in folosul propriu al 
resurselor naționale, 
aducind profunde mo
dificări în înfățișarea 
tradițională a Indiei. 
Dacă acum 35 de ani 
marea tară din sudul 
Asiei era nevoită să 
recurgă la. import pen
tru orice produs indus
trial,. astăzi, ea se înfă
țișează, ca un stat cu 
un apreciabil poten
tial economic. Au fost 
puse bazele unor ra
muri • hotărîtoare pen
tru dezvoltarea întregii 
economii, cum sint 
construcțiile . de ma
șini,. siderurgia, chi
mia,' energetica ș.a. A 
luat uri puternic av.înt 
acțiunea ■ de prospecta
re și valorificare a bor 
gățiilor subsolului. Po
trivit unui raport dat 
publicității la Deliii, 
zăcămintele de țiței 
descoperite pînă acum 
pe- teritoriul de pe con
tinent și în platoul 
continental ș-ar cifra 
la 15 miliarde tone, 
ceea ce va permite 
sporirea producției na-: 
ționale de petrol de la
16 milioane tone, cit 
este in prezent, la 67 
milioane tone in 1985.

. Ele vor stimula,- de a- 
semenea, dezvoltarea 
considerabilă a in
dustriei . petrochimice.

au trecut 
eveniment 
au con-

■

%

■î:
• ■

IIii
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Vedere din Bombay

Astfel, la Mathura, 
statul Uttar Pradesh, 
se construiește cel mai 
mare combinat petro
chimic din tară, cu o 
producție prevăzută de 
6 milioane tone și 
care, la începutul lu
nii trecute, a început 
producția de probă. Se 
desfășoară o activitate 
intensă pentru diversi
ficarea surselor de e- 
nergie prin sporirea 
extracției de cărbune, 
crearea de . centrale 
nucleare, folosirea e- 
nergiei solare etc.

Prefaceri importan
te-au avut loc și in a- 
gricultură, sector de 
bază al economiei in
diene, in care lucrează 
80 la sută din popu
lația de 684 milioane a 
țării. în ultimele de
cenii au fost construi
te peste 500 de siste
me de irigații mari și 
mijlocii, iar suprafața 
irigată a crescut cu o 
dată șl jumătate. Așa 
cum apreciază însă au
toritățile indiene, ur
mele adinei lăsate de 
cele două secole de 
dominație străină vor 
necesita în continua
re , eforturi susținute

/jxj: - x I

pentru soluționarea 
unui șir de probleme 
de ordin economic și 
social.

Poporul român ur
mărește cu interes 
și simpatie succesele 
obținute de poporul 
indian pe calea conso
lidării independentei 
și a făuririi unei vieți 
noi. Intre Republica 
Socialistă România și 
Republica India s-au 
statornicit relații de 
strinsă colaborare care, 
sub impulsul acorduri
lor și înțelegerilor con
venite la cel mal 
înalt nivel, cunosc o 
continuă dezvoltare șl 
diversificare. Un mo
ment de cea mai mare 
importanță l-au con
stituit in acest sens 
convorbirile 
președintele _____ ,
Ceaușescu și primul 
ministru al 
Indira Gandhi, Ia Bucu
rești, în octombrie 1981. 
înțelegerile stabilite 
atunci au deschis noi: , 
și ample perspective ' 
conlucrării bilaterale, 
în interesul celor două 
țări și popoare, al 
cauzei- păcii și înțele
gerii internaționale. ' I

dintre 
Nicolae
Indiei,

Mesajul președintelui Pakistanului 
cu prilejul aniversării independenței

„Muncitorii străini, primii afectați
ISLAMABAD 14 (Agerpres). — Cu 

prilejul, celei de-a-35-a aniversări a 
proclamării independenței naționale 
a Pakistanului, președintele țării., ge- • 
nerâlul Mohanjmed. Zia-ul Haq, a 
adresat uri mesaj la posturile națio
nale de radio și televiziune, transmi
te agenția Î.N. A.

El a chemat națiunea să-și intensi
fice eforturile pentru înlăturarea stă
rii de sărăcie, eradicarea analfabetis
mului și sâ sprijine reformele me
nite să contribuie la dezvoltarea eco- 

.. nomisă. și socială a- țării.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Intr-un 
material referitor la efectele vio
lentelor bombardamente israeliene 
de joi, agenția palestiniană de știri 
WAFA transmite : „în zona Univer
sității arabe și a cartierului Fălc
ii ani, in taberele de refugiați pa
lestinieni de la Sabra și Shatila. este 
greu să găsești o clădire care să nu 
fi fost distrusă sau grav avariată. 
Un drum de o oră și jumătate pe 
jos sau 
ploarea 
cele 220 
rdeliene
iectile de artilerie. Desigur, mai sint 
clădiri care au ziduri in picioare. 
Dar străzile sint pline de ruine pe

amploarea 
provocate de bombardamentele

întinderi de sute de metri. Cit cu
prinzi cu ochii, stilpii de telegraf 
au sirmele sfișiate, balcoanele sint 
pe jumătate năruite în stradă, iar 
drumul este sfirtecat de gropi 
uriașe.

Peste tot, supraviețuitori și locui
tori care s-au adăpostit 
parte, caută întunecați ce 
mas din locuințele lor. 
este acoperit de schije șl 
te de proiectile, de rămășițe de bom
be cu bile sau fragmentație. Și, in 
nici una din aceste străzi nu există 
vreun obiectiv militar, numai dacă 
locuințele, librăriile, restaurantele, 
spitalele, birourile și terenurile de 
joacă nu pot fi cumva calificate 
astfel".

in altă 
a mai ră-. 
Pământul 
fragmen-

I PERFORMANȚA ALPINA. O 
coborire. pe . schiuri . de la altitu-

Idinea de 8 068 metri a fost realiza
tă de elvețianul Silvain Saudan, 
care, plecînd de pe piscul Gasher-

| bum al masivului Himalaya, la ora 
16,00, a ajuns la poalele munt-elul 
după o alunecare, de nouă ore, des-'

Ifășurgtă in două etape,, transmite 
agenția Reuter.

. DATORIILE EXTERNE ALE 
BRAZILIEI. Președintele Braziliei, I

' Joao Baptista de Figueiredo, a de- | 
■ clarat, într-o alocuțiune rostită în 

localitatea Menaus, că datoriile ex- I
■ terne ale țării sale Se ridică la peste | 
• 80 miliarde dolari — informează 
agenția Associated Press.

Situația dramatică a imigranților din Europa occidentală
In favoarea rezolvării politice a problemelor 

din America Latină și Bazinul CaraibilorIntr-o suită de articole consa
crate situației dramatice a emigran- 
ților din Europa occidentală, ziarul 
„Al Maghrib", care apare la Rabat, 
arată că o mare parte a celor 
400 000 de marocani aflați în Franța 
sint amenințați cu expulzarea ca 
urmare a aplicării legislației cu pri
vire la reducerea mîinii de lucru 
și a persistenței crizei economice.

„O serie de cercuri din această 
țară, subliniază ziarul citat, sint de 
părere că înlăturarea dificultăților 
existente trebuie să aibă loc pe sea
ma imigranților : «Noi avem • in 
Franța 2 milioane de muncitori 
străini și 2 milioane . de șomeri 
autohtoni ; s.qluția care se impune 
este. șă-i înlăturăm pe primii pen
tru a face loc celorlalți».

Instalarea noii majorități in Fran
ța nu a ' 
situației mîinii de lucru. Fapt pe 
care nu l-a ascuns nici secretarul 
de. stat francez pentru imigrări in
tr-o referire la situația imigranți
lor după expirarea termenului pen
tru regularizarea statutului lor, la 31 
martie 1982 : «Un anumit număr de 
străini — a spus acesta — nu. vor 
mai putea, beneficia de permisul de 
ședere, acesta este un lucru cert. Ei 
vor. fi .conduși la punctele de , fron
tieră». Pe noii imigranți înaltul 
funcționar ii descurajează fără me- 
najaniente :■ ~A trecut timpul cind 
Franța putea să primească valuri 
de străini».

Probleme asemănătoare, continuă 
ziarul, se pun nu numai in ce pri
vește Franța. în R.F.G., de pildă, 
guvernul este înclinat in prezent să 
refuze statutul de șomer permanent 
(și alocațiile respective) anumitor 
categorii de foști salariați, care vor 
trebui să accepte slujbe rezervate 
pină acum străinilor. Ce se va in- 
timpla cu marocanii care au avut 
pină acum «privilegiul» să ocupe 
slujbe privite cu dispreț de autoh
toni ?

In Belgia numai 180 din cei 300 000 
de marocani se bucură de o formație

profesională. Printre acești 300 000 
se numără 65 000 . de șomeri, adică 
dublul ratei șomajului național. 
Cine a spus că nord-africanii n-ar 
fi primii țapi ispășitori ai maras
mului occidental ? Iată tot . atitea 
stări de lucruri care nu trebuie să 
ne lase indiferenți"... încheie ziarul 
„Al Maghrib".

CARACAS 14 (Agerpres). — Ve
nezuela se pronunță Dentru norma
lizarea relațiilor cu Cuba, dezvolta
rea pe toate planurile a relațiilor cu 
Nicaragua și pentru soluționarea pe 
cale pașnică a tuturor problemelor 
existente în America Latină și Ba-

zinul Caraibilor — a declarat mi
nistrul venezuelean de externe. Jose 
Alberto Zambrano Velasco. El a 
subliniat că țara sa împărtășește și 
apără principiile înțelegerii recipro
ce și ale respectării dreptului tutu
ror popoarelor Ia autodeterminare.

Zi

rSituația mîinii de lucru imigrante 
preocupă și săptăminalul „JEUNE 
AFRIQUE", care, intr-un articol in
titulat „Imigranții — primii afectați 
de măsurile adoptate in R.F.G.", 
scrie :

„Odată cu deteriorarea pieței 
muncii (numărul șomerilor este cu 
54 la sută mai mare in ultimul an, 
iar. cel al solicitanților de servicii 
se va ridica, probabil, la 2 milioane 
la sfirșitul iernii) guvernul R.F.G. a 
decis o suită de măsuri vizind res
pingerea imigrării : in concepția 
autorităților, cifra actuală de 4.5 mi
lioane străini nu trebuie să fie. de
pășită in nici un caz. Astfel, celor 
1,9 milioană de muncitori imigranți 
(9,4 la. sută din populația activă) 
nu li se va iiiai permite să-și aducă 
familiile. (Adolescenții, in virstă de 
peste 16 mii, nu se vor putea ală
tura părinților lor, in R.F.G. Dispo
ziții, deosebit de severe . sint pre
văzute in legătură cu sectorul con
strucțiilor unde este interzis sis
temul angajării temporare a unor 
străini. Potrivit acestora, șefii de 
întreprinderi care vor încălca 
această interdicție vor primi o 
amendă de 1.00 000 de mărci.

Prezența populației străine sus
cită sentimente xenofobe, lucrătorul 
imigrant fiind adesea considerat 
răspunzător de situația existentă 
pe piața muncii. ■

Sintem • departe de epocă 
boom-ului economic vest-german 
(din jurul anilor 1960) cind guver
nul de la Bonn încuraja afluxul de 
muncitori străini. In prezent are 
loc o evoluție neliniștitoare in 
sens invers" consideră „Jeune 
Afrique"

Gh. CERCELESCU

ame- 
toate

cu mașina dezvăluie am- 
distrugerilor provocate de 
bombardamente aeriene is- 
și de zecile de mii de pro-

:rea noii majorități m Fran- 
dujj Za o schimbare reală a

grupului, 
„puncție"

mari și mai rapide 
origine, 

au loc convertiri

DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ

Dansul fantomelor

Efecte in lanț ale dobînzilor înalte
tuala situație critică va evita, desi
gur, falimentul total, dar cu ce 
preț I Acele uzine ale firmei de
venite nerentabile vor fi închise, 
iar .muncitorii — concediați. Pen
tru ca întreprinderile rentabile să 
rămină in viață, statul va trebui 
să. garanteze datoriile 
ceea ce presupune o 
serioasă în veniturile bugetului fe
deral, care nu sint altele decit cele 
ale' contribuabililor vest-germani. 
Prețul este deci, creșterea șoma
jului și, implicit, deteriorarea con
dițiilor de viață pentru cetățeanul 
de rînd și amplificarea probleme
lor sociale pentru stat. 

Schimbările în raportul de va
loare dintre monede, ca și valul 
falimentelor sînt tot atîtea forme 
de manifestare ale actualei crize ■ 
economice mondiale, care se acu- 
tizează mereu datorită faptului că 
la vechii factori agravanți se. ală
tură alții noi. cum este politica do- 
binzilor înalte. Cu siguranță, mo
neda franceză nu s-ar fi, devalori
zat atit de mult, intr-un interval 
atit de scurt, dacă dobinzile băn
cilor americane n-ar fi atins cel 
mai ridicat nivel de după 1929. Do
binzile excesiv de înalte din S.U.A. 
antrenează o amplă mișcare de 
capitaluri spre piața americană, 
care oferă astfel perspectiva unor 

. ciștiguri mai 
decit piețele țărilor de 
Drept urmare 
masive de capitaluri din alte va
lute în dolari, ceea ce duce la în
tărirea monedei americane, multă 
vreme în pierdere de valoare, con
comitent cu slăbirea devizelor prin
cipalilor parteneri ai S.U.A.. dintre 
care unele tradițional ferme, ca . 
marca vest-germană sau yenul ja
ponez. Nici „A.E.G. — Telefunken". 
care desface 8 000 de produse in 
aproape o sută de țări, n-ar fi 
ajuns probabil în situația de a 
nu-și putea achita suma de 5 mi
liarde de mărci datorată unor bănci, 
dacă dobînzile înalte nu i-ar fi 
adus mari poveri suplimentare : 
peste 260 milioane de mărci numai 
in 1982.

In timp ce la Paris dolarul 
rican a bătut, zilele trecute, 
recordurile de ascensiune în ra
port cu moneda franceză, prin 
străpungerea plafonului de șapte 
franci, la Bonn valul falimentelor 
s-a spart mai zgomotos ca oricind : 
gigantul industriei vest-germane 
„A.E.G. — Telefunken", devenit 
insolvabil, a cerut deschiderea unei 
acțiuni in justiție pentru a-și re
glementa actuala situație precară. 
Dimensiunea implicațiilor social-e- 
conomice și chiar politice ale celor 
două evenimente le-a adus în pri
mele pagini ale presei mondiale, 
care se face ecoul marii neliniști 
ce domnește atit în Franța, cit și 
in R.F. Germania.

Există, intr-adevăr, destule te
meiuri care justifică o astfel de 
neliniște. în cazul Franței, este su
ficient. să amintim că la începutul 
anului 1980 dolarul era schimbat 
p.e patru franci. Cu alte cuvinte, in 
mai puțin de trei ani, moneda fran
ceză a pierdut, față de cea ameri
cană, peste trei sferturi din va
loarea sa... Aceasta înseamnă că 
Franța a vîndut mai ieftin și a 
cumpărat mai scump, deci a primit 
mai puține devize din exporturi 
și a dat mai multe pentru impor
turi, ceea ce a favorizat sporirea 
deficitelor balanței comerciale ; că 
veniturile întreprinderilor sale au 
scăzut, in timp ce cheltuielile lor 
de producție au crescut, fapt care 
a slăbit competitivitatea produse
lor franceze pe piața externă și a 
accentuat tendințele inflaționiste 
pe cea internă. în aceste condi
ții. întreg programul de măsuri 
adoptat de autoritățile franceze în 
vederea revenirii la o dezvoltare 
economică pe baze sănătoase, nein- 
flaționiste, capabilă să asigure o 
mai bună folosire a forței de mun
că, a fost pus sub semnul între
bării.

Nici în celălalt caz, al Republi
cii Federale Germania, evoluțiile 
nu sint mai puțin preocupante. Ca
lea aleasă de „A.E.G. — Telefun
ken" pentru a-și reglementa ac-

Statele Unite folosesc dobînzile 
înalte ca o armă împotriva -infla
ției din economia americană, dar, 
așa cum am văzut, efectele ei sint . 
inverse pentru partenerii lor vest- 
europeni. Impactul deosebit, de pu
ternic al politicii -monetare ame
ricane asupra economiilor vest-eu- 
ropene a determinat .pe președin
tele. Franței, Franțois Mitterrand, 
să lanseze partenerilor din Piața 
comună repetate apeluri la „cea 
mai largă ripostă" față de tendin
țele de pe piața creditului inter
național. Tendințe care, potrivit, a.- 
precierilor specialiștilor francezi, 
„riscă să arunce economiile vest- 
europene în prăpastie". La rîndul 
său, cancelarul- vest-german, Hel
mut Schmidt, a declarat că, cel 
puțin deocamdată, spectrul, ratelor 
mari. ale dobînzilor. este pentru el 
„la fel de. îngrijorător ca și. ame-, 
nințarea unui război nuclear". în. 
acest sens,' ziarele' vest-europerie 
au scris că „va veni o vreme cind 
recesiunea economică, ; penuria de 
investiții și creșterea șomajului vor. 
mătura totul în calea, lor".. -, . ,

Toate aceste aspecte confirmă pe 
deplin aprecierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în sensul că dobînzile 
excesiv de ridicate de pe piața 
creditului afectează nu numai in
teresele țărilor rămase în urmă 
— net debitoare, ca urmare a rria-' 
rilor lor nevoi pentru.dezvoltare — 
ci și pe cele ale statelor avansate, 
constituind o puternică frînă in ca
lea progresului general. Viața în
săși demonstrează cit de nbcivejsint 
astfel de practici și .reclamă, aban
donarea lor, în vederea îndreptării 
lucrurilor pe , făgașul.. politicii con
structive, care este acela al dez- 
voltării- unei largi colaborări, fără 
bariere și restricții discriminatorii,- 
al conlucrării active, cu participa
rea tuturor statelor, în scopul gă
sirii in . comun de soluțij la toate 
marile, probleme ce confruntă lu
mea de. azi.

Un răspuns invariabil : „Nu avem de lucru I". Muncitorii „oaspeți" de odi
nioară se lovesc astâzi de refuzul brutal de a mai primi de lucru in 
numeroase țâri occidentale, ele insele afectate tot mai puternic in ulti

ma vreme de flagelul șomajului

Omul dansează de cind e om : dansuri de bucurie, rituale, artistice, 
populare, de divertisment — și chiar dansuri macabre, cum au com
pus Lișzt, Berlioz sau Sain-Saens. S-a dansat in grote și caverne, în 
luminișurile pădurilor și în jungle, in saloane cu candelabre de cristal 

. sau în pivnițe -semiobscure.
Fiecare epocă cu dansurile ei.
Secolul nostru a cunoscut nu numai două războaie mondiale, ci și 

epidemii mondiale ale dansului - după vechile gavote și menuete, 
mazurci și barcarole, au urmat revărsările de valsuri, tangouri și 
f.oxtroturi. S-a dansat și pe bordul „Titanicului" (cind se scufunda), se 
dansează mult și in lumea de/azi (care nu se scufundă - decit în ceva 
griji și ceva singe, ceva crize; și ceva pericole, de autolichidare).

Dar știți care este cel mai nou și mai modern dans ? S-a născut 
În-Germania occidentală și se' intitulează „Dansul Mussolini, dansul 
Adolf Hitler".

Agențiile de presă îl descriu ca pe un dans „incredibil de agresiv 
și incredibil, de ' " ’ " ' ' "
riabil, aceleași .. . __  ... _______ _ ___ _____
(aceste :cuvinte formează întreg textul, bogatul său bagaj intelectual).

■Tremuriciul prelungit, în amestec cu textul recitat obsesiv, cu va
carmul percutant al instrumentelor, și cu berea și șnapsul asigură ra
pid delectarea dorită - adică uri reconfortant și garantat delir furios.

Ținuta dansatorilor este adecvată - nu fracuri, nu smokinguri, nu 
costume de stradă, ci combinezoane de piele neagră, cu centuri, dia
gonale și cizme. „E adevărat, seamănă ca două picături de apă cu 
Hitlerjugend — a declarat Fritz Rau, unul din organizatorii seratelor 
dansante - dar mulți sînt tineri și nu știu cine a fost Hitler".

: Alții, sînt insă mai puțin toleranți. Ziarul „Suddeutsche Zeitung" se 
indignează împotriva ocestor „dansatori naziști in piei negre", alte 
ziare scriu că respectivul dans este „un joc cu focul".

' Aspră: critică : în definitiv, „tanz"-ul respectiv . constă intr-o succe
siune de- zbateri, care cel mult pot semăna cu epilepsia, dar in nici 
un caz cu mărșăluitul nazist în pas de gîscă. E adevărat, muzica-i 
asurzitoare, dar . tunetul tobelor e mult mai suav decit bubuitul bom
belor și mai diafan decit mugetul „Stukas"-’urilor în picaj. Ritmul e 
înfocat - dar nu pirjoiește localurile, necum țări și continente.

După partida de dans, amețiți de invirtituri, dansatorii se ridică, to
tuși, de jos — spre deosebire de cei 50 de milioane pe care „Dansul 
Adolf Hitler-Mussolini" în versiunea sa primară i-a obosit într-atit încit 
au rămas pentru totdeauna la pămînt.

De reținut .și faptul că se dansează in baruri și discoteci - nu în 
abatoare de oameni, nu în camere de gazare sau crematorii. Cel mult, 
coregrafia pare să se fi inspirat din spasmele și zvîrcolirile gazaților 
cind erau asfixi’ați cu „Cyclon B" sau din convulsiile spinzuraților, cînd 
dansau cu ștreangul de git.

Cqm-să se interzică o creație artistică de asemenea sensibilitate și 
cu un astfel de nobil mesaj umanist ?

Doar fiecare epocă iși are dansurile specifice, iar o asemenea res
tricție ar putea indispune pe tradiționalii apărători ai drepturilor omu
lui, văduvind și patrimoniul cultural-artistic al umanității de alte viitoare 
șlagăre muzicale - rock and roll-ul atomic sau tangoul balistic, rache- 
tovalsul ori rumba neutronică.

Desigur, este dreptul omului să danseze după cum îi cintă muzica. . 
Deși este, de asemenea, un drept al său să-și aleagă — și chiar să 
impună - muzica după care să danseze.

Fără a suporta două pedepse pentru aceeași eroare, fără a 
dansurile macabre'.

monoton" ; în timpul dansului partenerii repeta, inva- 
cuvinte : „Tanz-den-Musso-lini, tanz-den-A-dolf-Hit-ler*

N. COREU
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