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IN ÎNTÎMPINAREA
ZILEI DE 3 AUGUST
marea noastră sărbătoare națională
Au îndeplinit planul pe opt luni
La întreprinderea de mașini
electrice București

MOTOARE ELECTRICE CU PARAMETRI SUPERIORI
Si CONSUM REDUS DE METAL
în aceste zile <je pu
ternic avint al muncii
creatoare, . premergă
toare marii sărbători a
poporului nostru, de la
23 August, la între
prinderea de , mașini
electrice București se
desfășoară o amplă ac
țiune de înnoire și
modernizare a produ
selor și tehnologiilor
de fabricație. Practic,
ciclul concepție — rea
lizare — omologare și
introducere în fabrica
ție a produselor și tehologiilor noi durează
viei, în cele mai multe
cazuri, doar cîteva luni.
Bunăoară, în perioada
care a trecut din acest
an au fost asimilate
tehnologii noi pentru
41 de produse.
Cea mai recentă
realizare ? Un colectiv
de ingineri și tehnicieni de la atelierul cercetare-proiectare ma
șini electrice pentru cu
rent alternativ, din
care fac. parte ing. Au
relia Ianăși, tehnicienele Georgeta Crăciun
-și Diana Zilberman,
apelînd la soluții con
structive noi, reproiectînd circuitul electro
magnetic și carcasa
motorului asincron în
scurtcircuit pentru uz
general, a conceput,
practic, o nouă mașină
cu parametri tehnicofuncționali superiori și
un consum de metal
mai mic cu 70 de kilo
grame. Ce înseamnă această reducere a con
sumului de metal pen
tru întreprindere ? „La
un lot de 3 000 de mo
toare — ne spune ingi
nerul Neculai Gavriliu,
șeful atelierului de cercetare-proiectare — am
economisit 24 000 kg
cupru, 100 000 kg tablă

wife M
■i

oțel electrotehnic și
100 000 kg fontă tur
nată".
în prezent, muncito
rii și specialiștii din
întreprindere caută noi
soluții pentru a realiza
motoare de aceeași pu
tere, dar cu gabarite
mult reduse, sau pentru
a mări puterea unor
motoare în condițiile
menținerii
aceluiași
gabarit. Este cazul mo- .
torului asincron îmbu
nătățit, la care, prin
reproiectarea unor sub-

ansamble puterea
crescut de Ia 110 kW
la 220 kW, gabaritul și
turația răminind ace
leași.

Gh. IONITA
în fotografie: in sec
ția a II-a montaj se
face ultima’ verificare a
unui nou lot de motoa
re electrice cu perfor
manțe superioare, pro
duse destinate expor
tului.

Foto : E. Dichiscanu

ÎN ZIARUL DE AZI
Adunările generale ale oamenilor muncii

Cu exigență și fermitate
obștesc
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în apărarea avutului
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Faptul

27 de unități economice
din județul Bacău

19 unități economice
din județul Botoșani

Antrenate puternic in ampla Între
cere ce se desfășoară în cinstea zi• lei de 23 August, colectivele de muncă
din industria județului Bacău înscriu
zilnic pe grafice noi și importante
succese. Pină ieri, 27 de unități economice din județ au raportat în
deplinirea planului pe opt luni ale
anului. între acestea se numără în
treprinderea de utilaj chimic Borzești, I.F.E.T. Bacău, întreprinderea
de rețele electrice. Avansul ciștigat
dă posibilitate colectivelor de muncă
din unitățile respective să realizeze,
pină la sfîrșitul lunii, o producțiemarfă suplimentară in valoare de
440 milioane lei, concretizată în în
semnate cantități de produse in
dustriale și ■ alimentare. întregul spor
de producție ce se va obține va fi
realizat pe seama creșterii producti
vității muncii. (Gheorghe Baltă).

Eforturile susținute în producție
prin care oamenii muncij din indus
tria județului Botoșani intimpină
apropiata aniversare a zilei de 23 Au
gust se concretizează, pină acum, in
îndeplinirea planului pe opt luni ale
anului de către 19 colective munci
torești. Acest succes a fost obținut în
condițiile reducerii consumului de
materii prime, energie electrică și
termică, ceea ce a determinat dimi
nuarea cheltuielilor materiale cu 14
lei la 1 000 lei producție-marfă. Cele
19 unități industriale botoșănene vor
realiza și livra suplimentar, pină la
sfîrșitul lunii august, mărfuri în va
loare de peste 190 milioane lei. (Sil
vestri Ailenei).

26 de unități economice
din județul Mureș

Colectivele de oameni ai muncii din
unitățile industriale ale municipiului
Turda s-au situat, în acest an. lună
de lună, trimestru de trimestru, în
fruntea întrecerii socialiste pe județ.
Acum, în cinstea zilei de 23 August,
acestea au obținut un succes de pres
tigiu : în ziua de 17 august, ca ur
mare a realizării unei producțiimarfă suplimentare in valoare de 87
milioane lei, ele și-au îndeplinit pre
vederile planului pe opt luni. Con
comitent, în unitățile economice ale
municipiului s-a acordat o importan
ță deosebită reducerii consumurilor
de materii prime și materiale, ener
gie și combustibil. Pe municipiu s-au
economisit 14 247 MWh energie elec
trică și 2,6 milioane metri cubi gaze
naturale. în ce privește reducerea
consumurilor materiale, la întreprin
derea de materiale de construcții,
bunăoară, valoarea acestora repre
zintă peste 6 milioane lei. (Alexan
dru Mureșan).

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 23 August,
colectivele de oameni ai muncii din
26 unități economice din județul
Mureș raportează îndeplinirea pla
nului producției-marfă pe opt luni
din acest an. Prin obținerea acestui
avans substanțial in îndeplinirea sar
cinilor de plan, cele 26 de unități mu
reșene și-au creat condiții pentru rea
lizarea, pină Ia finele acestei luni,
a unei producții suplimentare în va
loare de peste 300 milioane lei.
între unitățile care iși vor aduce
contribuția la realizarea acestui bilanț
se situează combinatul ,,Azomureș“.
întreprinderile
..Prodcomplex" și
ILEFOR din Tirgu Mureș, întreprin
derea de sticlărie și faianță din Si
ghișoara și întreprinderea de geamuri
din Tirnăveni. (Gheorghe Giurgiu).

BUZĂU : Producție fizică
peste prevederi
Angajați cu toate forțele in am
pla întrecere socialistă ce se desfă
șoară in cinstea zilei de 23 August,
oamenii muncii din industria jude
țului Buzău raportează că in pe
rioada care a trecut din acest an
au livrat suplimentar economiei
naționale peste 14 milioane mc de
gaze, 1 571 tone de păcură, 900 tone
utilaje tehnologice pentru indus
triile chimică și metalurgică. 2 284
mc produse prefabricate din beton,
peste 400 000 mp de țesături, con
fecții. textile, sticlărie de menaj și'
alte produse ale industriei electro
tehnice și metalurgice. De aseme
nea. acordind prioritate realizării
producției destinate exportului, co
lectivele din 12 unități economice
au livrat suplimentar partenerilor
externi produse in valoare de circa
25 milioane lei. (Stelian Chiper).

Hidrocentralele
de pe Lotru și Olt :
50 milioane kWh în plus
Dispecerul de serviciu de ’ la
Rîmnicu Vîlcea care a coordonat
in noaptea de 16/17 august activita
tea productivă a celor 15 hidrocen
trale aflate in funcțiune pe Lotru
și Olt a înregistrat pe tabloul de

întreprinderile industriale
din Turda

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, la
Snagov, pe tovarășul Gian Carlo
Pajetta, membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist italian, care face o
vizită in țara noastră la invitația
C.C. al P.C.R.
La întrevedere a luat parte tova
rășul Miu Dobrescu, membru, su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.
A participat Gianni Giadresco,
membru al C.C. al P.C. Italian.
Oaspetele a exprimat gratitudinea
sa pentru primire și pentru invitația
de a vizita România și a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
cald salut din partea tovarășului
Enriro Berlinguer, secretar general
al Partidului Comunist Italian, a
membrilor Direcțiunii partidului, îm
preună cu cele mai cordiale urări de
sănătate și fericire personală, de
progres și prosperitate pentru po
porul român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit.și a adresat, din partea sa,
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. tovarășului Enrico
Berlinguer. membrilor Direcțiunii
P.C.I. un salut călduros și cele mai
bune urări de sănătate și succes in
întreaga activitate.
în timpul întrevederii s-a efectuat
un schimb de vederi in legătură cu
activitatea desfășurată de Partidul
Comunist Român și Partidul Co
munist Italian, evidențiindu-se cu
satisfacție bunele raporturi de prie
tenie și colaborare existente intre
cele .două partide comuniste, care
contribuie la extinderea și adîncirea
tradiționalelor relații româno-italiene. De ambele părți a fost afirmată
dorința ca aceste bune legături să fie
amplificate și întărite în viitor, in

folosul ambelor țări și popoare, al
cauzei păcii, securității, independen
ței naționale, al înțelegerii interna
ționale.
Schimbul de vederi în probleme
internaționale a reliefat caracterul
deosebit de complex al situației po
litice mondiale actuale ca urmare a
continuării și intensificării politicii
de forță și dictat, de dominație și
asuprire, accelerării cursei înarmări
lor, care creează grave pericole la
adresa păcii, independenței și suve
ranității popoarelor. S-a apreciat că,
în aceste condiții, este necesar ca
toate statele —. indiferent de siste
mul lor social și politic —, popoare
le, forțele politice și democratice de
pretutindeni să acționeze cu hotărîre
pentru oprirea încordării internațio
nale, pentru reluarea cursului spre
destindere, pentru promovarea unei
politici noi, de respect al indepen
denței popoarelor, de colaborare și
pace, pentru soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, a stărilor .conflictuale ce există în diferite zone
ale globului, pentru eliminarea for
ței și amenințării cu forța în relațiile
dintre state.
Examinindu-se situația din Europa,
s-a subliniat importanța unirii tu
turor forțelor iubitoare de pace în
vederea edificării unui sistem trainic
de securitate și cooperare pe conti
nent și s-a exprimat speranța că, la
reluare, reuniunea de la Madrid se
va încheia cu rezultate pozitive, care
să dea un nou impuls transpunerii
in viață, ca un tot unitar, a prevede
rilor Actului final de la Helsinki, să
se ajungă la convocarea unei confe
rințe de încredere și dezarmare, să
se asigure continuitatea reuniunii pe
problemele securității și cooperării
europene. S-a apreciat .că eforturile
tuturor popoarelor lumii trebuie
îndreptate în direcția opririi cursei

înarmărilor, dezarmării, in primul
rind a dezarmării nucleare, încetării
amplasării de noi rachete cu rază
medie de acțiune în Europa și re
tragerii celor existente, fapt care ar
contribui la reducerea încordării din
tre state, la eliminarea amenințării
care planează asupra vieții și liniștii
popoarelor.
In legătură cu situația actuală din
Orientul Mijlociu, s-a subliniat ne
cesitatea găsirii unei soluții politice
în Beirut, dezangajării militare, pen
tru garantarea integrității și inde
pendenței Libanului și rezolvarea
problemei palestiniene pe baza
dreptului Ia autodeterminare — in
clusiv constituirea unui stat pales
tinian independent —, pentru re
cunoașterea O.E.P., pentru stabilirea
unor relații de colaborare intre toa
te statele, care să asigure integri
tatea și independența tuturor sta
telor din zonă.
S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea de a se pune capăt luptelor
dintre Iran și Irak, a retragerii tru
pelor ambelor părți la frontierele in
ternaționale dinainte de începerea
războiului și soluționării pe calea
tratativelor a problemelor dintre cele
două țări.
în timpul convorbirii s-a relevat,
de asemenea, însemnătatea întăririi
continue a colaborării și solidarită
ții partidelor comuniste și muncito
rești, socialiste, social-democrate, în
spiritul stimei și respectului re
ciproc, al dreptului fiecărui partid
de a-și elabora de sine stătător li
nia politică, strategia și tactica re
voluționară, corespunzător condițiilor
concrete, naționale și istorice, din
fiecare țară. .
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, prietenească, ce ca
racterizează relațiile dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist Italian.

TARA ÎN LUMINA LUI AUGUST
Reșița iși răsfiră casele
și uzinele pe valea Birzavei. Reșița domină munții
între care a crescut, luminindu-i cu focul furnalelor
aprinse cu două sute și
ceva de ani in urmă. Minereurile din adîncurile
munților sînt topite aici,
metamorfozate in oțeluri
speciale de toate felurile
.care, la rindul lor, sînt
‘iarăși metamorfozate in
motoare navale sau motoa
re
pentru
locomotivele
diesel electrice. Dar Reșița
folosește și un alt fel de mi
nereu, de care e plină țara :
apa Dunării și apa rîurilor
coboritoare din toți Carpații României. Ba, mai mult,
Reșița a început, de <;îtva
timp încoace, să se gîndească și la fluviile uriașe ale
globului, măsurîndu-le de
bitul, viteza, forța de căde
re de la înălțimea catarac^telor naturale și artificiale,

deslușind, din toate datele
culese, ce puteri electrice
pot fi smulse Ș> trimise în
uzine și fabrici să trudeas
că pentru om.

au construit, mai mult în
joacă, o turbină hidro pe
care au instalat-o sub apele
lacului Văliug. De atunci
stă acolo și produce. Să-i

reșița: Jelmfca nouă

emblemă de prestigiu
— Sigur, a fost un
Început al construcțiilor de
hidrogeneratoare la Reșița
— spune, gînditor, Pavel
Daud, inginer-șef la între
prinderea de construcții de
mașini. Prin anii 1950, dacă
îmi amintesc bine, cițiva
tineri muncitori și ingineri

se umplu cupele cu apă,
cum presează apa în ele,
punîndu-le în mișcare și
cum se pulverizează apa
devenind o ceață fină prin
să într-un vîrtej amețitor.
Pare simplu, foarte simplu.
Dar cită inteligență umană
se concentrează în întreaga
alcătuire de oțel și cupru,
cit efort cerebral se consu
mă pentru a pătrunde din
colo de ceea ce vede ochiul,
determinînd disciplinarea
tensiunilor electrice după
ce le-a stors din despletirea
apelor. Așa că, între turbi
na Văliugului și turbinele
uriașe, prin forța lor, care
se pregătesc să producă la
Porțile de Fier II se des
chide un drum pasionant,
marcat de fapte, de reali
zări " demne de istoria

spunem, acestui moment,
începutul construcțiilor de
hidroagregate electrice la
Reșița.
încerc să-mi închipui
acea mică turbină mestecînd apele Văliugului. Am
Dlonisie ȘINCAN
avut prilejul să văd cum
pornește o turbină, cum 1 (Continuare in pag. a V-a)^

comandă cel de-al 50-lea milion
kWh pulsat în sistemul energetic
național peste sarcină de plan.
Acest eveniment marchează înde
plinirea in cinstea zilei de 23 Au
gust a angajamentului in întrecerea
socialistă asumat de energeticienii
vîlceni pe întregul an. Producția
suplimentară de energie electrică a
fost realizată in condiții de eficien
ță ridicată : consumurile
.. tehnolo. ..
gice proprii au fost diminuate cu
aproape 2.5 milioane kWh. (Ion
Stanciu).

BRAȘOV : Consumuri
materiale reduse
Activitatea colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderile
județului Brașov se desfășoară in
acest an sub semnul creșterii efi
cienței economice. Acordind o
atenție sporită gospodăririi judi
cioase a materiilor '-prime, materia
lelor, combustibilului și energiei
electrice, utilizind mai eficient
timpul de muncă și asigurind o uti
lizare mai intensă a parcului de
mașini și utilaje, oamenii muncii
au depășit cu 333 milioane lei be
neficiile stabilite la începutul anu
lui. Rezultate deosebite au obținut
colectivele întreprinderilor de auto
camioane. de rulmenți, cel al între
prinderii
,.Electroprecizia“-Săcele
și al întreprinderii de utilaj chi
mic Făgăraș. (Nicolae Mocanu).

Botoșanii - județ din „Țara de Sus",
vatră care a dat străluciți întemeietori de
spiritualitate românească : Eminescu și
Enescu, lorga și Luchian — își racordează
astăzi energiile la ritmurile impetuoase de
dezvoltare socialistă a țării. Politica de în
florire economico-socială a tuturor județe
lor patriei, promovată după Congresul al
IX-lea al partidului, a rodit din plin și
aici, prin munca plină de hărnicie și abne
gație a oamenilor acestor locuri. Să argu

mentăm fie și numai cu o singură cifră :
față de 1950, forța industrială a județu
lui este în prezent de 30 ORI mai mare.
La asemenea mari întemeieri socialiste
din acești ani, potrivit direcțiilor funda
mentale de progres cuprinse în Progra
mul partidului, ne vom opri în pagina de
azi, consacrată meleagurilor botoșănene,
destoiniciei oamenilor de aici.

In pagina a lll-a a ziarului
_____________________________________ y

AZI. PE LOCURILE MARILOR BĂTĂLII PENTRU ELIBERAREA PATRIEI

Insurecția națională armată antifas
cistă și antiimperialistă a marcat inceputul luptei armate a poporului român
pentru eliberarea Transilvaniei de nord,
răpită prin dictatul de la Viena, act sa
mavolnic cu care poporul român nu s-a
impăcat nici un moment, Concomitent
cu luptele de lichidare a rezistenței
hitleriste din țară, ostașii români, sprijiniți activ de populație, ou păstrat ia
nord de Carpații Meridionali un uriaș
cap de pod, ceea ce a permis armatelor sovietice să străbată fără lupte

„zăvorul'' Carpaților sudici, să ajungă
in scurt timp in inima Transilvaniei și
cimpia bănățeană. In primele zile ale
lunii septembrie 1944, trupele române,
luptind alături de armatele sovietice,
au declanșat bătălia pentru eliberarea
Transilvaniei de nord, unul dintre cele
dinții orașe eliberate fiind Sfintu
Gheorghe. Au avut loc aici înălțătoare
fapte de eroism ale ostașilor noștri, izvorîte din dragostea fierbinte de țară,
din dorința de a alunga cotropitorul de
pe pămintul străbun al Transilvaniei.

Ca și întreaga țară, și județul Covasna a traveisat in epoca inaugurată la
23 August 1944, și cu deosebire după
Congresul al IX-lea al partidului, cea
mai rodnică perioadă a istoriei sale. In
ritmuri inalte, de 11,6 la sută, a progresat industria, producția anului 1981
fiind de 7,6 ori mai mare decît în 1965.
S-au așezat astfel și aici trainice temeIii înfăptuirii egalității depline in drepturi a tuturor fiilor patriei, fără deose
bire de naționalitate. S-au creat aici,
numai în ultimii 17 ani, 40 000 de noi

locuri de muncă, tot atitea noi surse de
creștere a bunăstării celor ce trăiesc pe
aceste meleaguri, înfrățiți în muncă și
in idealuri, de afirmare plenară a perso
nalității umane. Zestrea edilitară a lo
calităților județului s-a îmbogățit cu
aproape
27 000
apartamente,
cu
mari edificii social-gospodărești. Sem
nificativ este in acest sens exemplul
municipiului Sfintu Gheorghe, unde s-au
inălțat marile ansambluri de locuințe
Simeria, Ciucului, Lenin, Gării și SudEst. cuprinzînd aproape 15 000 de apar
tamente.
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„Avem posibilități să sporim pro
ducția zilnică de țiței ; putem recu
pera pină la sfirșitul anului întreaga
restanță de 85 000 tone". Aceasta a
fost concluzia cu care s-a încheiat
adunarea generală a reprezentanților
oamenilor muncii din cadrul Trus
tului petrolului Moinești. Rezultatele
de pină acum, evidențiate dealtfel
și în darea de seamă prezentată de
ing. Mircea Refec, directorul trustu
lui, confirmă hotărîrea petroliștilor de
a acționa ferm in această direcție.
De la începutul anului și pînă acum
au fost puse în funcțiune 54 de son
de noi, de la care se obține o produc
ție de țiței cu 30 la sută mai mare
decît cea realizată în aceeași perioa
dă a anului trecut ; au fost puse în
funcțiune, totodată, 6 noi sonde de
gaze, 3 parcuri de separatoare, două
conducte de evacuări și transport
pentru țiței și gaze, au fost mărite
spațiile de compresoare de la Ghelința și Dofteana.
Pentru dezvoltarea continuă a ba
zei de materii prime și energetice,
petroliștii din schelele acestui trust
au descoperit, și pus în valoare noi
| zăcăminte de țiței și gaze în zonele
Contești, Ghelința, Asău, Păcurița,
Vatra Moldoviței etc. Inginerul Petru
Albu, geologul-șef al trustului, spu
nea că prin sondele de cercetare fi
nalizate pînă în prezent s-a descoIperit o importantă rezervă recupe
rabilă de țiței și gaze. Stadiul ac
tual al lucrărilor creează premise ca
pină la finele anului să se realizeze
integral creșterile de rezervă planiI ficate.
■!
Șirul realizărilor ar putea conti
nua. Dar nici unul din cei care au
luat cuvîntul în cadrul adunării ge
nerale nu s-a declarat mulțumit de
rezultatele obținute. Dimpotrivă, a
i analizat in spirit critic și autocritic
neajunsurile. care s-au manifestat, a
conturat măsurile ce trebuie între
prinsă pentru îmbunătățirea activij tații in schela unde lucrează.
1
— De faptul că nu s-a extras înte\ grai producția de țiței planificată pe

I

primul semestru sîntem vinovați în
primul rind noi, cei care lucrăm în
foraj — spunea inginera! Ștefan
Bucuroiu, directorul schelei din Cornănești. Datorită insuficientei orga
nizări, la multe sonde forajul a în
ceput cu întîrziere ; nu se respectă
peste tot regimul tehnologic și pro
gramul de lucru stabilit, nu se asi
gură întotdeauna asistența tehnică
corespunzătoare. Dacă ar fi fost evi-

mitetului de partid de la Schela Zemeș — că sporirea producției de ți
ței constituie o problemă majoră a
întregului popor și nu numai a noas
tră, a petroliștilor. Nu-mi explic
atunci de ce unele ministere sau în
treprinderi care sînt obligate să
concure la aceasta ne lasă să ne zba
tem singuri, sau ne creează- greutăți,
nelivrindu-ne la vreme și de cali
tate corespunzătoare sape și prăjini

aprovizionare Băicoi. Poate câ
măcar de acum încolo le vor primi.
în același spirit critic și autocritic
și-au analizat activitatea în cadrul
adunării generale șl reprezentanții
sondorilor din schelele de extracție.
Și în acest sector, datorită unor de
ficiențe organizatorice, la sondele de
la Cîmpeni și Tescani s-a întîrziat f ..
începerea probelor de producțje,
iar la cele de la Matca, Țepu, Păcu-

LA TRUSTUL PETROLULUI MOINEȘTI

Măsuri concrete, acțiuni hotărite
pentru sporirea producției de țiței
tate accidentele de la Ghelința, Con
tești și Asău, bunăoară, cele trei
sonde ar fi putut funcționa cu 251
de zile mai devreme, timp în care
am fi ciștigat circa 7 500 tone
de țiței. Și un alt calcul : dacă în
această perioadă fiecare brigadă de
foraj ar fi realizat cite un metru în
plus, am fi depășit cu mult planul'
și nu am fi rămas în restanță cu
circa 11 000 de metri.
Referindu-se la același sector de
activitate, maistrul Gheorghe Geor
gescu, inginerii Stelian Nicolae și
Dumitru Popescu au arătat că, pe
lingă deficiențele
organizatorice,
sondorii din foraj se confruntă și cu
o seamă de greutăți în ce privește
aprovizionarea tehnico-materială.
— Este știut — arăta maistrul
Gheorghe Georgescu, secretarul co-

pentru forat, motoare, conducte, an
velope și alte materiale. Noi ne
străduim să recuperăm și să recon
diționăm o seamă de piese și subansamble, dar prin aceasta . nu reu
șim să acoperim necesarul. Țara are
nevoie de țiței și sîntem hotărîți să
facem totul pentru a-1 extrage din
adîncuri. Solicităm însă să fim mai
mult sprijiniți.
De Ia serviciul aprovizionare al
trustului am reținut că petroliștii
din această zonă n-au primit nici
pină acum, din contractele încheiate
pe primul semestru, 129 tone prăjini
de foraj, 442 tone de conducte, 42
tone armături industriale de oțel,
3 500 curele trapezoidale și altele.
Principalii furnizori restanțieri sînt
întreprinderea „Republica" din Capi
tală, I.U.C.F. Rm. Vîlcea și Baza de

ricea, durata probelor de producție
a fost prelungită nejustificat cu 3—4
luni. „Dacă am fi redus doar la ju
mătate . timpul de efectuare a aces
tor probe, preciza inginerul Gheorghe
Dona, am fi putut obține în plus circa
400 tone de țiței".
Țiței mai mult s-ar putea obține
și din sondele vechi. Un exemplu în
această direcție sînt producțiile de la
Schela Modîrzău. Aici, după cum
spunea inginerul Dumitru Badea,
directorul schelei, pe zăcămintele de
la -Cîmpeni, Cilioaia, Tașbuga, son
dorii aplică cu succes tratamente
tensioactive, tratamente cu solvenți,
fisurări hidraulice etc., în scopul re
cuperării țițeiului din rezervele exis
tente. în urma unor asemenea ope
rațiuni efectuate la sonda 248 Taș
buga s-a obținut un spor zilnic de
3 tone de țiței, iar la două sonde de

In întâmpinarea
la Cilioaia s-au ciștigat 150 de tone.
Se prevede că pină la finele anului
vor fi efectuate asemenea operațiuni
tehnologice la cel puțin 50 de sonde.
Tot la Modîrzău a pornit o largă
acțiune pentru repunerea în funcțiu
ne a sondelor vechi, calamitate și
abandonate. Numai prin darea în
exploatare a zece asemenea sonde
s-a ciștigat o cantitate de circa 2 500
tone de țiței. De ce oare nu sînt sti
mulate asemenea inițiative și în ca
drul celorlalte schele de extracție 7
Pentru a se ajunge cu producția la
zi și a se recupera întreaga cantitate
de 85 000 tone de țiței, adunarea ge
nerală a reprezentanților petroliști
lor din Moinești a adoptat un pro
gram cuprinzător de măsuri menite
să ducă la descoperirea <4e.,noi zăcă
minte, scurtarea timpului de execu
ție a forajului și a probelor de pro
ducție, aplicarea unor tehnologii mo
derne de stimulare a afluxului de
țiței la sonde, reducerea cheltuielilor
de producție, a consumurilor de energie electrică și de combustibil.
La puține zile după adunare, direc
torul trustului ne-a informat că ni
velul producției de țiței este în con
tinuă creștere. Au fost asigurate con
diții ca, incă în această lună, produc
ția zilnică să sporească cu aproape
200 de tone față de realizările din
primul semestru, iar în luna septem
brie — cu aproape 300 de tone. Fînă
la sfîrșitul anului vor fi puse în
funcțiune incă 50 de sonde noi. Nu
mărul mare de operațiuni tehnolo
gice ce vor fi aplicate la sonde va
duce, de asemenea, în anii actualu
lui cincinal la creșterea factorului
final de recuperare a țițeiului din
zăcămînt cu 3,3 la sută față de 1981.
De unde se vede că hotărîrea fer
mă a petroliștilor din schelele aces
tui trust de a da patriei tot mai
mult țiței devine faptă.

Gheorghe BALTA
corespondentul

„Scinteii”

Din analiza rezultatelor pe acest an —

învățăminte pentru producții mai mari

de cereale păioase în anul viitor

ACUM - și nu mai tîrziu -

Tehnologia aplicată corect
sporește rodnicia pămintului

este cea mai prielnică

perioadă pentru
ÎNSILOZAREA FURAJELOR
Ne-am deplasat zilele trecute la
Brăila pentru a urmări modul în care
gospodarii din acest județ au pregă
tit și desfășoară campania de insilozare a furajelor. Datele, statistice de
carp dispuneam indicau O; rămînere
in. urmă fațăide. prpgrampl„de res.olr
tare stabilit pentru luna august și,
tocmai de aceea, am ținut ca mai
înfîi să avem o discuție pe această
temă cu tovarășul Ion Susanu, di
rectorul direcției agricole.
— Intre ceea ce am gihdit noi șă
însilozăm în prima jumătate a lunii
august și realizările efective la zi
există, ce-i drept, o diferență de
circa 30 000 tone — ne spunea direc
torul. Dincolo însă de unele neajun
suri pe care — trebuie să recunoaș
tem — nu am reușit să le înlăturăm,
in pofida măsurilor deosebite în
treprinse pentru a face din recolta
rea și însilozarea furajelor o campa
nie agricolă in adevăratul sens al
cuvîntului, această rămînere în urmă
are și o cauză obiectivă. Pentru a
acoperi deficitul de furaje, mulți
producători au trecut masiv, în toam
na trecută, la însămînțarea unor su
prafețe mari cu rapiță, orz și secară
masă verde. întrucît a existat o
anumită întîrziere a vegetației, re
coltarea acestora s-a prelungit pînă
în a doua parte a lunii mai și, ca
atare, porumbul siloz semănat după
aceste culturi nu a ajuns încă în
stadiul optim de recoltare. Dar acum
lanurile sînt destul de frumoase și,
pe măsură ce plantele vor lega rod,
se vă trece cu toate forțele la însilo
zare. Ne-am propus să realizăm nu
mai din porumb peste 150 000 tone
siloz, care vrem să fie cit mai
bogat în elemente nutritive și să
fie conservat în cele mai bune con
diții pentru a se evita orice risipă.
— De acord cu ce spuneți dv„ dar
am vrea să știm cînd se va atinge
totuși ritmul zilnic de însilozare pre
văzut și ce măsuri ați întreprins pen
tru recuperarea restanțelor de pină
acum ?
— In cel mult două zile încheiem
transportul paielor, astfel că, începind din această săptămînă, toate re
morcile vor fi concentrate Ia trans
portul nutrețurilor pentru însilozare.
Asta înseamnă ca în 15 zile, lucrind
cu o viteză zilnică de cel puțin 5 500
tone, să insilozăm 82 000 tone, care
adăugate la cele depozitate pînă acum
să se apropie de cantitatea fixată
pentru sfîrșitul lunii august.
Documentarea noastră pe tema re
coltării și însilozării furajelor a con
tinuat în citeva ferme zootehnice din
județ, pentru a vedea la fața locului
în ce măsură sînt folosite mijloacele
mecanice repartizate zootehniei și ce
garanții există că se vor insiloza în
totalitate cantitățile de nutrețuri
prevăzute.
...Complexul de îngrășate a tauri
nelor Siliștea. Stocul de siloz ne
cesar la intrarea în perioada de
stabulație este calculat la cel puțin
18 000 tone, din care 6 000 tone tre
buie asigurat pînă la sfirșitul acestei
luni. Pînă în seara zilei de 14 august
s-au însilozat aproape I 800 tone. Rit
mul de însilozare din ultimele patru
zile s-a menținut între 270—200 tone,
ceea ce, raportat la perioada care a
mai rămas, inseamnă încă 4 700 tone
pină la sfîrșitul acestei luni, adică cu
500 tone in plus față de programul
stabilit. Nu zăbovim prea mult a!ci
pentru că la depozitul de siloz ne
convingem nu numai de ritmicitatea
remorcilor ce vin încărcate cu furaje
din cimp, ci și de preocuparea deo
sebită a oamenilor de a asigura un
nutreț de toarte bună calitate.
In drum spre fermele zootehnice
ale I.A.S. Rimmcelu. unde erau însilozate de acum 4 000 tone de porumb,
ne oprim la marginea unei pășuni
moderne care, de mai bine de trei
luni, asigură hrana necesară pentru
350 vițele. Alte 400 de vițele pășteau
pe 0 altă pășune, la fel de bogată in

iarbă. Admirindu-le cu cită poftă se
înfruptă din iarba fragedă‘și cu cită
vioiciune zburdă pe gazonul moale,gîndul ne duce spre acele animale
care stau în nămol pînă la genunchi,
țărcuite în padocurile dintre grajdu
rile.,.cooperativei agricole din. Romanu. Contrastul este izbitor. Atit de
izbitor, incit stai și te întrebi : cum
este posibil să existe atîta deosebire
între oameni care — și unii și alții
— au pretenția de a se numi cres
cători de animale ? Dincolo de caz
nele la care erau supuse aici anima
lele, cel mai mult ne-a intrigat pălă
vrăgeala celor doi tovarăși direct răs
punzători de această stare de lucruri
— șeful fermei, ing. Vasile Andrei,

Cum se acționează in unități

agricole din județul Brăila
pentru asigurarea nutrețuri
lor necesare în timpul iernii
și
vicepreședintele
cooperativei,
Grigore Chihaia —. Încercarea lor,
fără putință de a ne convinge, de a
susține că mocirla în care sînt ținute
animalele nu arș cum să le dăuneze.
Ce-i drept, pășunea cooperativei
nu este mare și animalele nici nu ar
avea ce mînca prea mult pe ea, cită
vreme este infestată cu tot felul de
buruieni necomestibile. Dar cine l-a
oprit pe acești oameni să-și organi
zeze o pajiște asemănătoare celei de
la Rîmnicelu ? Nimeni, în afară de
propria lor indolență l Pentru că in
cazul de față nu poate fi invocată
nici măcar lipsa mijloacelor pentru
transportul ’ Îngrășămintelor natu
rale. Pășunea, aflată chiar la margi
nea fermei zootehnice, putea fi ferti
lizată toată toamna și iarna cu dejec
țiile strînse din grajduri, care, in loc
să fie duse la platformă, trebuiau
împrăștiate direct în cimp. Dar se
pare că acestor cadre de conducere
din cooperativă le este mult mai ușor
să umple ieslea animalelor cu paie,
spre a respecta, chipurile, programul
scurt de grajd, decît să-și bată capul
cu scoaterea vacilor și vițeilor pe
pășune. Oricum, este greu de crezut
că asemenea oameni, lăsați în conti
nuare de capul lor, vor fi în măsură

tii unității. și se bazează pe rezulta
In acest an, cooperatorii din Ghertele cartării agrochimice a solului,
ghița, județul Prahova, au obținut o
operațiune care se reface la fiecare
producție medie de grîu la hectar de
doi ani. Este de notat că nu se aplică
6 080 kg de pe întreaga suprafață
doze „șablon", acestea fiind diferen
' cultivată de 060 hectare. „La noi
țiate în raport cu planta premergă
pămîntuj poate da de Ia 8 tone de
toare și alte criterii. Bunăoară, se
grîu la hectar în sus. Dar cu
dau mai puține îngrășăminte azotoa
siguranță pOate rodi și mai mult"
se atunci cînd premergătoare sînt le
— spune, cu convingere președintele
guminoasele și mai multe după floacooperativei, Gheorghe Anghel. Afir
,să realizeze acea schimbare radicală
rea-soarelui.
în cursul vegetației,
mația se bazează pe rezultatele din
care trebuie să aibă loc în zootehnie,
fertilizarea s-a făcut iarna, pe teren
acest an, cînd de pe 220 hectare s-au
pentru a ridica activitatea acestui
înghețat, cu doze de asemenea di
recoltat în medie 7 200 kg. Acum, in
sector la nivelul exigențelor. actuale.
ferențiate, în raport cu starea culcadrul pregătirilor pentru viitoarea
Aceasta cu atit mai mult cu cit, pină
recoltă de cereale păioase, specialiș ,.,turii de-pe fiecare parcelă.
j,Ia .sfîrșitul săptămînii, trecute, în
După cum a ținut să precizeze
unității analizează propria expeaceastă unitate nutfțpșesQ...țțLȘllf)zață, '■‘tii
inginerul-șef. al cooperativei, Contnbîîț®,1 făfctorii care au dus la creș
nici o tonă de nutreț.
ștâhțiri
ton, tn unitate s-au experi
terea recoltei de grîu, pentru a con
Cit privește modul tn care sînt uti
mentat pe loturi restrinse toate so
solida rezultatele obținute și pentru
lizate mijloacele mecanice repartizate
iurile de grîu
a ridica și mai
pentru recoltarea și însilozarea fu
cultivate în țară,
sus ștacheta pro
rajelor, nu putem trece cu vederea
înainte de a le
ducției. Ne vom
că din cauza unor defecțiuni, mai
extinde in cultu
referi la citeva eCe
demonstrează
ra mare ; în dife
ales de natură organizatorică, un
lemente de teh
rite proporții, anumăr destul de mare de combine
nologie care, apli
experiența
cooperativei
continuă să rămînă nefolosite. Și
nui trecut s-au
cate diferențiat,
cultivat soiul Funasta atit pentru că tn unele locuri
în. mod științific,
agricole Gherghița dulea 29, care a
nu s-a trecut cu toate forțele la re
s-au dovedit hodat o producție
coltarea porumbului-siloz — cazurile
tărîtoare in obți
Prahova, care a obținut
medie la hectar
de la I.A.S. Siliștea, C.A.P. Romanu,
nerea de produc
complexul zootehnic din Gemenele
ții s'porite de grîu. în medie 6 080 kg de grîu de 7 210 kg pe
cele
80 de hecta
sînt concludente în acest sens — cit
Amplasarea griu
la hectar
re cultivate, pre
și pentru că multe utilaje nu cores
lui s-a făcut după
cum și soiurile
pund din punctul de vedere al func
premergătoare cit
Dacia, Ceres, Ra
ționalității. în ziua raidului nostru
mai timpurii, ceea
na și Partizanca.
prin unități agricole din județ am
ce a permis pre
Realizarea unei densități optime
întîlnit mai multe echipe formate
gătirea din timp și în bune con
de plante — atit la hectar, cit și pe
din specialiști care făceau o analiză
diții a terenului. Cele mai bune
fiecare
metru pătrat — s-a urmărit
rezultate s-au obținut cind griul
a stadiului reparațiilor la utilajele
cu maximă atenție și răspundere Ia
a urmat după plante leguminoa
pentru campania de toamnă. Bine
insămînțări. Cu alte cuvinte, s-a
se — fasole și mazăre — și după.
era dacă specialiștii ar fi încercat să
urmărit ca densitatea să fie unifor
floarea-soareiuL Producția cea mai
tragă o primă concluzie chiar din
mă pe întreaga suprafață cultivată.
mare s-a realizat după floarea-soamodul în care sînt pregătite mașinile
Norma de sămînță a variat in raport
relui, Iar cea mai mică după păioase
pentru recoltarea furajelor. Sîntem
cu fertilitatea solului, soiul cultivat
anul I. Bune plante premergătoare
și
cu perioada semănatului. Pe pri
s-au
dovedit
a
fi
și
cartofii
și
sfecla,
convinși că s-ar fi întors la județ nu
mele suprafețe însămințate s-a asi
culturi care se fertilizează cu gunoi
numai cu o imagine mai exactă asu
gurat o cantitate de sămînță mai rede grajd, griul beneficiind de efectul
pra stadiului real de pregătire a uti
dușă, incepînd de ia 250 kg la hectar,
remanent al acestui ingrășămînt. Pe
lajelor pentru viitoarea campanie,
ajungîndu-se apoi, in a doua parte a
suprafețele unde planta premergă
dar și cu propuneri concrete de na
perioadei optime de semănat, pînă
toare este porumbul se cultivă nu
tură să asigure funcționalitatea ne
la .300 kg la hectar. De ce această
mai hibrizi timpurii, care se recol
întreruptă a tuturor combinelor fo
diferențiere a normei de sămînță ?
tează cu prioritate.
Șefii
de fermă cu care am discutat
losite la recoltarea furajelor. Iar o
O deosebită atenție s-a acordat
consideră că griul semănat in ultima
primă măsură ce se așteaptă grabnic
executării lucrărilor de bază ale so
parte a perioadei optime are mai
aplicată o constituie tocmai organi
lului la un înalt nivel calitativ. In
puțin timp să înfrățească, ceea ce
zarea formațiilor de intervenție, care
această unitate arăturile se fac la
obligă la mărirea normei de sămînță
să lucreze efectiv în cimp, nu să stea
adîncimea de cel puțin 25—30 cm, in
la hectar, tn condițiile acestei coope
Ia sediul S.M.A.-urilor.
funcție de starea de umiditate a te
rative agricole, cele mai bune rezul
tate
s-au obținut atunci cind griul
renului,
Un
element
important,
ne

Ar mai trebui și altceva rezolvat
a
fost insămînțat in perioada 5—20
glijat in alte unități, se referă la
în județul Brăila pentru a se asigura
octombrie.
discuirea porumbiștii pentru măruno reușită deplină campaniei de re
tn aceste zile, mecanizatorii, coope
țirea resturilor vegetale, astfel ca să
coltare a furajelor : prezența in cimp
ratorii și specialiștii de la C.A.P.
poată să fie îngropate in totalitate
a factorilor chemați să Îndrume și
Gherghița
fac pregătirile necesare
sub brazdă. Odată cu lucrările de
să răspundă de buna desfășurare a
pentru recolta anului viitor. Bizuinbază ale solului se administrează
acestei importante acțiuni. Subliniem
du-se pe învățămintele desprinse din
îngrășăminte fosfatice și Jumăta
această cerință intrucît, prin fermele
experiența acestui an, ei sînt ho
te
din
cantitatea
totală
tie
îngrășă

zootehnice și la locurile de recoltare
tărîți să facă tot ceea ce depinde de
minte azotoase. Pentru recolta din
a furajelor pe unde am trecut, nu am
ei pentru ca in anul 1983 să obțină
acest an s-au dat, in medie la hectar,
intilnit
nici un reprezentant din
— de pe suprafețe mai mari decît în
cite 80—90 kg superfosfat și 100—110
partea organelor comunale de partid
acest an — peste 7 tone de grîu la
kg azotat in substanță activă. Admi
ori din partea primăriilor comunale.
hectar.
nistrarea îngrășămintelor este o ope
C. BORDEIANU
rație strict controlată tie specialiș
Iosif POP

- - - - - — NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMANEȘTI ROBOT MULTIFUNCȚIONAL
Un colectiv de specialiști de la
Facultatea de electronică a Institu
tului politehnic din Cluj-Napoca și
de la întreprinderea de calculatoa
re din București a conceput și rea
lizat un robot experimental denu
mit „ROBOPAS-OlOl", ce poate efectua o gamă largă de operații: su
dează, vopsește, servește mașiniunelte, ridică greutăți de pînă la
20 kg, dar poate efectua șl operații
dintre cele mai migăloase, cum ar
fi montarea unor componente elec
tronice pe plăci cu circuite inte
grate.
Robotul
politehnicii
clujene
prezintă noutăți și originalita
te in concepție. în primul rind.
este echipat cu motoare pas
cu pas — de aici și denumirea de
„ROBOPAS" — care, datorită 'prin
cipiului de funcționare, realizează o
bună simbioză cu calculatorul, fără
a mai fi nevoie de traductoare, de
senzori de poziție, de circuite electronice închise. In al doilea
4

rind. partea de comandă poate fi
amplasată la distantă. în locuri pro
tejate de perturbații, cum ar fi tre
pidații, temperaturi ridicate, noxe
ce pot influenta fiabilitatea robotu
lui. „ROBOPAS" este un robot, de
concepție modernă, eu o auto
matizare suplă, mai puțin volu
minos. Și. in fine, robotul clujean
este realizat, cu excepția micropro
cesoarelor. numai cu componente
din țară. El constituie modelul ex
perimentai ai viitoarei serii de
roboti de care vor beneficia — 'duoă
cum ne spune prof. dr. Arpad Kelemen si conf. Mircea Crivi. care au
condus colectivul de concepție a
,,ROBOPAS“-ului ■— întreprinderile
din Cluj-Napoca. Totodată, se lu
crează in continuare la obținerea
unor roboți și mai perfecționați, care
să asigure o sporire substanțială a
productivității muncii și obținerea
unor produse de calitate înaltă.
(AI. Mureșan, corespondentul „Scin
teii").

SOLUȚIE PENTRU REVITALIZAREA ACUMULATOARELOR
Se știe că. tn momentul de. față,
posibilitățile de a stoca energie
electrică in obișnuitele acumu
latoare sînt destul de redu
se. Dar întrucît tehnologiile care
vor revoluționa
actualele sis
teme au incă nevoie de timp pen
tru a se impune, iar industria noas
tră solicită în număr tot mai mare
aceste acumulatoare, este nevoie ca
în prezent să se facă tot ce este po
sibil pentru a obține de la ele tot
ce pot da.
Plecînd de la acest raționament,
un colectiv de cercetători de la
Centrul de cercetări terotehnice din
București a realizat. în urma unor
minuțioase.cercetări de laborator și
testări pe sute de acumulatoare de
diverse tipuri — un produs care,
adăugat in soluția de acid sulfuric
din acumulatoare, are drept rezul
tat prelungirea cu 20 pină la 50 la

sută a duratei de funcționare a acestora.. „Acuforte-super" — denu
mirea produsului — realizează a.ceastă performantă datorită urmă
toarelor funcțiuni: reduce sulfatarea plăcilor, împiedică in proporție
de pină la 50 la sută autodescărcarea
acumulatoarelor, favorizează reali
zarea unei mai bune porozități a plă
cilor. impiedică desprinderea pastei
de pe plăci, elimină colmatarea se
paratorilor etc. Experiențele au arătat că cea mai mare eficientă se
înregistrează atunci cînd acumula
toarele sint tratate cu „Acufortesuper" înainte de a fi date tn ex
ploatare. S-a constatat, de asemenea,
că acumulatoarele aditivate cu acest
orodus funcționează în bune condi
ții — nu li se diminuează capacita
tea — chiar la temperaturi scăzute
de minus 20°C. (Vlaicu Radu).

mari[ sărbători

naționale

PIANUL ȘI ANGAJAMENTELE
-EXEMPLAR ÎNDEPLINITE
Fruntașii în întrecere pe 7 luni ale anului
Prezentăm în continuare rezultatele înregistrate în întrecerea socia
listă pe șapte luni ale anului în curs de alte colective de oameni ai muncii
din industrie, transporturi, construcții, agricultură, circulația mărfurilor și
unități prestatoare de servicii pentru populație.
Potrivit rezultatelor obținute și punctajului genergl, stabilit pe baza
îndeplinirii planului la indicatorii prevăzuți în criteriile de organizare a
întrecerii, la sfirșitul lunii iulie *) pe primele locuri se clasează următoarele
unități :
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 45,2 la sută la
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
producția netă, 42,6 Ia sută la pro
ductivitatea muncii, 26,1 la sută la
Locul I : întreprinderea extrac
ție gaz metan Mediaș, cu 538,2 producția-marfă vîndută și încasa
puncte.
tă, 28,7 la sută Ia livrările de
Principalii indicatori de plan au
mărfuri la fondul pieței și 3,9 la
fost depășiți cu : 10,8 Ia sută la
sută la export ; cheltuielile totale
producția netă, 2,3 la sută la pro
planificate la 1 000 lei producțieducția fizică, 6,6 la sută la produc
marfă au fost reduse cu 0,5 la sută,
ția-marfă vîndută și încasată, 11,5
iar cele materiale cu 1,3 Ia sută.
la sută la productivitatea muncii ;
Locul II : întreprinderea de în
unitatea a obținut importante be
călțăminte „Dîmbovița" București.
neficii peste plan ; cheltuielile to
Locul III : întreprinderea de matale planificate la 1 000 lei producrochinărie „13 Decembrie" Sibiu.
ție-marfă au fost reduse cu 5,4 la
sută, iar cele materiale — cu 3,5 la
IN INDUSTRIA POLIGRAFICA
sută.
Locul II : Schela de extracție
Locul I : întreprinderea poligra
Tirgoviște.
fică „Banat" Timișoara, cu 615,2
Locul III : Schela de extracție
puncte.
Videle.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,6 la sută la
TN INDUSTRIA
producția netă, 1,5 la sută la pro
PRELUCRĂRILOR
ducția fizică, 3,7 la sută la produc
METALURGICE
tivitatea muncii, 10,5 ia sută la be
neficii, 23,3 la sută la livrările la
Locul I : Uzina „Cablu! româ
fondul pieței și 21,7 la sută la ex
nesc" — Ploiești, cu 600,5 puncte.
port ; cheltuielile totale planificate
Principalii indicatori de plan au
la 1 000 lei producție-marfă au fost
fost depășiți cu : 6.9 la sută la pro
reduse cu 1,3 la sută.
ducția netă, 4,5 la sută la producția
Locul II : întreprinderea poligra
fizică, 11.5 la sută la producțiafică „Arta Grafică" București.
marfă vindută și încasată, 8,2 la
Locul III : Combinatul Poligrafic j
sută la export, 5,6 la sută la pro
„Casa Scinteii" București.
' x ■/
ductivitatea muncii, 13,1 la sută Ia
beneficii ; consumurile normate de
ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII
materii prime și materiale au fost
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ —
reduse cu 0,2 la sută, iar cele de
ALTE MINISTERE
energie electrică și combustibili —
cu 20,8 la sută.Locul I : Trustul dc construcții !
Locul II : întreprinderea meta
pentru economia forestieră și ma
lurgică Iași.
terialelor de construcții Brașov, cu
Locul III : întreprinderea de sir960,6 puncte.
mă, cuie și lanțuri Galați.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,7 la sută la pro
ducția netă, 8,2 la sută la produc
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
tivitatea muncii și 0,7 la sută la
ȘI UTILAJE ELECTRICE,
producția de construcții-montaj
MOTOARE ȘI MATERIALE
terminată; cheltuielile totale pla
ELECTROTEHNICE
nificate la 1 000 lei producție con
strucții-montaj au fost reduse cu
Locul I : întreprinderea de celule
0,2 la sută, iar cele materiale cu 2
prefabricate Băilești, județul Dolj,
la sută ; unitatea a realizat consu
cu 429 puncte.
muri mai mici decît cele normate
Principalii indicatori de plan au
Ia. ciment, metal, combustibili și.
fost depășiți cu : 1 la sută la. pro .carburanți,.
ducția petă.și.la productivitatea
Locul II : întreprinderea „Ener-.i
muncii. '4,2 la sută la producția' fi
zică^ 6,5 la sută la producția-marfă, go-petrol“' Cimpina, județul Pra
hova.
vîndută și încasată. 8,3 la sută la
export și 14,8 la sută la beneficii ;
Locul III : întreprinderea de con
consumurile normate de materii
strucții căi ferate Brașov.
prime și materiale au fost reduse
cu 0,2 la sută, iar cele de energie
ÎN DOMENIUL
electrică și combustibil cu 3,4 la
TRANSPORTURILOR RUTIERE
sută.
Locul I : întreprinderea de trans
Locul TI : întreprinderea de mo
porturi auto Vrancea, cu 767,2
toare electrice Pitești.
puncte.
Locul III : întreprinderea „ElecPrincipalii indicatori de plan au
trobanat" — Timișoara.
fost depășiți cu : 15,4 la sută la pro
ducția netă, 18,8 la sută la produc
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
tivitatea muncii, 15,7 la sută la vo
SUBRAMURA RAFINĂRII
lumul mărfurilor transportate, 14,1
ȘI PETROCHIMIE
la sută la venituri brute din activi
tatea de transport ; cheltuielile la
Locul I : întreprinderea chimică
1 000 lei venituri brute din trans
„Carbosin" — Copșa Mică, județul
port au fost reduse cu 5,8 la sută,
Sibiu, cu 702,1 puncte.
iar consumul de carburanți cu 4,4
Principalii indicatori de plan au
la sută ; indicele de utilizare pla
fost depășiți cu : 32,2 la sută la
nificat al unei tope capacitate din
producția netă, 9.3 la sută la pro
parcul de autovehicule-marfă a
ducția-marfă vîndută și încasată,
fost depășit cu 13,3 la sută, iar cel
33.9 Ia sută la productivitatea mun
al
unui loc-capacitate din parcul .
cii ; unitatea a obținut importante
inventar de autobuze cu 9,9 la sută.
beneficii peste plan ; cheltuielile
totale planificate la 1 000 lei proLocul II : întreprinderea de „
ducție-marfâ au fost reduse cu 7,1
transport „Bucureștii Noi".
la sută, iar cele materiale cu 8,1 la
Locul III : întreprinderea de
sută.
transporturi auto Gorj.
Locul II : Rafinăria „Vega", PIo-.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE,
iești.
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE
Locul III : Rafinăria Cimpina,
A MĂRFURILOR —
județul Prahova.
UNIUNI JUDEȚENE
ÎN INDUSTRIA
Locul I : Uniunea județeană a
METALURGIEI NEFEROASE
cooperativelor de producție, achizi
ții,
desfacere a mărfurilor și de
Locul I : întreprinderea de alu
credit Gorj, cu 1 307,8 puncte.
mină Oradea, cu 805,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,4 la sută la des
fost depășiți cu : 28 la sută la pro
facerea de mărfuri cu amănuntul,
ducția netă și la productivitatea
12,7 Ia sută la prestări servicii către
muncii, 7,8 la sută la producția fi
populație, 26,7 la sută la intrări in
zică, 3,3 la sută la producția-marfă
fondul de stat, 30,2 la sută la pro
vindută și încasată ; unitatea a ob
ducția industriei mici, 41,5 la sută
ținut importante beneficii peste
la livrările de mărfuri către fondul
plan ; cheltuielile totale planificate
pieței; unitatea a obținut însemnate
au fost reduse cu 2,4 la sută, iar
depășiri de plan la export și be
cele materiale cu 3,6 la sută.
neficii.
Locul II : întreprinderea „LaroLocul II : Uniunea județeană a
met" București.
cooperativelor ,de producție, achizi
Locul III : întreprinderea meta
ții, desfacere a mărfurilor și de
lurgică de metale neferoase Zlatna.
credit Vîlcea.
județul Alba.
■
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achi
ÎN DOMENIUL
ziții, desfacere a mărfurilor și de
PRELUCRĂRII LEMNULUI
credit Vrancea.
Locul I : întreprinderea de mo
ÎN DOMENIUL
bilă și decorațiuni „Heliade" Bucu
RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII
rești, cu 886,7 puncte.
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 11,3 la sută la
Locul I : întreprinderea județea
producția netă, 14.2 Ia sută la pro
nă pentru recuperarea și valorifi
ducția fizică. 17,5 la sută la export,
carea
materialelor refoiosibile Călă
8,7 la sută la livrările de mărfuri
rași, cu 765 puncte.
Ia fondul pieței, 12,3 la sută la pro
Principalii indicatori de plan au
ductivitatea muncii și 11,2 la sută
fost depășiți cu : 31 la sută la vo
la beneficii ; consumurile normate
de materii prime și materiale au
lumul total al materialelor refoiosi
fost reduse cu 7.6 la sută, iar cele
bile colectate, 7 la sută la volumul
de achiziții de materii prime de
de energie electrică și combustibili
cu 14,1 la sută.
origine animală colectat, 10 la sută
la volumul fizic de oțel colectat și
Locul II : întreprinderea „Ilefor"
14 la sută la hirtie și cartoane ;
Tirgu Mureș.
unitatea a înregistrat, de asemenea,
Locul TII : întreprinderea de pro
importante
depășiri de plan la vo
duse lemn-mobilă București.
lumul fizic de fontă, cupru, alamă,
bronz, plumb și aluminiu colectat ;
ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
cheltuielile de circulație au fost
CAUCIUCULUI
reduse cu 16 la sută.
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul II : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifi
Locul I : întreprinderea dc încăl
carea
materialelor
refolosibi'e
țăminte „Pionierul" București, cu
Vrancea.
I 117,4 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
•) Indicatorii privind produc
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refoiosibile
ția netă, productivitatea muncii,
Giurgiu.
costurile de producție și benefi
ciile sînt calculați pe șase luni.
(Agerpres)
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„Am constatat, cu multă satisfacție, că oamenii muncii din
Botoșani — ca dealtfel oamenii muncii din întreaga țară, întregul
nostru popor - acționează cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea obiec
tivelor strategice ale trecerii țării noastre la un nou stadiu de dezvolta
re, ale realizării unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile44.

Azi,
județul

Botoșani

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la marea adunare populară din municipiul Botoșani, prilejuită de vizita de lucru in acest județ, la 1 iulie 1982).

ANII DEMNITĂȚII
NOASTRE
Haralambie ALEXA
prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R.
Abolind definitiv exploatarea și asuprirea, inaugurind o noua
epocă în istoria patriei, socialismul a creat o puternică bază ma
terială — factorul decisiv al marilor transformări revoluționare din
societatea românească a acestor ani. Sint repere pregnante ale
unei realități dinamice, însuflețitoare și in cuprinsul județului Bo
toșani, loc unde toți cei ce muncesc, cu brațele și cu mintea,
transpun în fapte durabile politica Partidului Comunist Român,
ideile cutezătoare ale secretarului său generat, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, consacrate făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate.
Drumul străbătut de oamenii acestor meleaguri, In cei 38 de ani
de libertate, este jalonat de mari izbinzi in toate domeniile vieții
economico-sociale. Să nu uităm că și aici, prin grija partidului și
statului nostru, au rost făcute importante investiții - numai in pe
rioada 1965-1981 aproape 20 miliarde lei. Rezultat firesc al acestui
uriaș efort: puterea industrială a județului Botoșani este astăzi de
peste OPT ORI mai mare față de 1968.
De-a lungul cincinalelor au prins contur un număr însemnat de
obiective industriale. Pentru' a ilustra ritmul în care se îmbogățește
harta industrială a județului, odinioară „eminamente agrar", un
singur exemplu e pe deplin grăitor: numai în ultimii cinci ani
au fost construite și puse in funcțiune, la Botoșani și Dorohoi,
peste 40 noi capacități de producție, multe dintre ele aparținînd '
unor ramuri industriale de vîrf. A sporit numeric și calitativ clasa
muncitoare - clasă conducătoare în societatea noastră - care dltce
azi o existență demnă, întemeiată pe o muncă creatoare, bucurîndu-se de binefacerile civilizației și culturii.
Mutații fundamentale au avut loc, în acest răstimp, și în viața
țărănimii. După cum se știe, în anul de foc 1907, de aici, din
Flămînzii Botoșanilor, s-a 'aprins văpaia marilor răscoale țărănești,
protest viguros împotriva împilării moșierești. Optînd cu încredere
pentru politica partidului de transformare socialistă a agriculturii',
urmașii, rășculqțllor din 1907 văd fcfstăzi împlinite și depășite năr
zuințele atilor generații de țărani de a munci și de a trăi’ liberi,
in demnitate, făurindu-și o viață tot mai îndestulată, în sate cu un
accentuat grad de cultură și civilizație. Creșterea producției agricole
confirmă că anii noștri au format o nouă țărănime, adevărată
stăpină a pămîntului, înzestrată cu mijloace mecanizate moderne,
însușindu-și cuceririle științei agricole. Numai așa a fost posibil ca
rodnicia ogoarelor botoșănene să sporească in răstimpul de la
Congresul al IX-lea al partidului și pină în prezent de circa 2;3 ORI.
Puteți mai mult - ne-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la
recenta vizită in județ, din această vară. Și este locul să spunem aici
că inflăcăiatul îndemn al secretarului general a stimulat energiile,
dorința de autodepășire a tuturor celor ce muncesc în industrie,
agricultură, cultură, în toate celelalte sectoare ale vieții economicosociale a județului nostru.
lată ce ne îndreptățește să afirmăm că anii prezentului, anii ce
vor veni — de muncă tenace, în deplină unitate pentru înfăptui
rea Programului partidului — reprezintă pentru toți cei ce trăim
și muncim in județul Botoșani, ca și pentru intregul nostru popor
ani de noi și mărețe înfăptuiri în edificarea socialistă, de continuă
creștere a bunăstării și demnității.

Case ale spiritualității
românești
Meleagurile botoșă
nene au dat culturii
noastre și universale
pe Eminescu, Enescu,
Iorga, Luchian... Lista,
se înțelege, este mult
mai amplă. In semn de
profundă cinstire, mul
tora dintre acești cori
fei ai spiritualității
românești li s-au con
sacrat case memoriale
in locurile unde au
văzut lumina zilei :
Mlhai Eminescu la
Ipotești, George Enes
cu la ■ Liveni, Nicolae
Iorga la Botoșani.
— Aceste inestimabi
le tezaure ale culturii

noastre, vizitate in fie
care an de mii și mii
de oameni din toată
țara — ne spune to
varășa prof. Maria
Bucătaru, directoarea
Muzeului județean Bo-toșani — și nu numai
ele, sint folosite din
plin pentru cultivarea
sentimentului. de mindrie față de geniul
creator al națiunii
noastre, pentru educa
rea patriotică a tine
rei generații.
Pe harta culturală a
județului au apărut in
anii socialismului nu-

meroase noi așezămin
te. printre care Tea
trul de stat „Mihai
Eminescu", orchestra
filarmonică, muzee și
biblioteci, cămine cul
turale. Dovadă a mare
lui avint cultural din
ultimii ani sint și cele
peste 3 600 de formații
artistice amatoare, cele
1 800 cercuri și cena
cluri de creație, care
urcă pe marea scenă a
Festivalului „Cintarea
României" mai bine
de 100 000 de artiști
amatori din rindul
muncitorilor, țăranilor,
intelectualilor.

.

vara peste țară calde ploi și dulci
culori,
Amiroase-a pîine ora și-a livezi
în pîrguire.
Presărat ne e pămîntul de multicolore
flori,
Ce-1 purtăm cu drag în inimi și-n adîncul
din privire.

Limba maicii de acasă, dă-mi silabe
și cuvinte
Să închin un imn de slavă bravului
conducător,
Ce prin ani înaltă fara-n mersu-i liber
înainte

O

/

y

Spre aprinse orizonturi, către comunism
în zbor, ț

Slavă să aducem astăzi Omului
ț
din fruntea tării, |
Arhitectului de seamă, promotor
al păcii-n lume,
Ce se cheamă CEAUȘESCU — cunoscut
în largul zării,
(
Rod al timpului de aur și-al istoriei
străbune...

•!

Mihai LĂU
activist cultural

<

rul personalul muncitor (lin această
sferă de activitate a sporit de 4 ORI.
Cei care in 1948, la naționalizare,
au
făcut inventarul avuției... indus
Platforma industrială a Botoșanilor. Stăm de vorbă cu maistrul triale
a Botoșanilor (compusă din
Dumitru PRODAN, președintele consiliului oamenilor muncii de la
două mori comerciale, o fabrică de
„Electrocontact". Unul dintre miile de muncitori care ar putea să în
ulei și un atelier mecanic !) privesc
fățișeze competent tot teea ce s-a zidit in anii socialismului in induscu satisfacție moderna și puternica
trio. Botoșanilor.
zestre industrială creată in anii so
cialismului. sint convinși că drumul
— în 1966, cînd tovarășul Nicolae
fabricației noi am sporit producția
industrializării ales de partid era
de 17. ORI șt am lărgit gama
_
de
Ceaușescu a făcut prima vizită de
singurul în măsură să pună capăt
lucru . în orașul nostru, in calitate
sortimente de la 30 la 354. Din toaînapoierii moștenite.
de secretar general al partidului, . te acestea un lucru aș vrea să se
Cindva, comercianții botoșăneni
rețină cu deosebire : fiecare vizită
lucram la întreprinderea .textilă
se mîndreau că făina de grîu „trei
de lucru in județul nostru a tova
„Moldova". A venit acolo, in mijlo
nule", vindută de ei. a primit o
rășului Nicolae Ceaușescu a deschis
cul nostru, al muncitorilor, și îm
distincție la o expoziție din Paris.
noi orizonturi dezvoltării economipreună s-au hotărit direcțiile de
Producția, industrială de azi a ju
co-sociale. Botoșaniul fiind astfel
, dezvoltare a industriei botoșănene.
dețului — afirmată din plin și in
cuprins și el, firesc, in politica ge
— Vreți să vă însoțiți afirmația
tr-o serie de ramuri de vîrf — este
nerală a partidului de dezvoltare
cu un exemplu ?
cunoscută in numeroase țări ale
armonioasă a tuturor zonelor tării.
— Dacă ar fi să mă opresc nu
lumii.
Adevărul exprimat de Dumitru
mai la întreprinderea textilă „Mol
și aici — ca
preProdan are deplină acoperire in
Industria aadus
___ ,____
_ ___
dova", aș putea spune următoare
tutindeni in țara noastră — schim
fapte, tn răstimpul dintre Congre
le : in anul amintitului .dialog al
bări esențiale. înainte de toate a
secretarului general al partidului' sul al IX-lea al partidului și pre
chemat acasă forța de muncă ce
zent, harta industrială a județului
cu muncitorii de aici, unitatea nu
s-a îmbogățit cu numeroase noi omigra, pină acum cițiva ani. spre
măra cam 1 000 de oameni. Azi, nu
alte zone ale tării, mai dezvoltate
biective. Pe lingă unitățile amintite
mai noile filaturi .amplasate la Da
industrial. Botoșanii — așezare po
rabani șl Flămânzi au, fiecare, cite
au fost construite și puse in func
menită încă in letopisețul lui Uțiune fabrici de confecții la Boto
1 000 de muncitori. „Moldova" a areche — numără azi peste o sută
șani și Dorohoi, întreprinderea de
juns la circa 8 000. Sau un alt ede mii de locuitori față de citeva
sticlărie și porțelanuri din Dorohoi,
xemplu : întreprinderea „Electrozeci de mii în 1968. La fel și Docare valorifică superior materii
‘ contact", unde lucrez în prezent.
rohoiul, care in 1966 avea 15 000; de
prime locale, întreprinderile meca
Amplasarea ei la Botoșani s-a făcut
locuitori, pentru ca astăzi să ajungă
in urmă cu șapte ani. fiind decisă
nică. de utilaje și piese de schimb
la ■ peste 25 000. Industria a dat pu
și „Integrata" de tn din Botoșani,
tot așa, in urma dialogului la fata
terea renașterii tuturor localităților
locului al tovarășului
Nicolae
nodul' hidroenergetic de la StîncaCostești, construit in colaborare cu ■ județului, a produs reacția „in
Ceaușescu cu cei ce muncesc și tră
lanț" a înnoirilor socialiste, a împli
Uniunea Sovietică etc. Acest im
iesc in această parte a țării. Anul
nirii miilor și zecilor de mii de
portant efort de investiții', potrivit
acesta, Ia vizita de lucru de la în
destine umane. Se construiește
strategiei cristalizate după Congre
ceputul lunii iulie, am avut prilej
mult la Botoșani și Dorohoi, la Flăjul să-i raportăm tovarășului
sul al IX-lea, iși arată din plin te
meinicia : producția industrială a
mînzi și Bucecea. la Darabani și
Ceaușescu că cei 4 000 de muncitori
județului
este
azi
de
30
ORI
mai
Trușești,
pretutindeni In cuprinsul
de la „Electrocontact" iși fac dato
mare decît iu anul 1950, tar număjudețului.
, ..
ria, că față de anul de început al

noua geografie industriala

recolte mai mari
Reținem din relatarea lui Gheorghe ALEXA, Erou al Muncii So
cialiste, președintele cooperativei agricole de producție Bucecea :
—•în mai 1970, tovarășul Nicolae
aceste..'argumente încă- unul : a*;'
Ceaușescu ■ a . -vizitat cooperativa
proape'SO -la sută-din populația onoastră; Obțineam atunci cele mai
cupată in agricultură se situează,
mari producții medii la hectar pe ju
ca vîrStă, între 17 și 30 de ani. Un
deț : 2 200 kg grîu, 16 tone cartofi,
fapt ce pledează pentru tinerețea
23 tone sfeclă de zahăr, iar în zoo
forței de muncă în această ramură
tehnie — 2 000 litri de lapte anual
a economiei județului.
de la fiecare vacă furajată. Secre
Să revenim însă la recolte. Care
tarul general al partidului a anali
a. fost evoluția acestora, in județul
zat pe îndelete fiecare producție și
Botoșani, de-a lungul anilor ?
ne-a spus că realizările de pină
atunci să le socotim doar un punct
Producții medii
de plecare spre altele și mai mari.
Ia hectar (în kg) : 1962
1981
Am mai avut și alte prilejuri să
constat cit de exigent este tova
Griu
1802
2 820
rășul Ceaușescu cu munca oame
Porumb (boabe)
2068 3 400
nilor din agricultură, cit de înteme
I’loarca-soarelui
1011
2 000
iate sint îndemnurile sale spre a
Cartofi
9550 23 400
năzui mai mult în efortul de a pro
Sfeclă de zahăr
13 810 30 500
duce cu adevărat o nouă revoluție
în agricultură. îndemnurile, indica
țiile sale au însemnat pentru noi
Pentru producțiile agricole și zoo
tot atîtea căi de a afla soluțiile care
tehnice deosebite, numeroase uni
să ducă la recolte mari.
tăți au fost distinse cu 38 de ordi
Pentru atingerea acestui impor
ne, între care 6 titluri de Erou al
tant obiectiv, agricultura județului
Muncii Socialiste și medalia de aur
Botoșani a primit un sprijin sub
„Secera și Ciocanul".
stanțial. Astfel, dacă în cincinalul
Există însă mari posibilități pen
1960—1965 au fost alocate investiții
tru obținerea unor producții supe
în valoare de 643 milioane lei, in rioare. Cu prilejul recentei sale vi
actualul cincinal volumul investiții
zite de lucru pe meleagurile botolor destinate dezvoltării agriculturii
șănene, tovarășul Nicolae Ceaușescu
.județului se ridică la 3,5 miliarde
încredința drept sarcină agricultu
Iei. Și încă o comparație : in 1962,
rii județului realizarea, încă în anul
pe ogoarele actualului județ Boto
viitor, a unei producții medii de
șani existau 1286 tractoare, 528 cul
cereale de cel puțin 4 000 kg la' hec
tivatoare, 955 semănători și 410
tar și a unei cantități de lapte de
combine, tn 1982,' forța mecanică a
3000 litri de la fiecare vacă fura
agriculturii județului este repre
jată. Sint obiective mobilizatoare,
zentată de 4 234.tractoare, 3 670 cul
cărora cei. ce muncesc pe ogoarele
tivatoare, 1 586 semănători și peste
județului le consacră toate . forțele,
1 100 de combine; Mai adăugăm Ia
pentru a le îndeplini exemplar.

VIITORUL
pe planșeta de lucru a
PREZENTULUI
De la „fereastra" acestui județ privim către viitor,
spre anul 1985, ultimul an al cincinalului. Va rodi din
plin, în continuare, politica partidului de dezvoltare
echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării.

• In 1985, valoarea producției-marfă industriale va
atinge in județul Botoșani 22,5 miliarde lei, adică mai
mult decît dublu față de nivelul atins in 1982 ® Ritmul
mediu anual de creștere a producției agricole va fi de
5,5 LA SUTA © Investițiile în actualul cincinal se
cifrează la 16,2 miliarde lei © Numărul persona
lului muncitor din industrie va crește de la 30 461,
in 1980, la 55 710 în 1985 • Pentru asigurarea
necesarului de forță de muricâ vor fi calificați
peste 40 000 de muncitori ® Vor fi puse în funcțiune
peste 70 noi capacități de producție în industria republi
cană la Botoșani, Dorohoi, Trușești, Vorniceni ș.a. © în
actualul cincinal, alte 17 000 noi apartamente se vor con
strui la Botoșani și celelalte localități ale județului © Vo
lumul desfacerilor de mărfuri va fi în 1985 cu 43 LA SUTA
mai mare decît in 1980.
Timpul VIITOR la 'Botoșani, ca in întreaga țară, se
leagă firesc de Timpul PREZENT, Multe din obiectivele
înfățișate aici în coloana de ziar se află de pe acum pe
planșeta de lucru a prezentului, au și început să se nu
mească REALITATE.
Pagină realizată de
llie TANASACHE și Silvestri AILENEI
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Cerințe noi în fața cursurilor
de perfecționare a cadrelor
didactice

iFĂPTUL]
I_ _ _ _
DIVERS
I
I

„Trofeul
minerului'

I

în orașul Brad, județul Hune
doara, a avut loc faza finală a
concursului profesional pe (ară
dotat cu „Trofeul minerului". Un
trofeu rivnit de cei mai buni
dintre cei mai buni mineri ai
țării.'
Ca la orice concurs care se
respectă, „Trofeul minerului" a
solicitat din partea competitori
lor nu numai solide cunoștințe
teoretice, ci și indeminări pracItice, vizind recorduri in mate
rie. Juriul a fost pus in mare
dificultate, datorită excelentei
I pregătiri a finaliștilor și părerea
unanimă este aceea că, deși con
cursul s-a desfășurat „la zi", de
ciștigat au ciștigat toți particiIpanții, întrucît adevăratele roa
de se vor culege in subteran și
vor fi, fără îndoială, la înălțime.

i
l

iI

Coincidență
A intrat in tradiția marinari
lor de pe nava de pasageri
„Muntenia" —.și nu numai de
pe această navă — ca aniversă
rile „rotunde" ale zilelor de
naștere să și le sărbătorească
pe... apă. Deunăzi, i-a venit ria
dul comandantului navei. Ion
Negoiță, care a împlinit o jumă
tate de veac. Cineva a făcut un
calcul că în mai puțin de un de
ceniu și jumătate de cind con
duce nava intre Brăila și Sulina, au fost transportați o ju
mătate de milion de pasageri,
iar distanța totală parcursă cu
„Muntenia" pe Dunăre este egală cu înconjurul Pămintului
pe la Ecuator de 50 de ori. Ci
fră care coincide cu anii sărbătoritului, căruia-i urăm și noi
multi înainte I

I

II
I
l
l
I
I
I
■

I
I
I

II
I

Aveți cuviritul

Are cuvintul Dumitru Titi din
I comuna Săhăteni, județul Bu
zău :
1
„în ziua de 7 august, intre orele 13 și 14, mă ‘întorceam la
Săhăteni, venind de la tîrgul din
Mizil, unde vindusem un cal.
Pe la jumătatea drumului,
I căruța mea a fost depășită
de un tractor cu trailer. Trac1 toristul și cel care se afla
uti
cu ei,
el, mi-au ospus că pierdusem
banii pe drum
t și că ii găsise șoau
t___ferul
___unui
autoturism.
Tracto
ristul mi-a spus și numărul auI toturismului, dar necăjit cum e■ram, l-am uitat. Cum nici pe
tractorist n-am de unde să-l
I iau, am nădejdea că va citi
aici adresa mea șoferul care a
găsit banii sau tractoristul, care
I să-mi spună numărul mașinii.
Eu mulțumesc și unuia, și alj. tuia, și celui care o fi aflat poaI te ceva despre pățania mea".

I
I
I

Hoțul era chiar

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Patos constructiv și rigoare plastica

l
i
l
I
I
I
I
l
I
i
I
I
1
l

t

I

I
I
I

Ce sînt taxi-tramvaiele ?

paznicul
Repartizat la diferite unități,
paznicul Ștefan Lascăr din Huși
era numai ochi si urechi. Dar
nu pentru a asigura paza bunu
rilor încredințate, cit pentru a
vedea cam cum ar putea să se
pricopsească și el cu ceva.
Cit a fost paznic la baza de
recepție, și-a însușit citeva sute
de kilograme de porumb boabe.
Apoi a „ciupit" de la o moa
ră, cit a putut, făină. La
domiciliul său, in afară de po
rumb și făină, au fost găsite și
citeva sute de kilograme de ta
blă zincată. Probabil, pentru a
avea acoperire. Dar a rămas i0‘
tal descoperit in fața legii.

Restanfieri la...
răspundere
Gheață Maria — 7 800 lei;
Lupu Ștefan — 8 840 lei ; Vasile
Elena — 11 844 lei.
Trei dintr-o listă de 29. Listă
pe care ne-o trimite Asociația
de locatari nr. 6 din orașul
Cimpulung Moldovenesc. ' Este
vorba de 29 de locatari, înregis
trați cu restanțe care depășesc
cu mult o sută de mii de lei la
cheltuielile de intreținere. Pri
mii trei din listă au fost trimiși
și in judecată, instanța i-a obli
gat să plătească, dar ei tot nu
plătesc. „în această situație —
ne scrie președintele asociației
— nu ne putem achita datoriile
către furnizorii de apă caldă și
căldură pentru la iarnă, fapt de
care pot suferi toți ceilalți ■ lo
catari. Vă rugăm să interveniți pe lingă judecătorie.^ pentru
ca sentAța pronunțată să fie aplicată ele către executorul ju
decătoresc.
Nu noi trebuie să intervenim,
ci judecătoria însăși. Cit despre
executorul judecătoresc, de-aia
este executor, să execute. Unde-i lege nu-i tocmeală I

Nu era

e/,

ci ea

Circulind in zig-zag, mașina
l-IL-939 a împroșcat panică și
fugă pe ruptele in rindurile ce
lor cafe-i apăreau in cale pe ulițele Bordușanilor lalomiței.
Pină la urmă, mașina s-a oprit
intr-un pom.
— Cine-o fi cel de la volan,
neică ? — s-au intrebat oamenii
și au alergat la locul accidentu
lui. să-i dea o mină de ajutor.
Cind colo, ce să vezi? De la
volan n-a coborit un „el", ci
„ea", o femeie care a făcut-o pe
șoferița. Și in timp ce ea ii băga
pe oameni în sperieți, el. soțul,
aflat in mașină in dreapta, se amuza copios. Dar i-a trecut che
ful, la venirea echipajului mili
ției, care a constatat că soțul îi
încredințase soției mașina fără
ca aceasta să aibă permis de
conducere și — culmea ! — tot
ea se mai afla și sub influenta
alcoolului. Cei doi au scăpat cu
viață, dar nu și de rigorile legii.
Rubrică realizată, de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

sesc corespondențe și corelații între
Nevoia de mai bine și chiar de
ceea ce li se oferă la aceste cursuri
optimum este una din structurile'
și ceea ce lucrează efectiv la cate
motivaționale ale omului. Acest lu
dră. în asemenea condiții, se naște
cru este valabil și cind este vorba
întrebarea : la ce folosește perfec
despre perfecționarea „edificiului"
ționarea ? Chiar dacă fenomenul nu
propriei personalități. Că așa stau lu
este general, el trebuie luat în sea
crurile ne-o probează și citeva fapte
mă, în sensul de a se elimina <jin
din lumea școlii. între cele două
programă acele teme care nu au alt
războaie mondiale, cind nu exista un
rol decît a pune în evidență erudiția
sistem de perfecționare organizat de
propunătorului.
stat, multe asociații ale cadrelor di
Credem că tot în folosul cursanțidactice au organizat, pe cheltuială
lor și al perfecționării muncii lor ar
proprie, „cursuri de vară" (cum li
trebui să sporească ponderea studiu
se spunea), la care erau invitate per
lui individual, ca și a rezolvării unor
sonalitățile timpului pentru a face
teme practice, direct legate de .mun
expuneri. Participanții la asemenea
MIHAI RUSU
BRĂDUȚ COVAL1U
ca la catedră, de obiectivele con
cursuri plăteau o anumită taxă. Din
crete ale procesului instructiv-edutre multele exemple de acest gen
cativ. Pentru aceasta însă este ne
voi aminti cursurile de vară din sta
cesar să existe bibliografia indicată,
țiunea balneară Lipova (Arad),
să se elaboreze cursuri (sinteze) pen
la care au fost invitați să facă ex
puneri C. Rădulescu-Motru, N. Iorga,
tru cei înscriși la. perfecționare. Ela
borarea acestora s-ar putea face sub
S. Mehedinți, M. Sadoveanu ș.a.
Și iată că, printre multele facili
conducerea direcției de resort din
transformărilor surve creator in reflectarea le semnate de Brăduț
Lucrări realizate in dar nici foarte mo reflectarea unei lumi
tăți pe care societatea noastră socia
Ministerul Educației și învățămîntuConstantin
taberele de pictură ale derne, peisaje, chipuri cunoscute a cărei sim nite în tradiționalul marilor transformări Covaliu,
4lui, cu participalistă le-a creat oa
peisaj campestru prin sociale și economice Dipșe, Sanda Șaramăt,
plitate, măreție și fru
anului trecut fac o- ale participanților la
__ rea
instituțiilor
menilor, de mare ______________
care
au
portretul
semnat
de
intervenția
lucidă
a
avut
loc.
biectul unei expoziții noua revoluție agrară; musețe nu au prege
de învățămînt su
importanță mi se
tat să o reflecte. Pei omului. Nu aspectele
Menită să ilustreze Iacob Lazăr, imaginile
. colective deschise la rezultate dintre cele
perior
din
țară,
pare liberul ac
Puncte de vedere
saje cum ar fi acelea bucolice i-au preocu apropierea pictorilor din domeniul zooteh
galeriile „Căminul ar mai bune ale activi
care sînt implica
ces la binefaceri
de realitățile Româ niei consemnate de
pat pe artiști, nu in
tei" (etaj). Conștienți tății lor. Căci tabe semnate de Eugen
te în perfecționa
de conf. dr. Ion DRĂGAN
le științei și cul
rele anului ’81. așa
Popa, Ion Pacea, Mi ventarierea minuțioa niei contemporane (a- Angela Popa Brăde faptul
' " că picrea foștilor lor
turii. Școala de
propiere prilejuită de dean, Rodica Lazăr,
hai Rusu, Spiru Chin- să a lanurilor, a pădu
tura trebuie să răs- cum ne sint ele pre
absolvenți. în atoate gradele a
Berdilă,
aceste tabere organi Constantin
rilor umbroase sau a
zentate în expoziție, tilă, Florin , Niculiu,
pundă cerințelor și
ajuns, în zilele
cest fel nu s-ar
posibilităților omului
par a se fi îndrep Ion Dumitriu, Octav dealurilor
roditoare zate anual de U.A.P.), Ștefania Grimalschi,
noastre, un drept al tuturor ceargument,
mai putea aduce
Fr.
Pamfil
se
înrădă
expoziția
demonstrea

tat
cu
precădere
spre
de azi, să se înscrie în
devenit laitmotiv :
am găsit
tățenilor țării, învățămîntul realiză că peisajul agricol cinează într-o realita
contextul practicii so- medii ale agriculturii
zindu-se și în limba maternă a na
cărțile recomandate spre studiere".
actual, viața satului te bogată, complexă,
ciale, să reflecte rea noi, socialiste. Am aționalităților conlocuitoare. Iar con
Și ar spori exigența examinatorilor,
La „Căminul artei" românesc pot fi repe revelatoare.
lizările cotidiene ale mintit astfel zona care
tinua ridicare a pregătirii științifice
știind că cei examinați au avut con
re ale unei participări
oamenilor muncii de polarizează interesul
Dincolo de motivele
și măiestriei pedagogice — un drept
dițiile necesare pregătirii și in pri
lucrări
realizate
estetice active, direc concrete ale evocării
pe întreg cuprinsul artiștilor.
Indiferent
și o îndatorire a tuturor profesorilor
mul rind bibliografia aferentă.
te. O demonstrează, se impune cu certituțării, pictorii — parti
de temă, fie că e vor
și învățătorilor. Documentele nor
în taberele de creație
Examenele (modul de organizare și
în egală măsură, de dine faptul că pictoriî
cipant! la acțiunile de ba, de peisaj sau por
mative elaborate pe baza și în spi
desfășurare) constituie un alt ele
pildă, lucrări semnate — participant! la dodocumentare organi
tret, de compoziții
ritul Legii nr. 2 din 1971 și Legii
ment inhibitor pentru cursanți. De
de Ion Sălișteanu, Ca cumentările
evocatoare,
zate de Uniunea ar complex
anulul
educației și învățămîntului (1978) au
aceea, cred că ar fi cazul să se re
i-a interesat în pri rolina Iacob, Rodica 1981 — au fost în egatiștilor
plastici
-- pictorii au știut să Grlgorescu, Aurel Nedat contur și conținut metodologic
nunțe la sistemul școlăresc al exa
del, Costin Neamțu,
mul rind. Investigind Anca Marinescu, lă măsură fascinați de
dea relief concret te
s-au străduit să re
și organizatoric acțiunii de perfec
minării pe bază de bilete. Sînt ca
Radu Costinescu, Oc
asemenea aspecte, cei
George Paul ~Mihail,
“
prezinte in lucrările melor
reprezentate,
frumusețea peisajului
ționare a personalului didactic, ac
dre didactice valoroase, apreciate la
Cornel Sever Mer- și de patosul con
astfel Incit lucrările tavian Vișan, Romeliu mâi mulți dintre ar
lor ceea ce este esen
țiunea de perfecționaije a dobîndit
locul lor de muncă atît de elevi și
Copilaș,
Constantin
tiști
au
fost
preocu

meze, Valeriu Bobo- structiv al oamenilor ;
lor, construcții ele in
țial, caracteristic in
mai multă claritate, întronindu-se
de părinți, cit și de forurile de con
Andronic, Semproniu pați să creeze lucrări relu, George Filipescu că le-au exprimat
peisajul românesc ac sele, nu reprezintă
un necesar spirit de ordine și de
trol și îndrumare, care pot la „fe
Iclozan, Gh. Petrașcu, în consens cu perso
ș.a.
tual, în dezvoltarea și doar puncte de reper
conform formației șl
disciplină și în acest domeniu.
lia" de pe bilet să nu exceleze. Ac
Dorel Zaica, Alma nalitatea afirmată a
Domeniul
picturii datelor personale ale
pentru o analiză ulte
afirmarea unor reali
Celor care participă la această ac
tivitatea de examinare prin colocvii
fiecăruia, cu legile poartă în multe din creației lor afirmate
rioară, ci, multe din-, Redlinger, Gh. Cră
tăți umane. Iată de ce,
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Cu exigență și fermitate in apărarea avutului obștesc
E mare „moșia" statu
lui, pare f .-eu de cuprins
cu închipuirea. Pentru min
țile întunecate de lăcomie,
pentru sufletele minjite
prin noroiul feluritelor
„ciupeli" ea este și „a ni
mănui". ...în rindurile ce
urmează ne vom ocupa de
două cazuri de înfruptare
din avutul poporului. Vor
părea, poate, la prima ve
dere, mărunte, potlogării
pe care de la înălțimea
unui comportament social,
normal, le tratăm cu dis
prețul meritat. Șî, totuși,
nu-i de-ajuns. Nu-i de-ajuns să-l disprețuiești su
veran pe cel care, vîrîndu-și mîna în avutul ob
ștesc îți rîde în față făcîndu-ți cu ochiul și spuntnd că „are balta pește".
„Ei, dar ce a luat ? Mai
nimica !“, se va găsi din
public vreun suflet îngă
duitor, gata oricînd să ju
dece furtișagul strict după
dimensiunea sa materială
și nu prin prisma primej
diei sociale pe care o re
prezintă orice atingere,
oricît de mică, a avutului
public și orice încercare de
rotunjire a agoniselii per
sonale pe seama muncii și
intereselor întregii colec
tivități.
în dosarele tribunalului
din Tulcea aflăm următo
rul caz : .
' Pentru pescuitul din Dunăre> și din bălțile mărgi
nașe dintre Somova și
Isaccea, centrala „Delta
Dunării" a angajat, cu un
timp in urmă, doi supra

veghetori piscicoli, pe Va
sile Efrim și pe Gheorghe
Luca. în zona respectivă
își desfășurau activitatea
două echipe de pescari ai
aceleiași centrale și, se
zonier, o brigadă de pes
cari pensionari din Tul
cea. Iarna se practica pes
cuitul individual cu scule
mărunte, iar vara, pescui
tul colectiv cu năvoade.
Rolul celor doi suprave
ghetori era de a nu îngă
dui pescuitul cu scule ne
standardizate,
pescuirea
unor cantități mai mari decit cele prevăzute prin nor
mele legale, pescuitul în
perioadele de prohibiție,
înstrăinarea cantităților de
pește prins, încălcarea al
tor reguli și normative.
Supraveghind pescuitul, ei
erau împuterniciți să în
tocmească procese verbale
pentru încălcarea norma
tivelor și să predea aceste
acte pentru aplicarea sanc
țiunilor legale. Pînă aici
toate bune și la locul lor.
Dar nici nu s-au instalat
bine în barca lor (a func
ției pe care o dețineau,
deci a statului), că cei doi
au și statornicit, între ei și
unii pescari, un soi de „re
lații" prin care interesele
statului erau flagrant încăl
cate. „Ca să nu vă facem
procese verbale, dați-ne și
voi cite ceva"...
C?îte ceva din ce s-a pes
cuit...
Și pentru că peștele nu
înoată pe uscat, ceva udătură. Niscaiva țuică, nis
caiva vin... Și niscaiva

îani, acolo, cîte 50 de lei pe
zi...
Cu timpul s-a adunat :
de la Toader Colea — 1 400
de lei și 42 kg pește. De
la Năstase Jecu — 280 lei,
de la Gheorghe Cerșemba —
840 lei și 42 kg pește, de la
Gh. Jecu — 1 400 lei și 70
kg pește, de Ia Nicolae
Marcovici — 700 lei și 56
kg pește... și așa mai de-

Din cind în cind — „su
praveghetorii" își mai fă
ceau și „datoria". Gh. Gălățeanu, șef de echipă :
„Uneori ne mai aplicau și
sancțiuni, spunind că tre
buie să-și justifice activi
tatea..."
în tot acest „joc", la
mijloc erau avutul statului,
legile și- normativele statu
lui, pescuitul pe banii sta-

într-un cuvînt să contri
buie la curmarea fărăde
legii. Așa s-ar fi cuvenit.
Dar n-au făcut-o. De ce
oare 7 în mica lor colec
tivitate se instalase, neo
prită la vreme, eroziunea
morală. Din slăbiciune, din
toleranță, unora li se pă
rea greu și riscant să
...meargă împotriva curen
tului. Ei, personal, nu s-au

neefectuate, pentru alte ne
reguli din munca sa. Un
chiulangiu oarecare, s-ar
putea spune...
Iată însă ce se mai gă
sește în același dosar (fap
te pe care tribunalul nu
le-a reținut pentru sen
tința dată, ele au avut ur
mări pe1 plan administrativ
și sînt, pentru noi, mai
mult decît relevante). în

Marile daune ale „micii ciupeli44
—
parte... Pentru pescuitul la
năvod „taxele" erau mai
substanțiale : 150 de lei pe
năvod. De la patru năvoade
— 600 lei și 320 kg pește...
Și tot așa...
Veți zice că pescarii Ie
dădeau toate acestea pen
tru că... se știau vinovați.
Erau. Dar nu întotdeauna.
Ion Candachia (declara
ție în dosarul de la tribu
nal) : „Ne spuneau că pot
să ne sancționeze și fără să
greșim cu nimic".
Mihai Petre : „Dacă nu-și
primeau cadoul, ne aplicau
amenzi chiar dacă nu eram
vinovați..."
Mai erau vinovați și pes
carii. Tot Mihai Petre :
„Eu am dat pentru că am
considerat că astfel o > să
f>ot lua și eu niște pește
cind o să plec acasă".

anchetă socială

tului'.' Și ce era in fond ?
După unii, o „ciupeală"
zilnică. Că „are balta peș
te". Dar grav în toată această poveste este faptul
degradării, în conștiința
unora, a ceea ce este sfint
pentru societatea noastră :
regula păstrării, apărării și
sporirii avutului tării. Au
fost, desigur, printre pes
cari, și oameni cinstiți care
nu apar ca inculpați in acest proces. Dar și lor, în
numele ideii de cinste (o
cinste înțeleasă și apă
rată pînă la capăt), li se
poate aduce o firească im
putare. Anume, aceea că ar
fi fost de datoria lor nu
numai să nu intre în „joc",
dar nici să nu îngăduie
„jocul". N-au făcut-o. Ar
fi putut să se opună, să se
sizeze organele în drept.

—

pătat, dar este oare de ajuns 7 Prin actul de justi
ție, infractorii au fost înlă
turați. Dar aceasta încă nu
e totul. Trebuie acționat
ferm pentru a însănătoși
climatul, acel climat viciat
o vreme de abdicările de
la cinste, și corectitudine.
Și, mai ales, pentru a în
lătura posibilitatea ca ase
menea practici și mentali
tăți să recidiveze.
In aceeași ordine de idei,
iată și un alt caz din do
sarele aceluiași tribunal :
Centrala „Delta Dunării"
a desfăcut contractul de
muncă, prin hotărîre jude
cătorească, inginerului sil
vic Toma
Moldoveanu.
Pentru absențe de la ser
viciu, deplasări (cu dele
gație) nejustificate pentru
„interesele serviciului" sau

raza ocolului silvic Murighiol s-au dat în folosință
unor cetățeni terenuri cu
plantații tinere. Printre
puieți, cetățenii puteau cul
tiva orice, cu condiția să
îngrijească și puieții și să
predea statului o par
te din producția realizată,
între acești cetățeni figu
rează Ion Moldoveanu și
Ellsabeta Moldoveanu din
Tulcea, str. Trifoiului nr. 2.
Adresa inginerului Toma
Moldoveanu — tot str. Tri
foiului nr. 2. Exact : Elena
— mătușă ; Ion — nepot.
Pînă aici nimic rău. Po
trivit reglementărilor lega
le, terenurile în cauză pu
teau fi încredințate, in lo
turi ds pină la 4 000 mp,
oricărui cetățean dornic să
le muncească. Neregula în
cepe cu faptul că loturile

primite de cei doi aveau
fiecare cîte aproape un
hectar. Și continuă cu ace
ea că au predat statului
doar o mică parte din can
titățile de produse ce i
se cuveneau. Cum s-a pu
tut întimpla una ca asta ?
Simplu : mereu se afla
acolo, „în deplasare", el,
inginerul Toma Moldovea
nu. Răspundea, din partea
centralei „Delta Dunării",
de acele plantații. Și, prin
abuz de funcție, s-a în
fruptat. N-a operat perso
nal, ci prin intermediul
unui brigadier silvic.
Cineva ar fi poate ten
tat să spună : e un fapt
mărunt, ce înseamnă două
hectare ? înseamnă. Pen
tru că pe ele s-au plantat
pepeni. După declarațiile
celor doi cultivatori ele au
produs 13 000 de kilograme
la hectar. în realitate,
după constatări ulterioare,
mai mult. Exclus să cre,dem că familia Moldovea
nu ar fi putut să mănînce,
într-o lună, 40 000 de kg
de pepeni cît presupunem
că au produs cele două
hectare. Și nici n-au fost
încheiate contracte de vînzare către stat. Socotiți
deci, la prețul pieței, ce în
seamnă, in bani, respectiva
cantitate de pepeni. Și
veți vedea că nu-i deloc o
nimica toată.
Dar au muncit oamenii!,
ar mai putea să spună ci
neva. Da, au muncit un
pămînt dobîndit prin încăl
carea legalității. A muncit
acolo, e adevărat, chiar și
inginerul Moldoveanu. Dar

aceasta este, în mod lim
pede, încă o neregulă. Pen
tru că terenul în cauză nu
se afla în grădina casei, ci
tocmai la Murighiol. Să fa
cem atunci legătura cu ab
sențele sale de la serviciu,
cu deplasările false, cu în
voirile și chiar cu acele
deplasări pe care, într-un
fel sau altul, a izbutit să
le justifice. Și deci : o
„mică ciupeală" la reparti
zarea terenurilor, „ciupeli"
din timpul de lucru pentru
care primea retribuție -de
la stat și, una peste alta,
iese o „ciupeală" mai mare.
I-am zis „ciupeală", dar
termenul mai exact ar pu
tea fi altul. Pentru că nu
mai în aparență nu este
vorba aici despre un furt
din avutul statului. Lucru
rile trebuie judecate însă
nu după aparențe, ci după
ultimele lor consecințe.
Prin acțiunile inginerului
Moldoveanu (abuz în ser
viciu, chiul organizat) au
fost lezate în mai multe
feluri interesele statului,
ale societății. Aici însă, la
centrala „Delta Dunării", ’
nu mai era vorba de un
climat viciat. Ci de un co
lectiv sănătos, ferm, care,
îndată ce a sesizat neregu
la, a acționat eu promptitu
dine. Așa cum se cuvine,
așa cum o cer — în ase
menea cazuri — interesele
societății noastre. Deci, ala
fiecăruia dintre noi.

Mihai CARANF1L
Neculai AAilHULESEl
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Manifestări politico-educative
și cultural-artistice
ALBA. în ciclul acțiunilor politicoeducative dedicate marii sărbători
naționale de la 23 August, la așezămintele de cultură, în unități indus
triale și agricole, biblioteci se desfă
șoară „Zilele cărții social-politice".
Un loc central în programul manifes- .
tării il ocupă prezentarea operelor
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt
programate, de asemenea, recitalurile
de poezie patriotică „Pămînt al pa
triei străbune", „Cu partidul intr-un
singur gînd", „Uniți în augustul
fierbinte", dezbateri, simpozioane.
(Ștefan Dinică).
VASLUI. La Bîrlad a fost deschisă
expoziția de artă plastică „Culorile
lui August". Muzeul județean a or
ganizat la Combinatul de fire sinte
tice din Vaslui un concurs cu tema
„Drum de August, drum de lumină".
La cluburi de vacanță, intre care
cele de la casele pionierilor și șoimi
lor patriei din Bîrlad, Vaslui, Ivănești, Murgeni, Perlenl și Codăești,
s-au desfășurat dezbateri sub generi
cul „România — o politică dedicată
cauzei păcii și colaborării în lume".
(Petru Necula).

GALAȚI. La Muzeul de artă româ
nească contemporană din Galați a
avut loc vernisajul expoziției intitu
late „Omagiu". Sînt expuse lucrări de
pictură, sculptură și grafică, cu te
matică inspirată de evenimentele is
torice din august 1944, lucrări reali
zate de prestigioși artiști plastici. De
asemenea, expoziția mai cuprinde o
colecție de afișe dedicate zilei de 23
August, semnate de graficieni din
întreaga țară. (Dan Plăeșu).

BRAȘOV. Cu prilejul „Zilelor căr
ții- social-politice", la biblioteca jude
țeană din Brașov a fost vernisată
expoziția ,,România — țară a păcii și
construcției socialiste și comuniste",
în perioada 16—22 august, casele de
cultură, cluburile muncitorești, cămi
nele culturale, bibliotecile găzdu
iesc numeroase manifestări specifice
muncii cu cartea : recenzii, medalioa
ne, mese rotunde, montaje literarmuzicale, concursuri „Cine știe cîștigă“. (Nicolae Mocanu).
X.

(Urmare din pag. I)
, ,
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timpului nostru socialist,
' Am pășit pe acest drum
împreună cu Vasile Moraru,
meșter în construcția de
turbine, secretar al comite
tului de partid la secția de
mașini electrice. Este un
drum mai deosebit, nu se
măsoară în kilometri, ci în
obstacole — multe dintre
ele neprevăzute — obstaco
le numite : „să nu desco
peri ce au descoperit mai
de mult alții", obstacole ale
neîncrederii că oamenii pămîntului ar putea să facă
mai bine mașinile electrice
decît le-au făcut alții de pe
alte meleaguri, obstacole
ale comodității — „dacă au
făcut alții, de ce să mai
facem și noi, cumpărăm și
gata !“, și așa mai departe.
Acesta este drumul con
structorilor reșițeni de ge
neratoare
hidroelectrice,
evocat, extrem de succint,
pînă prin anul 1970, cînd
cpnstructorii au dat exame
nul definitiv cu turbina de
179 MW, pentru Porțile de
Fier I.'
1
— De atunci, nu a mai
fost discuție că nu putem
face — spune Vasile Mo
raru,' cu satisfacție abia
stăpinită. Aripile le-am că
pătat în acești ani 1970, aripi puternice. Știți, mie îmi
pare rău că, de-a lungul acestui drum cu obstacole, a
trebuit să cumpărăm, totuși,
două licențe — un sacnticiu, părere pur personală,
pe altarul neîncrederii. A
trebuit să fie făcut pentru
a demonstra că sîntem mai
buni prin rodul minții și
miinilor noastre.
Vasile Moraru avea 14
ani cînd, cu 30 de ani in
urmă, a intrat pe porțile
uzinei. Ochii îi erau puni
de soarele Bozbiciului, soa
rele de la țară. A dorit
aprig să deprindă secretul
scinteii electrice și l-a de
prins. Ucenic, in sensul
propriu al cuvintului, la această trudă — solară, i-am
zice, pentru că, Vasile Mo
raru, vorbind de soarele
Bozbiciului îl asociase scin
teii electrice — a fost și
inginerul de acum Vasile
Voia, cu care, meșterul
nostru, a parcurs drumul
cu obstacole, simțind ală
turi, tot timpul, și umărul

TELEORMAN. Căminele culturale
din localitățile rurale au găzduit
dezbaterea „Partidul comunist —
centrul vital al societății, forța dina
mizatoare a energiilor creatoare ale
întregului popor pe calea socialismu
lui și comunismului". La bibliotecile
din comunele Suhaia, Lisa, Viișoara,
Furculești, Crîngu și Peretu, în ca
drul „Zilelor cărții social-politice" au
loc întîlniri cu cititorii, expoziții și
prezentări de .cărți. (Stan Ștefan).
CONSTANȚA. în grădina de vară
„Albatros" din Mamaia se desfășoară
„Decada filmului românesc in avan
premieră", manifestare organizată de
Centrala „România-film". în acest
cadru sint prezentate publicului cele
mai noi creații ale studiourilor Cen
trului de producție cinematografică
București. (George Mihăescu).

La BIBLIOTECA CENTRALA A
MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIO
NALE s-a deschis o expoziție oma
gială de carte social-politică intitu
lată : „23 August 1944 — 23 August
1982. Arc peste timp".
La loc de frunte sînt expuse lucrări
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate.
In expoziție sînt prezente cărți ce
evocă organizarea și înfăptuirea, sub
conducerea partidului, a actului Isto
ric de la 23 August 1944, lupta arma
tei române, a întregului popor pentru
eliberarea deplină a patriei de sub
ocupația trupelor hitleriste și a
hortiștilor, participarea activă a
României la războiul împotriva Ger
maniei hitleriste. Expoziția mai cu
prinde, de asemenea, lucrări despre
făurirea de către partid a armatei
populare, preocupările constante pen
tru creșterea continuă a capacității
de luptă a acesteia, despre doctrina
noastră militară națională, privind
participarea militarilor la opera de
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

HUNEDOARA. Simpozionul „23
August — deschizător de epocă nouă
în istoria României", desfășurat la

Casa de cultură din Deva, a reunit
numeroși oameni ai muncii din uni
tățile economice ale municipiului
Deva, activiști de partid și de stat,
ai organizațiilor de masă și obștești,
propagandiști. (Sabin Cerbu).

CLUJ. în municipiul Dej au avut
loc o seamă de manifestări dedicate
apropiatei zile de 23 August, între
care simpozionul „23 August — pia
tră unghiulară în istoria multimile
nară a României", dezbaterea cu ti
nerii de la Combinatul de celuloză și
hîrtie despre spiritul revoluționar
militant, trăsătură caracteristică a
tinerei generații. La Galeria de artă
s-a deschis expoziția „Zori de au
gust". De asemenea, a fost organi
zată expoziția „Mărturii despre un
trecut eroic. Scriitorii noștri despre
revoluția socială
și
națională,
antifascistă și antiimperialistă". Au
avut loc recitatul de poezie „Lumini
în August" și spectacolul „O cunună-i țara-ntreagă". (Alexandru
Muresan).

ARGEȘ. în organizarea Comitetului
județean de cultură și educație so
cialistă Argeș, s-a deschis cea de-a
III-a ediție „Argessis ’82“, cuprinzind un amplu program de mani
festări politico-educative, culturalartistice și științifice dedicate zilei
de 23 August. Pe parcursul a 12 zile,
în localitățile județului vor avea Ioc
simpozioane și vernisări de expoziții
de carte social-politică, cicluri de
filme de educație patriotică, revolu
ționară și seri cultural-educative
pentru tineret, spectacole artistice și
întîlniri cetățenești cu brigăzi știin
țifice. (Gheorghe Cirstea).

lui Pavel Daud și al atîtor
yauuiuyi
4^94^^444
. împătimiți
reșițeni 4intru
ale mașinilor electrice.
— Au fost întîi . numai
motoarele electrice de 5—10
kilowați, pentru macarale
— își amintește Vasile Moraru. Apoi au venit celelal
te, care se înșiră pe firul
timpului atît de scurt și pe
care le-am putea număra
— dar sînt multe și felurile
— luind la rînd apele Bis
triței, ale Argeșului, ale
Someșului, ale Mureșului,
ale Oltului.
îl ascult povestind des
pre hidrocentralele Bistriței
și ale Oltului, despre expe
riența pasionantă a creării

. ■ *
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Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit,
marți
după-amiază pe
Mohammad Abdul Rahman Al Bakr,
ministrul așezămintelor religioase și
justiției din Emiratele Arabe Unite,
care întreprinde o vizită in țara
noastră.
Au fost examinate posibilități de
dezvoltare, în continuare, a relațiilor
pe multiple planuri dintre Republica
Socialistă România și Emiratele Ara
be Unite, în folosul ambelor țări și
popoare, precum și unele aspecte
ale vieții internaționale de interes
comun.
A luat parte Ion Roșianu, președințele Departamentului
.
....
cultelor
din România.
★

Marți, tovarășa Ana Mureșan, mi
nistrul comerțului interior, a primit
pe Petko Todorov, adjunct al minis
trului comerțului interior al R.P.
Bulgaria, care se află într-o vizită in
țara noastră. Cu acest prilej au fost
analizate posibilitățile pentru dezvol
tarea, în continuare, a schimburilor
de bunuri de consum dintre ministe
rele de comerț interior din cele două
țări.
în aceeași zi a fost semnat, Ia
București, un document care prevede
măsuri concrete pentru lărgirea
schimburilor de bunuri de consum
între cele două țări pe anul 1982.
Documentul a fost semnat de Maria
Flucsă, adjunct al ministrului comer
țului interior, și de Petko Todorov,
adjunct al ministrului comerțului
interior al R.P. Bulgaria.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Indonezia, ambasadorul acestei țări Ia București, Mohamad
Isnaeni, a oferit, marți, o recepție.
Au participat Gheorghe Petrescu,
viceprim-ministru al guvernului,
Eugen Proca, ministrul sănătății,
Gheorghe Vlad, ministrul petrolului,
Alexandru Roșu, ministru secretar

• EXPERIMENT ME
DICAL. Specialiști ameri
cani din institute de cerce
tări medicale au descoperit că
unul din hormonii corpului
uman poate fi folosit în tratarea
complicațiilor intervenite la le
zarea coloanei vertebrale. Este
vorba de hormonul „T.A.H.",
care facilitează secreția tirotropinei și contribuie la reducerea
complicațiilor dacă este admini
strat în decurs de o oră de la
accidentarea coloanei vertebra
le. în mod normal, acest hor
mon joacă un rol in ' reglemen
tarea activității glandei tiroide,
a cărei secreție are o funcție
importantă în procesul metabo
lic. Experiențele au fost efec
tuate pe două grupuri de ani
male. Pisicilor din primul grup

In regiunea Tirol din Austria,

+

Delegația
Comitetului regional
Berlin al P.S.U.G., condusă de
Konrad Naumann, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., primsecretar al Comitetului regional Ber
lin al P.S.U.G., a făcut, marți dupăamiază, o vizită la întreprinderea de
mașini grele București. Oaspeții au
fost însoțiți de tovarășul Ion Bucur,
membru a! C.C. al P.C.R., secretar
al Comitetului municipal București
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului popular municipal.
Ing. Constantin Dumitru, directo
rul întreprinderii, a prezentat aspec
te din activitatea și preocupările co
lectivului de oameni ai muncii din
această reprezentativă unitate con
structoare de mașini bucureșteană.

La tradiționalul concurs de atletism
Selecționata de handbal (tineret) a
României a repurtat un frumos suc
„Memorialul Rosicky" de la Praga,
sportiva româncă Florența Crăciunesces, cîștigînd campionatul balcanic de
la Ankara, fără să cunoască înfrin- • cu a ciștigat proba de aruncarea dis
cului, cu un rezultat de 68,24 m.
gerea în cele 4 meciuri disputate.
Campionatul mondial dc șah pentru
Echipa română a învins cu 33—17
Turcia, cu 39—18 Grecia, cu 27—20
juniori a continuat la Copenhaga cu
Bulgaria și a făcut meci nul : 22—22
runda a 3-a, în care tînărul maestru
român Dan Bărbulescu, avind piesele
cu Iugoslavia. Simion Adrian a fost
declarat cel mai bun portar al tur
negre, a remizat cu danezul Hansen,
în clasament conduc sovieticul So
neului. Pentru excelenta comportare,
kolov și argentinianul Tempone cu
echipa României a primit trofeul
cite 3 puncte. Dan Bărbulescu a
„fair play", avînd cele mal puține
minute de penalizare.
acumulat 2 puncte.
Turneul feminin de șah de la Băile
Cupa balcanică la polo pe apă
(juniori), competiție care s-a desfă
Herculane a fost ciștigat, la egalitate,
de Dana Nuțu (România) și Tamara
șurat la Istanbul, a fost cîștigată de
Hugașvili (U.R.S.S.), cu cite 7 puncte
echipa României. Jucătorii români
fiecare din 11 posibile. Pe locurile
au terminat turneul neînvinși, totaurmătoare s-au clasat Ligia Jicman,
lizînd 7 puncte. Echipa română a în
Gertrude Baumstark și Gabriela Qlătrecut cu 16—4 selecționata Greciei,
rașu (România), cu cîte 6 puncte,
cu 8—4 pe cea a Iugoslaviei, cu 9—6
Isțvane Kurocsai (Ungaria), 5,5
reprezentativa Turciei și a terminat
puncte etc.
la egalitate, 10—10, cu echipa Bulga
riei.

apa care și-a făcut datoria
și o „depozitează" in lacul
de acumulare, pentru o
nouă „repriză". Știam, vă
zusem hidrocentrala de la
Slatina, mi se povestise
despre „lucrarea" neînceta
tă a acestor mașini.
— Sînt minunate — spu
ne inginerul Vasile Voia,
care urmărise tăcut discu
ția noastră — dar cită bă
taie de cap 1 De aceea am
numit-o „școala" Slatinei.
S-au produs fenomene pe
care proiectul nu le prevă
zuse, poate că nici nu ar fi
putut să le prevadă cu
precizie, fenomene fizice,
le-aș spune imponderabile,
în mișcare, In frecare, ma
terialul se dilată. Am pre
văzut acest • lucru, creindu-i toleranțele socotite,
științific, cele mai potrivi
te. Exteriorul turbinei, spă
lat de apă, nu se dilată,
dar toate componentele din
carcasă, puse in mișcare,
se dilată in exterior —
știam acest lucru, am cal
culat, dar calculele, in
parte, au fost infirmate
cînd turbina a intrat în re
gim de lucru normal. Ro
torul se încălzea, spațiul
dintre rotor și stator, întreferul, cum ii spunem, se
micșora. Este simplu, nu 7
Foarte simplu, dar desco
perirea fenomenului simplu
este cel mai complicat
lucru.

© METODĂ DE RE
PARARE A ȘOSELELOR.

★

Ambasadorul Republicii Gaboneze
la București, Jacques Mombo, a ofe
rit, marți, o recepție, cu prilejul Zi
lei naționale a acestei țări.
Au participat Emilia Sonea, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Ion Pățan, ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlu
lui gospodăririi fondurilor fixe,
Gheorghe- Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Nicolae
Murguj adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți
ai unor instituții centrale, ziariști.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați în
tara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

Sportivi români în întreceri internaționale

unde am greșit. Și am Izbu
tit, onorind încfedet'eă ă'~ ■
cordată. Motoarele1-'-merg'
bine la Galați, merg foartebine la Brăila, montăm
acum la Iași. Dar, să vedeți,
cu turbinele bulb de la hi
drocentrala Slatina... Știți,
Slatina este ultima noas
tră școală...
Slatina este o școală !
Acolo au fost montate primele turbine bulb româ
nești. Ciți fac în lume ast
fel de bijuterii și le fac cu
succes 7 Puțini — doi, trei
constructori și printre ei ne
aflăm și noi. Turbina bulb
produce^encrgla prin trece
rea apelor ; în pauze reia

li s-au administrat steroizi, tra
tament obișnuit în cazuri de ac
cidente care afectează coloana
vertebrală. în grupul al doilea,
s-a administrat pisicilor cu lezi
uni provocate ale coloanei hor
monul „T.A.H." După șase săptămîni, pisicile tratate cu ste
roizi prezentau o paralizie avansată a labelor, spre deosebi
re de cele supuse unul tratament
hormonal care păreau vindeca
te. Dacă testele ulterioare vor
confirma, noul medicament ar
putea fi folosit, după omolo
garea lui oficială, in tratarea
zecilor de mii de persoane care
suferă anual accidente soldate
cu lezarea coloanei vertebrale.

de stat la Ministerul Comerțului
Exterior și Cooperării Economice
Internaționale,1 Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai altor ministere
și instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați la
București, membri ai corpului diplo
matic.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
în aceeași zi, delegația Comitetului
regional Berlin al P.S.U.G. a vizitat
noi cartiere de locuințe din Capitală.
In cursul zilelor de duminică și luni,
oaspeții au vizitat stațiunile de odih
nă de pe Litoralul Mării Negre,
precum și zone turistice din Delta
Dunării.

— Și 7 CeJ.ați1-făcut 7 AțiȚ
■ ...
luat
totul de la thcep'uț 7
— într-utiiȚel,-^i;i"Chtar
—
acolo, pe loc, remanlind intreferul. Apoi am reluat
centrarea — cea mai pretențioasă operație. Toate
concluziile au fost trecute
In uzină, prin conștiința
fiecărui muncitor, Pentru
că fiecare conștiință de aici
este cea mai sensibilă Și
mai fecundă uzină de
energie.
Un colectiv puternic de
muncitori și specialiști intr-o continuă stare de acțiune. Semnăturile lor sint
pe toate hidrogeneratoare
le țării — sute de uzine de
fabricat energie, atît de
necesară întregii economii
naționale.
— Sîntem propria noastră
creație — apreciază Vasile
Moraru, rememorînd între
gul drum, scurt, dar plin de
realizări al acestei uzine din
preajma Semenicului. Am
fost un atelier modest ; am
construit, in circa zece ani,
o altă uzină, atelierul dispărînd fără urmă. De fapt,
întreaga Reșița industrială
este alta, nu de nerecunos
cut, cum se zice, ci cu
totul alta, nouă, modernă,
născută intr-un deceniu și
jumătate. Și, Ia rîndul ei,
Reșița este izvor de înnoire
pentru întreaga țară, per
manent izvor de înnoire.
Iată, numai prin mașinile
noastre stăpinim 40 la sută,
din potențialul hidro al ță
rii ; rămîne să cucerim
celălalt 60 la sută, punindu-1 la lucru fără zăbavă.'
Ar trebui să scădem din
acest ultim procent ceva,
pentru că, vedeți, în cinstea
marii sărbători de la 23
August expediem ultimile
subansamble ale hidroge
neratorului de 13 MW, care
va fi instalat pe Someșul
Cald.
Urmărim cu privirile va
goanele încărcate, care pă- ,
răsese uriașa hală. Și, pen
tru o clipă, avem impresia
— și nu este departe de adevăr — că pe aici, pe la
porțile uzinei, trec apele
Dunării, ale Oltului, Argeșului, Bistriței, Someșului...
își vor croi, cu siguranță,
albie aici, la Semenic, și
celelalte rîuri ale țării pen
tru a-și pune in valoare
disponibilitățile energetice.

specialiști în tehnologia materia
lelor • de construcție au încheiat
primele încercări ale unui nou
procedeu de reparare economi
coasă a denivelărilor, deformă
rilor și „ridurilor" apărute pe
suprafața de rulare a șoselelor
și care sînț deosebit de pericu
loase pe timp de ploaie. Proce
deul constă în folosirea de. rășini
sintetice sau amestecuri de bi
tum pentru prepararea stratului
subțire ce urmează să acopere
suprafața autostrăzii. Materialul
astfel obținut este aplicat sub
presiune direct asupra șoselei.
El rezistă timp de zece ani.
chiar la solicitările celor mai
dure anvelope folosite în pe
rioada iernii. Noua tehnologie
elimină celelalte lucrări pregă
titoare pentru repararea denive
lărilor și inegalităților apărute
pe banda de rulare, reducind

□El

BUCUREȘTI

Permiteți-mi ca tn numele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole și
al meu personal să vă exprim, dumneavoastră și, prin dumneavoastră,
Guvernului Republicii Socialiste România, profunda gratitudine pentru
condoleanțele sincere adresate în legătură cu inundațiile din zona orașului
Ulan Bator, ce au cauzat victime omenești și pagube materiale.

J. BATMUNH

★

O expoziție fotodocumentară înfățișind aspecte ale vieții și activității
compozitorului polonez Karol Szyma
nowski, de la a cărui naștere se îm
plinesc anul acesta 100 de ani (ani
versare înscrisă în calendarul mani
festărilor UNESCO pe 1982), s-a
deschis, marți, sub egida Consiliului
Culturii și Educației Socialiste/. în
rotonda Ateneului Român din Ca
pitală. Personalitatea acestui repre
zentant de seamă al școlii muzicale
poloneze, importanta sa contribuție
la dezvoltarea și îmbogățirea crea
ției autohtone cu valoroase lucrări
au fost evocate, la vernisaj, de mu, zicologul Vasile Tomescu, secretar
al Uniunii compozitorilor și muzico
logilor.
La festivitatea de deschidere au
participat reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste,
Ministerului Afacerilor Externe, mu
zicieni, alți oameni de artă și cultu
ră, un numeros public.
Au fost prezenți membri ai Am
basadei R. P. Polone la București,
reprezentanți ai altor ambasade.
★

Numeroși bucureșteni iubitori de
poezie s-au întîlnit, marți, la biblio
teca municipală „Mihail Sadoveanu"
cu poetul american William D.
Snodgrass, laureat al premiului
„Pulitzer", profesor la Universitatea
din Delaware, care ne vizitează țara.
Oaspetele a prezentat versiunea în
limba engleză a unor lucrări din li
rica românească pe care le-a tradus
și reunit intr-un volum în curs de
apariție.
(Agerpres)
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TEHNICA NOUĂ
motoarelor electrice nece
sare laminoarelor — mo
toare care lucrează în re
gim dur — și-l întreb, vrînd
să-l cobor pe pămînt, des
pre eșecuri, necazuri, ex
periențe nereușite. Nu, mă
înșelasem, el era pe pă
mînt. Tocmai despre mo
mentele de confruntare cu
greutăți inerente oricărui
început este dispus să vor
bească mai mult.
— Motoarele pentru la
minoare a fost o sarcină
dată de secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cind a
discutat cu noi măsurile ra
dicale de Înnoire a uzinei
— subliniază meșterul. Vă
spun cu mina pe inimă, a
fost o încredere care ne-a
sporit nemăsurat forțele.
Motoarele acestea se aduceau, pînă atunci, din
import. Aveam izbinzi la
hidroagregate. De fapt, noi
am fost și am rămas singu
rii constructori de astfel de
mașini din țară, dar la la
minoare... Ne-am apucat de
treabă. Nu a fost deloc
ușoară, chiar mai grea decit
ne așteptasem. Am avut
necazuri cu motoarele date
Hunedoarei și Slatinei.
Ne-am întors asupra noas
tră înșine și ne-am analizat
puterile, am revenit în amănunt la fiecare detaliu
și pe ansamblu, ne-am
concentrat,
descoperind

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

zilei

Turneul de volei
Pietroasa — Buzău ’82“

Președintele Consiliului de Miniștri
al R, P. Mongole .

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate
personală în zilele de 22—24 august 1982
In zilele de 22—24 august 1982, autoturismele proprietate personală pot
circula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al
autoturismului.

DE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl iNVÂȚAMlNTULUI
Pentru ocuparea locurilor rămase
libere după concursul din iulie 1982,
se va organiza un nou concurs de
admitere în invățămîntul superior,
care se va desfășura între 1 și 10
septembrie 1982. înscrierea candidaților se va face în perioada 25—28 au
gust 1982.
La concurs pot participa atît can
didați neincorporabili, cit și încorporabili, condițiile de înscriere și
disciplinele de concurs fiind cele sta
bilite pentru concursul de admitere
din iulie 1982.
Instituțiile de învățămînt superior
la care se va susține concurs de ad
mitere sînt următoarele :
Institutul politehnic București pen
tru profilurile : mecanic, electric, energetic, metalurgic, chimie și mecano-chimic ; Institutul politehnic
Cluj-Napoca pentru profilurile : me
canic, metalurgic și construcții ; In
stitutul politehnic Iași pentru profi
lurile mecanic, metalurgic, chimie,
electric, energetic, construcții, tehno
logia și chimia textilelor ; Institutul
politehnic Timișoara pentru profilu
rile : mecanic, electric, energetic,
construcții, chimie ; Institutul do
mine Petroșani pentru profilurile :
mine, mecanic, electric ; Institutul de
petrol și gaze Ploiești pentru profi
lurile : petrol, mecanic ; Institutul
de construcții București pentru pro
filurile : construcții, geodezie și me-

într-o foarte mare măsură, cea de-a
doua partidă susținută de tricolorii
noștri în compania echipei Ungariei
s-a asemănat cu cea disputată
luni, cu R.F. Germania, doar
că a durat cu trei minute mai puțin,
adică 72 de minute. în primele două
seturi, blocajul asigurat de Marius
Căta-Chițiga, Dan Girleanu și Nicu
★
Stoian a fost excelent, ceea ce a per
în conformitate cu prevederile Le
mis naționalei noastre să cîștige ca
gii educației și învățămîntului și
tegoric cu. 15—4 și 15—10. în setul al
Statutului personalului didactic, pen
treilea oaspeții au avut însă o reve
tru anul școlar 1982—1983 se organi
nire puternică, antrenorul Garamzează concurs în vederea ocupării
volgyi face două schimbări inspirate
posturilor didactice vacante Ia uni
și echipa României se vede condusă
tățile școlare din mediul rural pen
cu 14—11. Mai mult, pe întreg par
tru disciplinele limba română, mate
cursul celui de-al treilea set, dealtfel
matică. fizică, chimie, biologie, geo
grafie, istorie și științe sociale, limbi
foarte disputat, elevii antrenorului
străine, limbi ale naționalităților con
Nicolae Sotir au făcut greșeli inad
locuitoare,
discipline tehnice și teh
misibile la serviciu. Publicul a încu
nologice și învățători.
rajat însă continuu pe tricolori,
Concursul se organizează de către
care, concentrîndu-se mai mult,
inspectoratele școlare județene și al
CICLISM : Prima etapă
reușesc să reducă din handicap.
municipiului București, pe bază de
Scorul devine 14—14. Urmează un
acte, și se desfășoară în perioada 20
în „Cupa Voința"
serviciu bine plasat al lui Nicu
august — 5 septembrie a.c.
CLUJ. NAPOCA 17 (De la trimisul; . Stoian și 15—14. Apoi un blocaj repLa concurs șe pot înscrie cadrele
Agerpres A. Berger)'. — Ieri s-a dat
didactice titulare și suplinitoare, care
șit
'și
în
uralele
publicului
naționala
startul, la Cluj-Napoca, in cea de-a
îndeplinesc condițiile prevăzute de
noastră cîștigă ultimul set cu 16—14.
26-a ediție a competiției cicliste In
Statutul personalului didactic. De aPartida
a
fost
bine
condusă
de
ternaționale „Cupa Voința", care reu
semenea, se pot înscrie și specialiști
nește 90 de alergători din Cehoslova
Yousef Almulla din Emiratele Arabe
din alte sectoare de activitate cu sta
cia, Polonia, Ungaria și România.
giul legal efectuat, avînd acordul
din
Unite și Vladimir Dermendjev
Traseul întrecerii, însumind peste 460
conducerii
unității la care sînt înca
Bulgaria.
km, cuprinde 5 etape cu 14 puncte de
drați.
seîntr-un
alt
meci,
selecționata
cățărare. Prima etapă Cluj-Napoca—
Nu se pot înscrie la concurs per
cundă a UJR.S.S. a ciștigat în fața
soanele care din diferite motive sint
Lunca de Sus—Aiud—Turda—Feleac
de
reprezentativei
Franței
cu
scorul
a revenit rutierului polonez Stanislaw
necorespunzătoare pentru munca de
3—0 (15—13, 15—11, 15—13).
Grockowski, cronometrat pe distanța
instruire și educare a elevilor.
Pentru a veni în'sprijinul cadrelor
de 149 km cu timpul de 3h51’37”
Stelian CHIPER
(medie orară 39 km). Pe locul 2, la 2”,
didactice care fac naveta între loca
corespondentul „Scinteii
lități rurale, în aceeași perioadă, ins-a clasat românul Ionel Gancea,
urmat la rîndul său de Jan Raczkowski (Polonia), Mircea Romașcanu
(România) 3h53T5”, Jan Tomisz
(Cehoslovacia) 3h54’58”, Cornel Ni
da portului și dansului româ
Vîlcea La Rimn‘cu Vîlcea a nesc,
colae (România) 3h55’39”, Traian
spectacole folclorice pe sta
avut loc cea de-a 7-a ediție a
Sirbu (România) 3h56'00“.
dion și la barajul hidrocentralei de
cursurilor muzicale de vară, orgaAstăzi se dispută 2 etape : diminea
la Vidraru, expoziții de costume
nizate de comitetul județean de
ța, o probă contracronometru indivi
populare și de artă plastică, precum
cultură și educație socialistă și Sodual — 7 km pe calea Feleacului, iar,
ș: o gală a laureaților. (Gh.
cietatea
„Prietenii
muzicii
și
ai
tea

după-amiază, o cursă de circuit (60
Cirstea).
trului",
în
colaborare
cu
Conserva
km) pe străzile orașului Cluj-Napoca.
torul „Ciprian Porumbescu" din
Hunedoara. In toate localiBucurești. Cursurile au fost susți
tățile Văii Jiului s-a desfășurat
nute de cadre didactice universita
FOTBAL:
„Săptămîna manifestărilor politi
re cu o bogată și îndelungată acti
co-educative, cultural-artistice și
vitate muzicală. Organizate pe șase
sportive".
La sălile de apel ale
catedre de specialitate, cursurile, la
Azi, meci de verificare
celor zece mine, la cluburi și
care au participat elevi și studenți
case de cultură au avut loc evocări
din întreaga țară, au asigurat un
a echipei reprezentative
bogat conținut educativ și formativ.
Astăzi, pe stadionul „23 August"
(Ion Stanciu).
amatorii de fotbal din Capitală vor
avea prilejul să urmărească un in
Prahova
zona Premontaria
teresant cuplaj. De Ia ora 18, lotul
a văii Doftanei, intr-un cadru pito
B va întîlni selecționata de tineret,
resc, s-a deschis prima ediție a ta . ale tradițiilor muncitorești, au fost
după care se va desfășura partida
berei naționale de artă plastică.
susținute concursuri pe tema me
dintre lotul A și echipa iugoslavă
Timp
.de mai bine de o lună, pic
seriilor minerești, microspectacole
Buducnost Titograd. Din lotul primei
tori,
sculptori
și
artiști
decoratori
de muzică populară și ușoară, re
noastre echipe fac parte, printre alții,
din Capitală și din județele Timiș,
citaluri de poezie patriotică, s-au
Moraru, Ștefănescu, Sameș, Boloni,
Dolj,
Constanța
și
Prahova
vor
des

organizat expoziții de pictură și de
D. Georgescu și Bălăci.
fășura o activitate de creație pe
fotografii ale artiștilor amatori, nu
care și-o doresc cit mai fructuoasă.
meroase alte manifestări. (Sabin
(Constantin Căpraru).
Cerbu).

vremea

Timpul probabil pentru Intervalul 18
august, ora 21 — 21 august, ora 21. în
țară : vremea va fi schimbătoare, cu
cerul temporar noros. Vor cădea averse
locale de ploaie, însoțite de descărcări
electrice, îndeosebi in zonele de deal
și de munte. Vîntul va sufla moderat,
cu intensificări trecătoare. Temperatura
aerului va marca o scădere ușoară, În
deosebi la valorile maxime. Minimele
vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade, Iar
cele maxime între
' '
~~
20 șl. —
30 grade, local.
mai ridicate, Izolat, grindină. în Bucuvești : vreme schimbătoare. Cerul temporar noros, favorabll ploii de scurtă
durată. Vînt moderat. Temperaturile
minime vor oscila intre 15 și 17 grade,
iar cele maxime Intre 27 și 29 grade.
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

Dîmbovița. La cinemat°8raCovasna. Intr’° ambiantă
ful „Independența" din Tîrgoviște
pitorească, in frumoasa Vale a
a avut loc gala filmului „Un om
Zînelor, lingă orașul Covasna, a atrăind în viitor — Nicolae Titulesvut loc Nedeia mocănească. După
cu“, documentar artistic de lung
ceremonia tradițională a oierilor din
Voinești, formații artistice de amametraj realizat de Casa de filme
cinci, in colaborare cu Studioul ‘ tori din tot județul au dat specta
cole folclorice, prezentînd dansuri
„Alexandru Sahia". Filmul a fost
și cîntece din tezaurul folcloric ro
prezentat, de asemenea, la clubul
mânesc și secuiesc. După spectacol
„Cimentul" din Fieni. (Gheorghe
a urmat o serbare cimpenească.
Manea).
(Pâljânos Maria).

ArgCȘ ka Curtea de Argeș
s-a desfășurat ediția a IV-a a
Festivalului interjudețean Carpăți. Programul a cuprins para-

RETUTINOENI

astfel cheltuielile costisitoare de
întreținere a drumurilor publice.

© PENDULĂ CU CE
LULE FOTOVOLTAICE.
întreprinderea
vest-germană
„Siemens" a realizat o pendulă
cu motor electric alimentat de
12 mici celule fotovoltaice pla
sate in dreptul cifrelor care in
dică orele de pe cadran. Fiecare
celulă de siliciu are o suprafață
de 2 cmp. Ele sînt conectate electric, permițînd pendulei cu
cuarț să funcționeze chiar in
semiobscuritate, dacă este așe
zată la cîțiva metri de fereastră.

Acele indicatoare nu se opresc
nici in obscuritate totală, deoa
rece în timpul nopții o mică ba
terie acționează motorul electric,
în lipsa indelungată a posesoru
lui pendulei'; ea va continua să
funcționeze șase săptâmini chiar
in cazul cind razele de lumină
sint oprite de jaluzelele feres
trelor.

(3ofJ
Timp de trei zile, la
Tîrgu Jiu și Tismana au avut loc
manifestările politico-educative și
cultural-artistice din cadrul Festi-

de artă. Furtul operelor de artă,
care a luat proporții tot mai
mari în ultimii ani, provoacă
neliniștea opiniei publice. Anual
sînt transferate în străinătate
tablouri de mare valoare ale
pictorilor italieni din diferite
epoci, sculpturi, fragmente din
clădirile antice, multe dintre acestea dispărînd fără urmă în
colecții particulare din diferite
țâri.

' ® PAVĂZĂ
ÎMPO
TRIVA POLUĂRII AT
MOSFEREI. Potrivit previ

• UN FLAGEL : SUS
ziunilor demografice, populația
TRAGEREA OPERELOR capitalei mexicane, unul din
mai mari orașe ale lumii,
DE ARTĂ. în cursul anului cele
va crește de la 15 milioane, cit

1981, din muzeele, galeriile de
artă și din bisericile din Italia
au fost furate peste 18 000 opere

numără in prezent, la 31 milioa
ne în anul 2000. Edilii metropo
lei sint confruntați de pe acum

canic; Universitatea București pentru
profilurile : matematică, fizică și bio
logie ; Universitatea Brașov pentru
profilurile : mecanic, metalurgic și
forestier ; Universitatea din ClujNapoca pentru profilurile : matema
tică, fizică, chimie, economic ; Uni
versitatea Craiova pentru profiluri
le : electric, economic ; Universitatea
Galați pentru profilurile : tehnologia
și chimia produselor alimentare și
tehnica piscicolă și metalurgie ; Uni
versitatea Iași pentru profilurile :
matematică, fizică și economic ; Uni
versitatea Timișoara pentru profilu
rile : matematică, fizică și economic ;
Academia de studii economice Bucu
rești pentru profilul economic ; In
stitutul de învățămînt superior Baia
Mare pentru profilul mine ; Institu
tul de învățămînt superior Pitești
pentru profilul mecanic ; Institutul
de învățămînt superior Sibiu pentru
profilul mecanic ; Institutul de învă
țămînt superior Suceava pentru pro
filul mecanic ; Institutul agronomic
București pentru profilurile : agricol,
zootehnie și construcții ; Institutul
agronomic Iași pentru profilul zoo
tehnie ; Institutul agronomic Timi
șoara pentru profilurile : agricol și
zootehnie.
Specializările și numărul de locuri
pentru care se organizează concurs
vor fi afișate la fiecare instituție de
învățămint superior în parte.
★

spectoratele școlare județene și al
municipiului București vor efectua
transferări prin schimb de posturi în
tre cadrele didactice titulare ip uni
tățile de invățămînt din mediul ru. rai care fac naveta în cadrul ace
luiași județ sau între județe. Lucră
rile acțiunii de transferare prin
schimb de posturi se efectuează con
comitent cu concursul de numiri și
transferări.
Cererile de înscriere la concurs sau
de transferare prin schimb de pos
turi, însoțite de acte doveditoare, se
depun la inspectoratele școlare pe
raza cărora se află posturile didacti
ce respective, pînă la 30 august a.c.
Posturile. vacante . pentru care Se
concurs âe publică în re: organizează
vista „Trib'ithâ,'ȘOorii“.
Rezultatele concursului și transfe
rărilor prin schimb de posturi se afi.șează la inspectoratele școlare pînă
la 3 septembrie. Eventualele contes
tații se pot face în termen de 3 zile
de la dâta afișării rezultatului, jla in
spectoratele școlare care au organi
zat concursul. Contestațiile se rezol. vă de către comisii constituite în
conformitate cu prevederile art. 30
din Statutul personalului didactic.
Hotărîrile comisiilor de contestații
sint definitive.

valului-concurs al cîntecului, jocu
lui și portului popular din Gorj. Ediția din acest an a cuprins, între
altele, vernisajul expoziției „PortuJ
popular gorjenesc" la Muzeul jude
țean din Tîrgu Jiu, sesiunea de co
municări cu temă „Valori- perene
ale folclorului românesc", seri de
muzică și poezie patriotică, o gală
de filme pentru tineret. (Dumitru
Prună).

Bacău Sub Benericul >,Serbă
rile muncii-’82“, în consiliul agro
industrial Filipești din județul Ba
cău se. desfășoară o suită de mani
festări cultural-educative și artis
tice la care participă țărani coope
ratori, mecanizatori, intelectuali ai
satelor. în sălile căminelor cultu
rale. pe stadioane și în parcuri au
loc simpozioane, mese rotunde, con
cursuri de îndemînare profesională,
sint organizate expoziții. (Gheorghe
Baltă).
Buzău

comuna

Scutel-

nici s-a desfășurat „Sărbătoarea
griului", la care au participat me
canizatori, țărani cooperatori, cadre
de conducere din unitățile care au
obținut în acest an producții mari
la cerealele păioase, pe primele
locuri situîndu-se cooperativele
agricole din Florica, Scutelnici și
Merei. A avut loc un schimb de
experiență privind aplicarea tehno
logiilor avansate la cultura griului
și orzului, urmat de spectacolul
„Omagiu fruntașilor". (Dumitru
Dănăilă).

Mehedinți. La exploatarea
minieră Baia de Aramă s-a desfă
șurat dezbaterea cu tema „Patrio
tismul socialist — trăsătură defini
torie a comuniștilor, a întregului
nostru popor". (Virgiliu Tătaru).

cu probleme deosebite datorită
insuficientei apei potabile, capa
cităților transportului in comun,
ca și înmulțirii surselor de
poluare a atmosferei. A res
pira la Ciudad de Mexico,
susțin medicii, este ca și
cum ai fuma zilnic două
pachete de țigări. Șase tone de
gaze toxice sînt deversate in
atmosferă in 24 de ore. Spre a
remedia această situație, muni
cipalitatea capitalei mexicane a
elaborat un proiect de amena
jare a unei zone verzi in jurul
orașului. Pină in anul 2 000 ur
mează să fie plantați 119 mili
oane copaci in scopul de a face
mai respirabil aerul.

© COLONIE DE DI
NOZAURI. O expediție pa
leontologică a Universității din

Princeton (S.U.A.) a descoperit,
in munții statului Montana, ur
mele unei întregi colonii de di
nozauri. După părerea oameni
lor de știință, numeroasele cui
buri, cu un diametru de ...trei
metri, unde s-au găsit ouă, sînt
o mărturie a faptului că aceste
șopîrle uriașe de odinioară au
trăit în mari comunități și că
erau deosebit de grijulii față de
puii lor.

© LONGEVITATE ”Re_
cordul longevității" din Brazilia
este deținut de Ana Maria Jesus
care și-a sărbătorit duminică,
la Belo Horizonte, Împlinirea a
139 de ani. Cu acest prilej săr
bătorita a primit, intre alte atenții, permisiunea medicilor să
„savureze" citeva fumuri din
vechea sa pipă, la care renun
țase de... un secol.

A

Manifestări consacrate
sărbătorii naționale a României

Cea de-a 38-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă din România prilejuiește peste hotare
noi manifestări dedicate țării noastre.
SUB AUSPICIILE COMITETU
porul român în edificarea societă
LUI POPULAR AL ORAȘULUI
ții socialiste multilateral dezvoltate,
SARIWON, R. P. D. COREEANA,
politica externă independentă, de
la casa de cultură a orașului a pace și colaborare internațională,
avut loc la 16 august o adunare
promovată de România, precum și
activitatea internațională, dedicată
festivă. Vicepreședintele Comitetu
lui popular orășenesc, Li Cial Sun, înțelegerii între popoare, dezarmă
și ambasadorul României, Constan
rii și realizării unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale,
tin Iftodi, au rostit cuvîntări, in
care au subliniat importanța eve
desfășurată de președintele Nicolae
Ceaușescu. . Ș-a evidențiat cursul
nimentului aniversat și au scos în
evidență ’ realizările poporului ro
ascendent înregistrat de relațiile
mân in construcția socialismului,
româno—britanice.
precum și stadiul relațiilor româAMBASADA ROMANĂ DIN JA
no-coreene. In încheiere a fost pre
PONIA a făcut o donație de cărți
zentat filmul artistic românesc
românești Bibliotecii centrale me
„Rețeaua S“.
tropolitane din Tokio. Printre vo
LA AMBASADA ROMANA DIN
lumele oferite, la loc de cinste se
BERLIN a avut loc o conferință
află opere ale președintelui Nicolae
de presă, în cadrul căreia amba
Ceaușescu traduse în limbile en
sadorul Gheorghe Tache a vorbit pe
gleză și japoneză. Cu acest prilej,
larg despre importanța evenimen
au rostit alocuțiuni Yoichi Maeda,
tului aniversat și a prezentat as
profesor la Universitatea Tokio,
pecte ale politicii interne și externe
directorul Bibliotecii centrale me
promovate de România, de pre
tropolitane, și ambasadorul țării
ședintele Nicolae Ceaușescu.
noastre Radu Bogdan.
SUB AUSPICIILE FILIALEI ARADIODIFUZIUNEA CANADIA
SOCIAȚIEI DE PRIETENIE MA
NA a transmis o emisiune intitula
REA BRITANIE—ROMANIA, la
tă „România, o politică externă
Londra s-a desfășurat o adunare
realistă și activă", organizată în co
festivă,
în cadrul căreia Harry
laborare cu Universitatea Ottawa
Gold, secretarul general al asocia
și ambasada țării noastre. Au fost
ției de prietenie, și Constantin Drăprezentate principalele inițiative de.
gușanu, însărcinat cu afaceri al
politică externă românească, subliambasadei țării noastre, au prezen
niindu-se puternica personalitate
tat pe larg semnificația istorică a
și prestigiul internațional ale pre
evenimentului aniversat. Au fost
tovarășul
ședintelui
României,
Nicolae Ceaușescu.
relevate realizările obținute de po_________________________________

Acțiuni și luări de poziție in sprij
pentru pace

dezarmării.

Reprezentanți ai organizațiilor lo
LONDRA 17 (Agerpres). - Sub
deviza „Pace și muncă", la Bir cale ale Mișcării pentru dezarmare
Consiliului din Scoția al
mingham a avut loc o conferință nucleară,
Partidului Laburist și reprezentanți
sindicală la care au luat parte re ai sindicatelor au salutat sosirea la
prezentanți ai celor mai mari Glasgow a participanților la „Mar
uniuni sindicale din Marea Brita șul păcii — T982", organizat în
Scoția. La mitingul care a avut loc
nie. Intre altele, participanții la
cu acest prilej
a fost subliniată
reuniune au hotărît constituirea in
întreprinderile britanice a unor or necesitatea intensificării luptei pen
tru
pace,
împotriva
înarmărilor și
ganizații ale Mișcării pentru dezar amplasării de noi arme
nucleare in
mare nucleară din Marea Britanie
Europa.
și au propus desfășurarea viitoare
lor alegeri parlamentare sub lozin
BERLIN 17 (Agerpres). — în
ca activizării luptei împotriva peri R.D.G. a început „Marșul pionieresc
al păcii". Copiii au pornit din
colului de război, pentru salvgar
12 orașe ale Republicii Democrate
darea păcii și împotriva cursei înar Germane
pentru a se intilni la
mărilor. in cuvîntările rostite la
Dresda. Pe cele 200 de trasee ale
conferință, reprezentanți ai sindica marșului, pionierii vor vizita mo
telor s-a.u pronunțat împotriva spo numente legate de istoria patriei și
a luptelor muncitorești, vor depune
ririi alocațiilor militare pe seama
flori la mormintele celor căzuți in
diminuării fondurilor destinate unor
luptele împotriva nazismului. Cu
programe sociale și au cerut sindi prilejul
marșului, copiii vor avea,
catelor să-și intensifice lupta pen
ie asemenea, intilniri cu oamenii
tru stăvilirea cursei înarmărilor și
muncii din întreprinderi și gospo■ dării agricole.
pentru înfăptuirea dezarmării.

ATENA : Negocieri privind viitorul statut
al bazelor militare americane din Grecia
ATENA 17 (Agerpres). — Guver
nele Greciei și Statelor Unite au în
ceput negocieri preliminare cu prii e la viitorul statut al bazelor
militare americane de pe solul elen,
a informat un purtător de cuvînt al
guvernului de la Atena. Primul mi
nistru. Andreas Papandreu, l-a pri

f O

AMPLĂ

mit pe ambasadorul Statelor Unite,
care a revenit recent de la Washing
ton, convorbirea care a avut loc fiind
consacrată in cea mai mare parte
problemei bazelor militare. Negocie
rile propriu-zise ar urma să înceapă
în ultima parte a lunii septembrie,
la Washington. ■

MIȘCARE IN

PENINSULA

„Filozofia politică a președintelui
Nicolae Ceaușescu46
RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres).
- In cadrul sesiunii plenare a ce
lui de-al Xll-lea Congres mondial
al Asociației internaționale de ști
ințe politice, care s-a desfășurat la
Rio de Janeiro, reprezentantul Aso
ciației române de științe politice a
prezentat comunicarea „Filozofia
politică a președintelui Nicolae
Ceaușescu". Concepțiile șefului -sta-

tului român cu privire la noua or
dine economică și politică mondia
lă, la raporturile dintre societate și
stat, la democrația socialistă s-au
bucurat de o largă audiență și un
viu interes.
Comunicarea a fost prezentată
de prof. univ. dr. Ovidiu Trăsnea,
de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu".

■*

NORVEGIA : In orașul Skien
s-au întîlnit recent reprezentanți ai
celor mai diverse sectoare ale opi
niei publice din țările nordice — ai
sindicatelor, partidelor politice, ai
. altor organizații care militează pen
tru pace și dezarmare. Desfășurată
sub deviza „Să activizăm lupta
pentru crearea unei zone denuclea
rizate in nordul Europei", această
manifestare a inclus un șir de con
ferințe menite să înmănuncheze
inițiativele apărute pe plan națio
nal in acțiuni comune pentru reali
zarea țelului propus. Zeci de mii
,de cetățeni de cele mai diverse orientări politice din Norvegia par
ticipă la mișcarea de masă „Nu,
armelor nucleare !“. Comitetul mu
nicipal din Lenvik, regiunea Troms,
a adoptat o rezoluție în care cere
parlamentului să excludă pentru
totdeauna orice posibilitate de fo
losire a armelor nucleare pornindu-se de pe teritoriul Norvegiei și
să ia măsuri urgente pentru realizarea uhei regiuni lipsite de aceste
arme în nordul continentului. Pînă
in prezent, nouă provincii și peste
50 de consilii comunale au adresat
apeluri similare parlamentului și
guvernului.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Pe
fundalul încetării focului, în capitala
libaneză continuă contactele politice
în vederea găsirii unei soluții ne
gociate a situației. Astfel, președin
tele Elias Sarkis a avut marți o nouă
rundă de convorbiri cu Philip Habib,
în cursul ‘căreia emisarul special american a informat despre negocie
rile purtate cu oficialitățile israelie
ne. De asemenea, primul ministru,
Shafic Al-Wazzan, a avut o întilnire
cu Hani El Hassan, consilier politic
al președintelui Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yăsser Arafat. După cum
transmite postul de radio libanez, ci
tat de agențiile M.E.N. și France
Presse, au fost examinate progresele
înregistrate în cadrul negocierilor vizind soluționarea situației din Beirut.
Postul de radio citat anunță că marți
armata libaneză a preluat controlul
asupra sectorului Galeriei Semaan,
unul dintre principalele puncte de
trecere între cele două sectoare ale
capitalei libaneze, precum și a peri
metrului Muzeului' național, în care
se află și palatul Mansour, sediul
provizoriu al Camerei Deputaților
(Parlamentul). Aici, la 19 august, va
avea loc o reuniune a deputaților în
vederea alegerii noului președinte al
Libanului.

RABAT 17 (Agerpres). — Potrivit
agenției France Pfesse, ministrul de
stat marocan pentru relațiile externe,
M’hamed Boucetta, a anunțat că la
28 august va avea loc in Maroc con
ferința ministerială pregătitoare a
reuniunii arabe la nivel înalt. Pe de
altă parte, secretarul general al Li
gii Arabe, aflat în capitala marocană,
a declarat că ordinea de zi a reuniu
nii la nivel înalt, ce se va desfășura
îa Fes, va fi elaborată de conferința
pregătitoare a miniștrilor de externe.
NICOSIA 17 (Agerpres). — O co
misie formată din personalități proe
minente din mai multe țări a audiat
la Nicosia persoane care s-au aflat
în Beirut în timpul atacurilor israe
liene. In documentul întocmit în fi
nal pe baza acestor audieri — trans
mite agenția Associated Press — co
misia arată : „Mii de civili, bătrîni
și copii sint arși de vii sau îngropați
sub dărimăturile clădirilor distruse
de cele mai’ perfecționate-arme -interzise de convențiile internaționale. Aceste atrocități constituie o flagrantă
violare atît a dreptului internațional,
cit și a principiilor umanitare uni
versal acceptate după al doilea război
mondial". Comisia a denunțat folo
sirea de către Israel a bombelor, pro
duse in S.U.A,, cu fosfor, fragmen-

;

tație și vacuum. în baza declarațiilor
medicilor americani, canadieni și
greci, care au îngrijit răniți in spi
talele din Beirut, comisia a ajuns la
concluzia -că „aceste arme .înfiorătoa
re de distrugere în masă au fost larg
utilizate de Israel în Liban și majo
ritatea covîrșitoare a victimelor lor
au fost civili pașnici".
în încheiere, documentul cere „în
cetarea imediată a agresiunii israeliene împotriva Libanului, încetarea asediului și blocadei Beirutului de
vest, retragerea imediată și necondi
ționată a tuturor forțelor israeliene
din Liban, încetarea genocidului îm
potriva popoarelor libanez și pales
tinian și eliberarea imediată a tutu
ror prizonierilor de război".

NAȚIUNJLE UNITE 17 (Agerpres).
■ Intr-un raport adresat Consiliului

!

FINLANDA : Peste 3 000 de reprezentanți
____ _ ...
ai unor
___ organizații
____ de
tineret din Finlanda, din Danemar
ca, Norvegia și Suedia au luat par
te la un festival pentru pace în
orașul Lappenrata. Inițiat de mișcarea finlandeză de tineret „Pentru
o zonă denuclearizată in nordul
Europei", festivalul s-a încheiat
prin adoptarea unui program incluzînd acțiuni concrete în sprijinul
păcii și dezarmării.

Identificîndu-se cu opiniile mem
brilor săi, Partidul Social-Democrat
din Danemarca, care își asumă de
multă vreme responsabilitatea guvernăriif se pronunță constant îm
potriva amplasării oricărui fel de
arme nucleare pe teritoriul țării,
chiar în timp de război, după cum
a reafirmat recent premierul Anker
Joergensen. care a precizat : „Noi
facem parte din N.A.T.O., dar, re-

DANEMARCA : în ultimele luni,
în această țară' a fost înregistrată
o susținută campanie de semnături
pe apelul cu privire Ia crearea
unei zone denuclearizate în nordul
continentului european, deziderat
care a întrunit adeziunea a aproa
pe 200 000 de persoane. Apelul, lan
sat de organizațiile de luptă pentru
pace și împotriva cursei înarmări
lor, a fost înaintat guvernului.

pet, sint absolut împotriva armei
nucleare".
Prin acțiunile ei perseverente,
prin dezbateri publice angajate,
prin argumentele avansate, mișca
rea militanților pentru pace și
dezarmare din țările nordice aduce
o contribuție importantă Ia ampla
campanie a popoarelor continentu
lui pentru înlăturarea primejdiei
unui conflict nuclear.
„Militanții pentru pace — sublinia Olof Palme — nu sint
un grup de femei sau bărbați
visători. Nu există absolut nici un
motiv să marginalizăm o opinie
populară care se exprimă in intreaga Europă de, nord in favoarea
unei zone denuclearizate. Dimpotri
vă, conducătorii politici trebuie să

de Securitate, secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
recomandat extinderea mandatului
Forței interimare a O.N.U. din Li
ban, care expiră joi, 19 august, trans
mit agențiile Reuter și United Press
International.
ABU DHABI 17 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe din țările islamice
se vor reuni la 22 august, la Niamey,
capitala Nigerului — informează agenția de presă a Emiratelor Arabe
Unite. Participanții vor examina o
serie de aspecte legate de situația
din țările arabe și lumea islamică,
precum și probleme internaționale,
între care o atenție deosebită vor acorda evoluției, evenimentelor din Li
ban în lumina situației care s-a creat
în urma intervenției trupelor israe
liene.

Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U.

consacrată problemei palestiniene
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— La sediul Națiunilor Unite din
New York au fost reluate, luni sea
ra. lucrările sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate
problemei palestiniene.
Luind cuvîntul în prima ședință,
șeful Departamentului politic al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Faruk Kaddoumi, a subliniat că
Israelul nu va putea distruge Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei
sau aspirațiile poporului palestinian.
Conducerea O.E.P. a acceptat propu
nerile de retragere a forțelor sale
militare din Beirut — a arătat vor
bitorul — în numele locuitorilor orașului, întrucît preferăm să ne re
tragem din teritoriul libanez ca să
nu oferim un pretext pentru noi
agresiuni israeliene. Faruk Kad
doumi a avertizat însă asupra faptu
lui că un eșec în soluționarea pro
blemei palestiniene ar putea duce
la noi situații de tensiune în zonă.
El a cerut delegaților șă se pronun
țe pentru sancțiuni cuprinzătoare
împotriva Israelului pentru .invada
rea Libanului și războiul împotriva
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Reprezentantul palestinian, a
insistat în cuvîntarea sa ca toate
trupele israeliene să fie cit mai curind posibil retrase din Liban. Vor
bitorul a chemat S.U.A. „să-și recon
sidere radical politica privind pro
blema palestiniană și să examineze
obiectiv, intr-o manieră echilibrată,
faptele din Orientul Mijlociu", apre
ciind că „S.U.A. nu pot fi un me-

CURSEI

Manifestație organizată la Copenhaga de partizanii păcii din Danemarca
pentru interzicerea armelor de distrugere in masă, împotriva amplasării
pe teritoriul țării de rachete nucleare

Uniunii sindicale a funcționarilor
din Suedia, cu peste un milion de
membri, a consemnat în documen
tele sale imperativul luptei pentru
pace, pentru stăvilirea cursei înar
mărilor, în primul rind a înarmă
rilor nucleare, pentru preîntîmpinarea unui război nuclear.

ROMA 17 (Agerpres) — Partidul
Socialist Italian, care cu 10 zile în
urmă a determinat demisia guver
nului primului ministru,. Giovanni
Spadolini, și-a anunțat marți spri
jinul pentru eforturile acestuia din
urmă de a forma cel de-al 42-lea
guvern al Italiei de după război. Di
recțiunea P.S.I., reunită marți, a
aprobat această poziție a Iui Bettino ;
Craxi, secretar general al partidului,
care s-a declarat satisfăcut de planul
de reforme propus de Giovanni
Spadolini.

• Continuă contactele politice în vederea găsirii unei soluții negociate • Armata libaneză
a preluat controlul asupra unuia din principalele puncte de trecere dintre cele două sectoare
ale Beirutului 9 în Maroc va avea Ioc conferința pregătitoare a reuniunii arabe la nivel înalt

SCANDINAVA ÎMPOTRIVA

SUEDIA : „Țările nordice — zonă
fără arme nucleare !“ ; „Nu, arme
lor nucleare in Europa
Aceste
două mari deziderate au fost Î117
■scrise pe pancartele celor peste
50 000 de suedezi care au luat, par
te la recentele mitinguri și demon
strații, cele mai mari acțiuni or
ganizate anul acesta în statele scan
dinave împotriva pericolului ,unui
război nuclear. Incadrîndu-se în aeeastă vastă mișcare, Congresul

de guvern

Evoluția situației din Liban

INARMARILOR:

nordice - fără arme nucleare!“
„In ultimii ani, dezbaterea asu
pra armelor nucleare se desfășoară
ca in fața unui tribunal internațio
nal. Asistăm la un aspru rechizito
riu in numele moralei și al rațiu
nii. De pe acum sentința de con
damnare a armelor nucleare a fost
pronunțată. în acest răstimp, ome
nirea a devenit mai conștientă de
pericolul unui război nuclear". Vor
bind despre acest proces de conști
entizare a opiniei publice, președin
tele Partidului Social-Democrat din
Suedia, Olof Palme, fost prim-ministru, căruia ii aparțin aprecierile
de mai sus, avea in vedere intensi
ficarea fără precedent a mișcării
împotriva cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare, ce a cuprins între
gul glob. O deosebită amploare au
căpătat acțiunile inițiate de mișcă
rile și organizațiile pentru pace din
țările nordice, așa cum o ilustrează
știrile din ultima vreme.

Af

Poziția P.S. Italian
în legătură
cu soluționarea crizei

La Congresul mondial ai Asociației internaționale
de științe politice a fost prezentată comunicarea :

vină in intimpinarea opiniei publi
ce și să se străduiască să găsească
soluții -la problemele legate de
crearea unei zone denuclearizate in
regiunea noițstră. Această mobili
zare populara joacă un rol determi
nant in procesul de frinare a cursei
înarmărilor".
Concomitent cu angajarea mili
tanților pentru pace in acțiuni de
larg ecou pe plan național și con
tinental, specialiști și politicieni de
diferite opinii și preocupări din ță
rile nordice inițiază dezbateri, pu
blice asupra aspectelor dezarmării.
O asemenea dezbatere a fost iniția
tă la Stockholm de „Forumul pen
tru pace" al mișcării muncitorești,
(organizație apropiată P.S.D. din
Suedia), cu participarea unor poli
ticieni social-democrați din țaragazdă, din Finlanda și Norvegia și a
unor reprezentanți ai organizațiilor
scandinave militante pentru pace.
„Forumul", al cărui președinte este
cunoscuta specialistă în problemele
dezarmării Alva Myrdal, își propu
ne să promoveze o activitate de
clarificare in legătură cii pericolele
de război. Opiniile exprimate la acest simpozion sint publicate în bro
șură, pentru a ajunge la cunoștin
ța unui cerc cît mai larg de
soane interesate. La Forumul
Stockholm au fost formulate
cîteva concluzii principale, și anume : necesitatea recunoașterii realităților politice existente, ca bază
a unor acorduri menite șă garan
teze o securitate stabilă in Europa ;
asigurarea unui echilibru militar la
un nivel cît mai scăzut de înarma
re ; absurditatea producerii unor
sisteme noi de arme nucleare care,
în loc să aducă mai multă securita
te, măresc pericolul unei catastrofe
nucleare.
In asemenea forumuri de dezba
teri au fost avansate și alte propu
neri, cum sint cele referitoare Ia
crearea unei zone denuclearizate
de o parte și de alta a ..liniei ce se
pară cele două blocuri militare în
Europa, reducerea și lichidarea ar
melor nucleare, toate izvorite din
dorința de a impulsiona tratativele
de dezarmare, de a asigura un cli
mat de încredere între popoare, de
destindere și colaborare.
La ora actuală, Apelul pentru
transformarea nordului Europei in
tr-o zonă denuclearizată poartă
peste 2 500 000 semnături ale cetă
țenilor din statele scandinave, ceea
ce ilustrează elocvent amploarea
mișcării din această parte a conti■ nentului pentru dezarmare, pentru
înlăturarea pericolului unui război
nuclear.

Petre STĂNCESCU

diator atit timp cît refuză încă să
recunoască drepturile inalienabile
ale poporului palestinian, drepturile
lui la libertate, suveranitate și inde
pendență".
Ministrul relațiilor externe al Cubei,
Isidoro Malmierca, a cărui țară exer
cită mandatul de președinte al miș
cării de nealiniere, a criticat refuzul
Israelului de a permite prezența ob
servatorilor O.N.U. in Liban.
Reprezentantul Egiptului a stigma
tizat invazia israeliană în Liban,
afirmînd că retragerea necondiționa
tă a forțelor israeliene „este indis
pensabilă pentru stabilitatea în re
giune". El a afirmat că este iluzoriu
să se creadă că agresiunea împotri
va palestinienilor constituie calea
care ar putea duce spre pace, subli
niind că „singurele frontiere sigure
sinț frontierele prietene". Diplomatul
egiptean a apreciat că speranțele
unei reglementări a situației rămîn
în recunoașterea reciprocă a dreptu
rilor Israelului și palestinienilor. De
asemenea, el a arătat că Statele
Unite pot juca un rol în reglemen
tarea pașnică a situației din Liban
și din,regiune in general, dar. pentru
a fails'âceșt . IilcrU „vor trebui să în
ceapă dialogul cu palestinienii, cu
organizația care este acceptată de
majoritatea .țărilor, respectiv O.E.P.".
în cuvintul său, reprezentantul
Ligii. Arabe a avertizat asupra con
secințelor escaladării situației intr-un
conflict generalizat in Orientul
Mijlociu, care ar risca să depășeas
că limitele acestei regiuni, și a ce
rut Statelor Unite să revină asupra
atitudinii lor în Consiliul de Securi
tate, în sensul de a nu mal recurge
Ia dreptul de veto pentru a se opu
ne rezoluțiilor care condamnă actele
de agresiune ale Israelului in Orien
tul Mijlociu.
Șeful delegației nipone a subliniat
că tara sa „recunoaște Organizația
pentru Eliberarea Palestinei drept
reprezentantul poporului palestinian
și, astfel, in consecință, pentru a
avansa cauza păcii în Orientul Mij
lociu, Japonia crede că este esențial
ca Israelul și O.E.P. să-și recunoas
că reciproc pozițiile, iar O.E.P. să
participe la procesul de pace".

•

— Wojciecli Jaruzelski

MOSCOVA 17 (Agerpres) — In
Crimeea a avut loc o întilnire
Brejnev, secretar
între Leonid
general al C.C. al P.C.U.S., președințele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Miniștri al R. P. Polone, aflat într-o
vizită în Uniunea Sovietică. După

cum transmite agenția T.A.S.S.. L.
Brejnev și W. Jaruzelski s-au infor
mat reciproc în legătură cu activita
tea celor două partide și state, relevîndu-se faptul că relațiile sovietopolone continuă să se dezvolte în
toate sferele de activitate. A avut loc,
de asemenea, un schimb de păreri
asupra unor probleme ale situației
internaționale actuale.

Cuvîntarea televizată a președintelui S.U.A,
privind proiectul de majorare a impozitelor
WASHINGTON 17 (Agerpres). —
* Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
s-a adresat, într-o cuvîntare televi
zată, electoratului american pentru
a-1 sprijini și a determina Congresul
să- aprobe proiectul său de majorare
a impozitelor cu-98,3 miliarde dolari,
avertizind că, în caz contrar, Statele
Unite vor fi confruntate cu deficite
bugetare tot mai mari, rate mai înalte
ale dobînzilor și o spirală crescîndă a
șomajului — relatează agențiile
U.P.I. și A.P. El a afirmat că pro
iectul pe care îl susține ar putea fi
nepopular din punct de vedere poli
tic, dar dorește să fie aprobat de
Congres, întrucît ar contribui la re
ducerea ratelor înalte ale dobînzilor
. și șomajului. Președintele Reagan a
declarat’ că principala problemă a
Statelor Unite o constituie șomajul,
care a atins luna trecută 9,8 la sută
din totalul forței de muncă. El a

atribuit creșterea șomajului, în spe
cial, efectelor ratelor înalte ale dobinzilor bancare.
Șeful Casei Albe a recunoscut, tot
odată, că în eforturile de scoatere a
economiei americane din recesiune
„nu va exista un boom brusc sau un
salt".

+

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Cea mai 'mare societate din industria
americană a automobilului, „General
Motors Corp.", a anunțat, luni, că va
concedia, în următoarele săptămini,
încă 9 100 muncitori, din cauza redu
cerii vînzărilor, relatează agenția
A.P. Se precizează că, în primele 10
zile ale lunii în curs, vînzările firmei
au' scăzut cu 29,1 Ia sută față de ace. eași perioadă a anului trecut, ca ur
mare a persistenței tendințelor recesioniste în economia americană.

Prognoze economice în R. F. G

0 SURSĂ DE ÎNGRIJORARE: ȘOMAJUL IN CREȘTERE
Sub titlul : „Șomajul va afecta
peste două milioane de oameni —
Institutele de specialitate estimea
ză că depresiunea economică se va
menține — Șomajul, preocupare
dintre cele mai presante a vestgermanilor", ziarul „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU" consemnează
prognozele, elaborate independent,
de trei institute de cercetări econo
mice. Ele anticipează „o creștere
pe mai departe a numărului șome
rilor, care se va apropia la sfirșitul
anului 1982 de nivelul de două mili
oane". Concomitent, scrie ziarul ci
tat, Institutul de demoscopie din
Allensbach a efectuat un sondaj de
opinie din care rezultă că „șoma
jul a devenit una din cele mai
mari preocupări ale oamenilor în
R.F.G.". Potrivit datelor furnizate
de Institutul economic vest-german
*.),
(I.W
„depresiunea conjuncturală
durează mai mult decit era de aș
teptat". Graficul care vrea să su
gereze o prognoză meteorologică oferă „O perspectivă asupra anului
1983", avind drept puncte de refe
rință trei indicatori principali: rit
mul de creștere economică in pro*

GENEVA 17 (Agerpres). — In
tr-un raport asupra șomajului în
Franța, Republica Federală Germa
nia și Olanda, Organizația Interna
țională a Muncii (O.I.M.) relevă
amploarea acestui fenomen în eta; pa actuală și atrage atenția asupra
I faptului că. In cazul în care nu vor
fi adoptate măsuri adecvate, numă
rul celor fără un loc de muncă va
cunoaște o creștere importantă pînă
la finele deceniului în curs. Astfel,
în raport se estimează că pînă in
anul 1990 șomajul va afecta între

Ausblick
auf
1983
PlW-Proqnose
'Wachstum
in%‘
Arbeitslosă
inMio

Preîse
in%

cente („Wachstum") ; numărul șo
merilor in milioane („Arbeitslose in
Mio") și' urcarea preturilor
....in procente (,,Preise“).
*-

12,5 și 15 la sulă din populația activă a Franței și Olandei și 7—8 la
sută din forța de muncă a R.F.G.
între altele, experții O.I.M. reco
mandă „o nouă abordare" a proble
mei șomajului in țările occidehta- .
țe. -pentru a cjiminua tendința de
creștere masivă a acestuia, menționind între căile -eventuale de acțiu■ ne o revizuire a politicilor actuale
in domeniile investițiilor, comerțu
*lui, agriculturii și dobînzilor ban
care.

Țări latino-americane cer înscrierea „problemei
Malvinelor” pe ordinea de zi a sesiunii O.N.U,
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Miniștrii de externe din zece țări
latino-americane au cerut secretaru
lui general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, înscrierea pe ordinea de
zi a viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite a unui
punct intitulat „Problema Maivine
lor", informează agențiile internațio
nale de presă. în cerere se.arată că
persistența unei „situații coloniale

în arhipelagul Malvlne (Falkland)
și diferendul dintre Argentina și
Marea Britanie asupra suveranității
sale au suscitat grave ostilități în
Atlanticul de sud. In acest sens, mi
niștrii relațiilor externe din Bolivia,
Chile, Columbia, Cuba, Salvador,
Haiti, Mexic, Panama, Peru și Uru
guay cer reluarea negocierilor între
cele două părți, sub auspiciile O.N.U.,
pentru a se ajunge la o soluție paș
nică asupra acestei probleme.

GENȚIILE DE PRESA

- pe scurt

IN COMUNICATUL PUBLICAT
LA BELGRAD privind convorbiri
le purtate de Petar Stambolici,
președintele Prezidiului R.S.F.I.,
și președintele Republicii Mali,
Moussa Traore, care a întreprins o
vizită in Iugoslavia, se spune că
părțile au abordat probleme refe
ritoare la dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări și au făcut un
schimb de opinii privind situația
internațională actuală. Cu acest
prilej au fost subliniate rolul im
portant al mișcării de nealiniere și
necesitatea de a se face noi efor
turi pentru unitatea ei.
LA CIUDAD DE PANAMA a
fost dată publicității o declarație a
Partidului Poporului din Panama,
in care se arată că partidul este
gata să contribuie la rezolvarea
problemelor țării, relatează agenția
T.A.S.S. Recentele schimbări în gu
vern, se arată în declarație, dau un
nou impuls pentru apropierea din
tre toate forțele politice ale țării
care luptă pentru dezvoltarea cu
succes a Republicii Panama.

MAJORĂRI DE PREȚURI ÎN
AUSTRIA. începînd de la 16 august, în Austria au fost majorate
prețurile Ia pîine și produse de
panificație. In primul semes'tru al
acestui an — scrie presa austria
că — au avut loc importante ma
jorări de prețuri la zahăr, ulei, lap
te și alte produse alimentare de
primă necesitate.
PRIMA FEMEIE MINISTRU ÎN
BRAZILIA. Noul ministru al edu
cației și culturii din Brazilia este
Ester Figueiredo Ferraz. Este pen-

tru prima oară in istoria Braziliei
SPECTACOLE
BARBICAN
cină o femeie deține o funcție in
CENTRE DIN LONDRA. Naistul
guvern, notează agenția France
Gheorghe Zamfir a prezentat două
Presse. In Brazilia, din totalul de , spectacole la Barbican Centre din
Londra. Împreună cu formația sa,
587 de parlamentari, doar 6 sint fe
el a prezentat un bogat program de
mei (două senatoare și patru de muzică
populară și clasică. Exigen
putate).
tul public londonez, care a umplut
pînă la refuz sala, i-a aplaudat in-,
ADUNAREA
CONSULTATIVA
delung pe artiștii români.
A TURCIEI a aprobat marți, în
principiu, proiectul de constituție a
PLOI TORENȚIALE neobișnuite
au căzut in regiunile Burgenland
țării, informează agenția Reuter.
și Styria din Austria. Cantitatea de
Proiectul va fi discutat în conti
apă căzută în 48 de ore a fost echi
nuare în detaliu, în vederea finali
valentă cu precipitațiile înregistrate
zării documentului, care va fi îna
în decursul unei întregi luni plo
intat spre aprobare Consiliului Na
ioase. Intr-o serie de zone au fost
țional al Securității și supus unui
complet distruse culturile de păioareferendum popular, stabilit pentru
se, iar plantațiile de fructe și
luna noiembrie.
gume au fost compromise.

La bordul complexului spațial sovietic
continuă experiențele prevăzute in program
MOSCOVA 17 (Ager
pres). — De la Centrul
de dirijare a zboruri
lor cosmice, agenția
' T.A.S.S. transmite că
cei doi cosmonauți so
vietici, Anatoli Berezo.voi . și Valentin Le
bedev, se află in spa
țiul extraterestru de
96 de zile. La bordul
complexului
orbital
„Saliut 7" — „Soiuz
T-s", ei continuă rea
lizarea de diferite ex
periențe prevăzute in
programul de zbor, ca
și efectuarea exploră
rilor medicale. Potri
vit datelor f obținute
prin măsurători tele-

metrice, precum și ra
poartelor transmise de
cosmonauți, sistemele
complexului
orbital
funcționează normal,
iar activitatea la bor
dul lui continuă potri
vit programului.
„Medicii nu au des
coperit nici un fel de
modificări semnifica
tive in starea sănătă
ții cosmonauților so
vietici Anatoli Berezovoi și Valentin Lebe
dev după cele peste
trei luni de evoluție in
spațiul extraterestru",
relatează
agenția
T.A.S.S. Dimpotrivă,
medicii relevă menți
nerea unei bune capa-

citați de muncă
membrilor echipaju
lui complexului spa
țial. Ca și echipajele
cosmice precedente, cei
doi cosmonauți rezer
vă o bună parte din
timpul lor exercițiilor
fizice, care constituie
un mijloc sigur de
combatere a efecte
lor imponderabilității.
Specialiștii • remarcă,
de asemenea, că men
ținerea unei bune con
diții fizice a cosmo
nauților este determi
nată de o alternare
corespunzătoare
a
muncii și odihnei și
de o alimentație adec
vată.
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