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la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Federale Nigeria,
Alhaji Shehu Shagari, va efectua o viată'
oficială de prietenie în țara noastră
La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Federale Nigeria,
Alha.ji Shehu Shagari, va efectua
o vizită oficială de prietenie în

țara noastră în
septembrie 1982.
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Intr-o atmosferă entuziastă, de puternică unitate a oamenilor
muncii in jurul partidului, al secretarului său general, sub semnul

hotărîrii ferme de a înfăptui obiectivele actualului cincinal

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a început ieri o vizita de lucru
în județul Brașov

au efecM o vizită n pideid «ea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au efectuat o vizită în
județul Tuîcea.
Au participat tovarășii Constantin Dâscălescu, losif Banc,
Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Petru
Enache și Richard Winter.

La Combinatul chimic din Făgăraș

Secretarul general al partidului, președintele republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, continuă dialogul cu țara. După
ce duminică s-a intîlnit cu reprezentanți ai oamenilor muncii
din partea cea mai de est a țării — Delta Dunării — luni, 30
august, a început o vizită de lucru in județul Brașov.
La acest nou dialog cu cei ce muncesc în localitățile
din inima republicii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu este
însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii losif Banc,
Emil Bobu, Ion Dincă, Petru Enache.
în ciuda ploii persistente, mii șl
mii de oameni ai muncii ce trăiesc
pe meleagurile Țării Bîrsei și Țării
Făgărașului — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
au ținut să întîmpine pe conducăto
rul stimat și iubit al partidului și
statului, conferind acestei noi întîlniri dimensiunile și atributele unei
sărbători dragi inimilor lor. Ei știu și
simt puternic că tot ceea ce s-a

înfăptuit mai de preț, și de durată
în județul lor se datorează politicii
clarvăzătoare de dezvoltare multila
terală. armonioasă a tuturor județe
lor țării, promovată cu consecvență
de partidul nostru comunist, personal
de secretarul său general, care în
nenumărate rînduri a venit in mij
locul lor, s-a sfătuit cu ei asupra a
ceea ce trebuie făcut ca Brașovul
să-și dovedească întreaga forță și

vitalitate în opera complexă și grea
de edificare pe pămintul patriei a
celei mai drepte societăți, societatea
socialistă și comunistă.
Județul a devenit în anii socialis
mului cea de-a doua mare bază in
dustrială a țării, după Capitală. Prin
forța brațelor și iscusința minții, aici
se realizează acum 6,7 la sută din
producția industrială a țării. Deși ju
dețul Brașov ocupă locul 25 ca în
tindere și locul 12 ca număr de lo
cuitori, el este al doilea în ceea ce
privește numărul de oameni ai mun
cii ocupați in industrie, al doilea în
ce privește producția globală indus
trială și al treilea în ce privește ex
portul. Aici, la Brașov, se realizea
ză peste 87 la sută din producția to
tală de tractoare a României. 66 la
sută din cea de autovehicule, auto
basculante și autotractoare, 65 la
sută din producția motoarelor cu
combustie internă, o treime din
cea de rulmenți.

Dialogul purtat cu făuritorii bu
nurilor materiale din această parte
a țării a avut, și de această dată,
în centrul său necesitatea fructifi
cării cit mai eficient posibil a aces
tei puternice baze tehnice de care
dispune economia județului, a bo
gatei experiențe acumulate de con
structorii de mașini, de chimiști, de
celelalte colective, de oameni, ai
muncii. La fața Tocului, direct, cu
exigență, secretarul general al parti
dului a analizat modul în care se
acționează pentru Îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii, cu precăde
re a producției fizice și nete, a celei
destinate exportului, ce s-a între
prins și ce urmează să se facă pen
tru diminuarea in continuare a
cheltuielilor materiale și de produc
ție, pentru economisirea materiilor
prime și materialelor, a energiei
electrice și combustibililor, pentru
creșterea eficienței întregii activități
economice, probleme situate de con
ducerea partidului și statului nostru
în centrul strategiei economice a
acestei etape.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului care-i însoțesc în această vi
zită de lucru in județul Brașov au fost
primiți cu cele mai înalte onoruri,
cu profunde sentimente de stimă și
dragoste pe stadionul orașului Vic
toria, puternic centru muncitoresc al
țării, creație a socialismului. Mul
țimea venită în întimpinare, purtînd portretele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, stegulețe roșii și tricolore,
flo-i, multe, flori, a scandat cu în
suflețire, neîntrerupt, „Ceaușescu —
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu, fiu iubit — la Victoria
bun venit!“.
(Continuare in pag. a III-a)

Cu prilejul vizitei de
lucru în județul brașov
c tovarășului Micolae
Ceaușescu,
secretar
general a! Partidului
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, as
tăzi va avea loc în mu
nicipiul Brașov o adu
nare populară pe care
posturile de radio și te
leviziune o vor trans
mite direct în jurul orei
12,30.
Flori ale dragostei și recunoștinței

La aterizarea elicopterului prezi
dențial, in comuna Murighiol, inalții
oaspeți au fost salutați, cu deosebită
stimă și căldură, de tovarășul loan
Petre, prim-secretar al Comitetului
județean de partid Tulcea, de membri
ai biroului județean, care le-au urat,
din inimă, în numele tuturor locuito
rilor județului, bun venit în această
parte a țării și au mulțumit pentru
cinstea de a-i primi ca oaspeți. Lo
cuitorii comunei Murighiol și-au ma
nifestat bucuria față de vizită, pentru
prilejul de a-1 avea in mijlocul lor
pe conducătorul partidului și statului.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu le-au fost ofe
rite tradiționala piine și sare, iar un
grup de pionieri și șoimi ai patriei
le-au înmînat frumoase' buchete de
flori.
în continuare, împreună cu organe
le de partid și de stat, au fost exami
nate aspecte importante ale dezvol
tării economico-sociale a Deltei Du
nării, stadiul îndeplinirii programului
stabilit privind punerea in valoare pe
diferite planuri a resurselor deosebite
din această zonă geografică.
In cursul zilei de duminică, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din
conducerea partidului și statului au
vizitat orașul Sulina.
în port, mii de oameni ai muncii,

locuitori ai orașului, turiști aflați la
odihnă prezenți pe chei au făcut o
primire entuziastă oaspeților dragi.
Ei scandau cu însuflețire „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul
„Stima noastră și mîndria —
. Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu
— Pace !". în numele locuitorilor ora
șului, înalților oaspeți le-au fost
adresate cele mai călduroase cuvinte
de bun venit, de stimă și deosebită
prețuire de către Nicolae Tănase,
secretarul comitetului orășenesc de
partid.
Primul obiectiv al vizitei a fost
Șantierul naval Sulina. Tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-a fost prezentat
de către directorul Administrației flu
viale a Dunării de Jos, Cristea Octa
vian, modul in care se înfăptuiesc
obiectivele stabilite cu ocazia vizitei
de anul trecut. Se raportează că au
fost finalizate cala de lansare și ri
dicare a navelor fluviale de 1200
tone, precum și cala de lansare și
ridicare a navelor maritime de 4 500
tone.
Secretarul general al partidului este
informat că amenajarea șantierului
prezintă o premieră națională, partei
orizontală a calei fiind executată pe
nisip comprimat mecanic, inlocuindu-se piloții de beton care se folo
seau ca soluție curentă la astfel de
lucrări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
-invitat să tăie panglica Inaugurală a
calci de lansare și ridicare a navelor
de 4 500 tone.
în cursul dialogului cu cadre
le de conducere, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut să fie încheiate in
tr-un termen cit mai scurt lucrările
de construcție a șantierului, astfel in
cit acesta să fie în măsură să reali
zeze în viitor repararea unor naye cu
o capacitate de pină la 15 000 tone.
Totodată, s-a indicat conducerii Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor și Ministerului Apărării
Naționale să întreprindă măsuri pen
tru amenajarea întregii zone a cheiu
lui din port pentru ca aici să poată
fi reparate în viitor un număr cit mai
mare de nave.
Adresind vii mulțumiri pentru vizită
și prețioasele indicații, conducerea
Șantierului naval Sulina a asigurat pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu că vor acționa
cu toată răspunderea pentru a trans
pune în viață măsurile stabilite.
în continuare, tovarășul Nicolao
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu,
împreună cu ceilalți tovarăși din
conducerea db partid și de stat au vi
zitat o expoziție, eu piese și materiale
rezultate din-dezmembrarea navelor
casate. Secretarul general al partidu
lui a apreciat activitatea desfășurată
in această direcție și a indicat, tot
odată, Ministerului Aprovizionării
Tehnico-Materiale șl Gospodăririi
Fondurilor Fixe să întocmească de
urgență un program pentru recupe
rarea tablei de la navele mari dez
membrate, in vederea folosirii aces
teia la construcția navelor de mai mic
tonaj. Totodată, tovarășul Nicolae
(Continuare in pag. a Il-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

au efectuat o vizită io județul Tulcea
(Urmare din pag. I)
Ceaușescu a cerut conducerii Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor să acționeze mai hotărît
pentru a recupera in întregime apara
tura de bord, elicele, materialele
neferoase, toate celelalte materiale
refolosibile de la navele care sînt
dezmembrate.
în continuare a fost vizitat un
cîmp experimental de pomi fructiferi
și viță de vie în apropierea locali
tății Sfintu Gheorghe. Aici, directo
rul Institutului de studii și proiec
tări „Delta Dunării**, ing. Alexandru
Volcov, a raportat că pe baza indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu ocazia vizitei de lucru
din 1981 s-au realizat experimental
primele suprafețe cu viță de vie și
pomi fructiferi. Pe baza rezultatelor
ce se vor obține urmează să se ame
najeze în Delta maritimă a Dunării
o suprafață de peste 50 000 hectare
cu vii, pomi fructiferi și pășuni.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind eforturile ce se depun pentru

recuperarea și darea în producție a
terenurilor nisipoase din această
zonă, a cerut conducerii Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare,
organelor agricole județene să urgen
teze lucrările inițiate, să realizeze
într-un timp cit mai scurt canalul de
aducere a apei în vederea irigării
întregii suprafețe ce se amenajează.
Conducătorul partidului și statului
a indicat specialiștilor să studieze
posibilitatea ca irigarea plantațiilor
să se facă prin brazdă între rinduri,
pentru a distribui cit mai rațional
apa in sol. Totodată, pentru o cit mai
bună valorificare a terenurilor nisi
poase, s-a trasat ca sarcină specialiș
tilor să execute lucrări de semănare
cu ierburi perene și să se asigure
folosirea îngrășămintelor naturale in
vederea consolidării și formării stra
tului fertil.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut. totodată, comitetului județean de
partid, organelor agricole județene,
conducerii institutului să asigure încă
de la început plantarea unor specii
de pomi și soiuri de viță de-vie de
mare productivitate, densități optime

(Ml DE TOAMNĂ
IALOMIȚA:

Ritmul recoltării
florii-soarelui crește
de la o zi la alfa
Recoltarea florii-soarelui se des
fășoară în toate consiliile unice
agroindustriale din județul Ialomi
ța. Se consideră că in cel mult 3
zile va fi atinsă viteza de lucru
planificată pentru cele 768 combine
care trebuie să strîngă zilnic
floarea-soarelui de pe 3 450 hec
tare, astfel ca în 9 zile bune de
lucru să fie recoltată întreaga su
prafață de 34 500 hectare.
Un raid prin cîteva unități agri
cole din județ ne-a oferit nume
roase dovezi de hărnicie, de grijă
deosebită pentru ca nimic din re
coltă să nu se risipească. C.A.P.
Gheorghe Doja se situează de 7
ani pe locuri fruntașe pe țară in
ce privește producția de floareăsoarelui. Aici, din cele 460 hectare
cultivate. 160 hectare se recoltea
ză manual cu treierat staționar,
iar diferența — cu combinele. Cei
200 de cooperatori aflați în cimp
munceau asemeni unui uriaș roi
de albine. Unii tăiau capitulele,
alții tulpinele. Capitulele tăiate
sînt puse în coșuri căntușite și
apoi transportate cu căruțele la
locurile amenajate pentru treiera
tul staționar. în acest fel. nici un
bob nu se pierde. La recoltatul
mecanic, o grupă de patru com
bine. dotate cu echipamente pen
tru strins pleavă, realizează zilnic
20 de hectare. Președintele coope
rativei, Eroul Muncii Socialiste, Ion
Spătărelu, a ținut să ne spună :
„Avem de apărat un record reali
zat în 1981, cînd am obținut de pe
o suprafață de 460 hectare o pro
ducție medie de 3 760 kilograme la
hectar, și cred că șl în această
toamnă ne vom situa la înălțime.**
Bine organizată este munca și
in cooperativele agricole din
Grindu, Iazu, Muntenii Buzău și
Girbovi, unde fluxul recoltat, adu
nat capitule și tulpini este susținut
zilnic de sute de cooperatori. Exis
tă însă și unele neajunsuri care
influențează negativ ritmul recol
tării. La C.A.P. Iazu, președintele
unității, Petre Stan, ne spunea :
„Zilnic, din cele 9 combine se de
fectează una-două. Cele mai frec
vente defecțiuni sînt la lanțurile
de transmisie, heder și, în special,
la curelele de la echipamentul de
adunat pleavă. Mecanicii de secție
lucrează la remedierea acestor
defecțiuni atît ziua, cît și noaptea,
dar lipsa pieselor constituie o ade
vărată frină în realizarea viteze
lor zilnice. Dacă toate combinele
ar funcționa, așa cum muncim
noi — de cînd se luminează și
pină sg întunecă — în cel mult 4
zile am încheia recoltarea floriisoarelui**.
Datorită defecțiunilor ce apar la
echipamentul de adunat pleavă, și
în coope-ative’e din Girbovi. Mun
tenii Buzău și Grindu nu pot fi
utilizate zilnic., în medie, cite două
combine în fiecare unitate. Cure
lele variatoarelor se rup inadmi
sibil de repede și acest lucru tre

buie să dea de gindit unităților
producătoare, fiindcă datorită aces
tor defecțiuni recoltarea se prelun
gește și fiecare oră întirziere în
seamnă pierdere de recoltă.

Mihai VIȘO1U
corespondentul

„Scînteii"

TIMIȘ:

Rodul grădinilor adunat cu grijă
și mai bine valorificat
Anul acesta, activitatea de stringere a legumelor in unitățile agri
cole din județul Timiș a fost mult
mai bine organizată. S-au stabilit
din vreme grafice de recoltare-livrare pentru fiecare comună, in
vederea valorificării întregii pro
ducții. De asemenea, s-a întocmit
și balanța forței de muncă nece
sare, iar acolo unde aceasta a fost
deficitară s-au asigurat oameni
din rindul celorlalți locuitori ai
satelor, navetiștilor, elevilor și mi
litarilor. Iată și efectele acestui
mod de organizare a muncii : in
perioada 1—27 august au fost li
vrate la fondul de stat 38 020 tone
de legume, cu 15 000 tone mai mult
față de perioada corespunzătoare
a anului trecut. Organizarea unui
dispecerat, care urmărește perma
nent respectarea graficelor de re
coltare, de preluare a produselor
și de aprovizionare a orașelor, dirijînd fiecare mijloc de transport
la unitățile producătoare și înspre
locul de valorificare, a determi
nat ca 95 la sută din produsele
destinate consumului curent să
ajungă din cîmp direct în piețe și
la magazine. Totuși, rămîn și
acum unele magazine fără marfă
suficientă și aceasta din cauză că
o parte din conducătorii auto, ne
socotind dispozițiile dispeceratului,
descarcă toată marfa într-un sin
gur loc, invocînd apoi diferite mo
tive
După cum se știe, o bună parte
din producția de legume a județu
lui este destinată industrializării,
în vederea valorificării cît mai
eficiente a producției este nevoie
însă să fie rezolvată problema asi
gurării capacelor de borcane. La
ora actuală, întreprinderea „Fruc-

pentru a realiza producții cît mai
mari și o eficiență cît mai ridicată
a lucrărilor.
Directorul institutului a mulțumit
în modul cel mai călduros tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru aceas
tă nouă vizită făcută aici și l-a în
credințat că specialiștii și ceilalți oa
meni ai muncii din Centrala Delta
Dunării vor acționa cu pasiune și energie pentru a pune cît mai bine
în valoare terenurile nisipoase din
Delta maritimă a Dunării, că vor
face totul pentru a obține recolte cît
mai mari de pe fiecare suprafață ce
va fi recuperată.
în după-amiaza zilei de duminică
motonava prezidențială „Mihai Viteazu“ cu care au călătorit înalții oaspeți
a acostat în portul Tulcea. Pe faleza
municipiului, reședință a județului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de peste 15 000 de oameni ai
muncii care le-au făcut o primire
entuziastă, semn al dragostei și pre
țuirii de care se bucură conducăto
rul iubit al partidului și statului în

și centrele de
...—__ ______ aparținînd C.L.F.-urilor Lugoj și Timișoara n-au asi
gurate decit o treime din necesa
rul de capace. Pentru a se realiza
planul de industrializare s-a re
curs la conservarea fasolei păstăi
și a castraveților, ca să dăm nu
mai două exemple, in borcane de
trei kilograme. Este însă o soluție
provizorie, care satisface doar in
parte exigențele producătorilor și
consumatorilor. E drept, multe din
produsele care prisosesc sau nu
sint de cea mai bună calitate iau
calea semiindustrializării. în acest
scop s-au organizat puncte specia
le la
' Deta,
~
'
*Lugoj și Sin'
Otelec,

rîndul locuitorilor județului Tulcea,
ca urmare a tot ce face pentru dez
voltarea și înflorirea acestui minu
nat colț de țară românească.
înainte de plecare, tovarășul loan
Petre, prim-secretar al comitetului
județean de partid, a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu mulțumirile cele
mai fierbinți pentru cinstea și onoa
rea de a-l avea din nou ca oaspeți,
pentru grija ce o poartă dezvoltării
continue a acestor meleaguri și l-a
asigurat pe conducătorul partidului
și statului că locuitorii județului Tul
cea, in frunte cu comuniștii, vor face
totul pentru a transpune exemplar
in viață hotărîrile celui de-al XIIlea Congres al partidului, a prețioa
selor indicații și orientări care au
fost formulate și cu prilejul acestei
vizite.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
și-au luat un călduros rămas bun de
la miile de oameni veniți în intîmplnare, după care, la bordul elicop
terului prezidențial, au părăsit muni
cipiul Tulcea.

nicolau Mare, dar acest fapt nu
poate compensa în întregime nerealizările înregistrate la fabricile
de conserve datorită lipsei capa
celor pentru borcane.
Concluzia care se desprinde este
limpede : eforturile pe care le fac
horticultorii și alături de ei atîțla
alți locuitori ai județului Timiș la
culesul legumelor trebuie să fie
susținut mai bine de unitățile ce
se ocupă cu valorificarea produc
ției, astfel incit nimic din roadele
grădinilor să nu se piardă.

Cezar IOANA
corespondentul

„Scînteii"

mCĂTIBEA ÎNSĂMlNȚĂRll
CEREALELOR PĂIOASE
ARAD:

Sub brazdă numai sămînță
de bună calitate!
Unitățile agricole din județul
Atad vor însămînța in această
toamnă 102 000 hectare cu griu. Care
este stadiul asigurării semințelor,
acum, cînd ne mai despart puține
zile de începerea însămînțărilor ?
Este de relevat că preocuparea
pentru asigurarea semințelor a în
ceput, de fapt, în toamna lui 1981,
cînd importante cantități de sămîn
ță „elită** și din înmulțirea I au
fost repartizate în unități și în fer
me specializate, pentru a se realiza
cantitatea de sămință din înmulți
rea I și a IJ.-a necesară pentru
toamna aceasta. „Aceasta a permis
— ne spunea tovarășul Gheorghe
Chiper, director al direcției agricole
județene — să se asigure pentru
acest an întreaga cantitate de să
mînță necesară numai din catego
riile elită, înmulțirea I și a Il-a.
In funcție de productivitatea soiu
rilor și condițiile județului s-a sta
bilit structura de soiuri care se vor
cultiva, orientindu-ne spre creșterea
suprafețelor ocupate de soiurile noi,
cu rezultate bune în producție, cum
sînt soiurile Lovrin 32 și «Fundulea 29», care se vor cultiva pe a-

proape 30 000 hectare, față de nu
mai 4 500 hectare anul trecut'*.
în ce privește condiționarea se
mințelor și efectuarea analizelor de
laborator, am reținut faptul că
există condiții ca pină la 1 septem
brie să fie încheiate toate lucrările
privind pregătirea întregii cantități
de sămînță de griu, orz și orzoaica
ce se asigură centralizat, prin cen
trul județean de semințe. Care este
insă situația pregătirii semințelor
asigurate direct de unitățile agrico
le din producție proprie ? Atit în
sectorul de stat, cit și în cel coope
ratist s-a condiționat întreaga can
titate de sămînță de orz și au fost
trimise probele pentru efectuarea
analizelor de laborator, întreaga
cantitate de sămînță corespunzînd
normelor de calitate prevăzute. Nu
același lucru se poate spune însă
și despre pregătirea seminței de
griu in cooperativele agricole. Din
13 235 tone s-au condiționat abia
8 230 tone, o cantitate mică față de
etapa in care ne aflăm. Pentru a
se recupera restanțele este nevoie
ca acțiunea de condiționare a se
mințelor să fie organizată, în două
schimburi. Totodată, este greu de
înțeles de ce unele cooperative
agricole — Zimandul Nou bunăoa
ră — nu au condiționat încă nici
o tonă de sămînță de griu, de ce
C.A.P. „Lumea Nouă** din Curtici
și C.A.P. Mîndruloc au condiționat
pină acum doar jumătate din ne
cesarul de semințe.

La C.A.P. Negrești, județul Vaslui, se execută intens arături pentru insămințările de toamnă Foto : P. Lascăr
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Se desprinde deci concluzia că se
impun măsuri urgente, in special
în ce privește griul de sămînță,
pentru ca întreaga cantitate nece
sară însămînțărilor din această
toamnă să fie pregătită la timp și
în cele mai bune condiții.

Tristan MIHUȚA
corespondentul

„Scînteii"

SATU MARE:

Măsuri pentru
executarea arăturilor
în ritm susținut
Din suprafața de 93 000 hectare
planificată pentru insămințările de
toamnă, in județul Satu Mare s-au
executat pină in seara zilei de
28 august, arături pe aproximativ
42 000 ha. Desigur, în raport cu
timpul înaintat în care ne aflăm,
suprafața arată pină acum e mică.
Mai sint de arat aproximativ
50 000 ha, fiind nevoie să se atingă
o viteză medie zilnică de 2 800 ha
pentru a se încheia lucrările în
circa 20 de zile și a se asigura
astfel un decalaj de cel puțin 15
zile între arat și semănat. Ce se
întreprinde pentru ca • arăturile să
fie terminate la timp și, îndeosebi,
la nivel calitativ corespunzător ?
Iată ce ne-a răspuns tovarășul
Vasile Marinescu, directorul trus
tului județean al S.M.A.
— în spiritul exigențelor formu
late de secretarul general al parti
dului Ia consfătuirea de lucru de la
C.C. al P.C.R. din 19—20 august,
noi am efectuat în ultimele zile
controale foarte severe în toate
stațiunile de mecanizare pentru în
tronarea unei ordini și discipline
ferme în ce privește executarea
arăturilon în ritm intens și de
bună calitate.
Evident, este binevenită această
acțiune a trustului S.M.A. pentru a
preveni în viitor lucrări de slabă
calitate. Sînt însă și alte cauze care
pot afecta executarea arăturilor în
timpul optim. în principal, este
'vorba de aprovizionarea defectu
oasă cu combustibil și ulei, din
care cauză, pe ansamblul lucrărilor
'agricole, in loc de 3 200 tractoare,
funcționează zilnic doar 800. Așa se
face că viteza zilnică la arături este
doar de 1 800 hectare, cu 1 000 mai
puțin decit ar fi necesar. Apoi, se
simte acut lipsa anvelopelor pentru
tractoare și remorci.
Este nevoie, de asemenea, de 400
de mecanizatori, fără de care nu
se pot desfășura arăturile în două
schimburi. Conducerea trustului
S.M.A. ne-a informat că o parte
din acest efectiv, circa 220 de me
canizatori. vor fi asigurați din rîn
dul muncitorilor de la centrele de
reparații și al elevilor de la liceele
agroindustriale. Diferența de 180
de mecanizatori urmează să fie
asigurată cu sprijinul biroului co
mitetului județean de partid, prin
detașarea muncitorilor din unitățile
industriale, foști mecanizatori, pe
timp de două luni in agricultură.
Există, așadar, posibilități ca arătu
rile să se efectueze în termenele
cerute, cu condiția, desigur, ca pro
blemele aflate in susnensie să-și
găsească o grabnică soluționare.

Octav GRUMEZA
corespondentul

„Scînteii"

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIUTE
ACȚIUNEA „HUILĂ CÎMPU LUI NEAG"
65 000 tone cărbune
peste plan
Minerii, participanții la acțiu
nea de întrajutorare muncitorească
„Huilă — Cimpu lui Neag“ sint an
gajați cu multă însuflețire în efor
turile de a pune în valoare
rezervele de cărbune din această
parte a Văii Jiului. De la începutul
anului și pină în prezent s-au descopertat, peste prevederi, 190 000
metri cubi de steril și s-au extras
suplimentar prevederilor de plan
mai mult de 65 000 tone cărbune. în
continuare, se lucrează în ritm sus
ținut pentru crearea noilor fronturi
de lucru și creșterea ritmului ex
tracției de cărbune. (Sabin Cerbu).

MUREȘ : Producție fizică
peste prevederi
Colectivele de oameni ai muncii
din industria județului Mureș au liviât in acest an, peste sarcinile de
plan, numeroase produse utile eco
nomiei naționale în valoare de
aproape 300 milioane lei. Acestea
se concretizează în 918 tone carbid,
963 tone utilaje pentru exploatarea
și prelucrarea lemnului, 236 tone
antidăunători, ceramică fină menaj
în valoare ue 1 500 000 lei. O atenție
deosebită a fost acordată producerii
materialelor de construcții, șantie
rele primind in plus 1 320 000 cără
mizi și blocuri ceramice, 1 614 mc
cherestea, 138 000 mp "geamuri trase
și laminate. Unitățile cu cele mai
bune rezultate în realizarea acestor
sporuri de producție sînt întreprin
derile „Prodcomplex** din Tîrgu Mu
reș, I.U.P.S. și I.F.E.T. Mureș-Reghin, Combinatul chimic și între
prinderea de geamuri din Tîrnăveni.
(Gh. Giurgiu).

BOTOȘANI : Și-a început ac
tivitatea Centrul teritorial de
calcul electronic
Zilele acestea și-a inaugurat acti
vitatea Centrul teritorial de calcul

electronic al județului Botoșani.
Amplasat într-un local cu îndelun
gată utilitate științifico-didactică,
renovat și adecvat noii destinații,
calculatorul „Felix** de medie ca
pacitate, pus în funcțiune aici in
prima etapă de activitate a centru
lui, aparatura și celelalte dotări ce
reprezintă, în totalitate, rodul gîndirii și creației tehnice românești,
vor contribui la urmărirea opera
tivă a gestiunilor din economia ju
dețului, la adoptarea rapidă și pe
temeiuri științifice a deciziilor opti
me. (Silvestri Ailenci).

MEDGIDIA : Linie de turnareformare
La I.M.U. Medgidia a intrat în
probe tehnologice o nouă și mo
dernă linie de turnare-formare în
cadrul oțelăriei care a fost dată în
exploatare la începutul acestui an.
Operațiunile de turnare sînt com
plet mecanizate și automatizate,
asigurind o productivitate de 70
forme pe oră pentru piese în greu
tate de 40—60 kg. Noile capaci
tăți de producție de la I.M.U. Med
gidia vor asigura în totalitate ne
cesarul de piese turnate pentru
această unitate constructoare de
mașini agricole, precum și o serie
de cooperări cu alte unități de
profil din țară. (George Mihăescu).

PRAHOVA : Apartamente
construite înainte de termen
Printr-o mai bună organizare a
muncii pe șantiere și folosirea unor
tehnologii eficiente, harnicii con
structori de la T.C.M. Prahova, au
reușit să predea la cheie cu 8 zile
mai devreme 200 de apartamente
pentru oamenii muncii în orașele
Ploiești și Bușteni, precum și în cen
trul minier Filipeștii de PădUre. De
la începutul anului și pină în pre
zent s-au mutat in case noi, con
fortabile, înălțate de către construc
torii prahoveni, aproape 2 000 de fa
milii ale oamenilor muncii din lo
calitățile urbane ale județului.
(Constantin Căprarii).

La Brăila au început
Lucrările celei de-a li-a conferințe a Socieiățâi
naționale române pentru știința soiului
Ieri s-au deschis la Brăila lucră
rile celei de-a Il-a conferințe a So
cietății naționale române pentru
știința solului. Lucrările conferin
ței au fost deschise de acad. Grigore Obrejanu, președintele Socie
tății naționale române pentru ști
ința solului.
Pe parcursul celor 4 zile de des
fășurare a lucrărilor conferinței
vor fi prezentate in plen și in cele
5 secțiuni 95 de comunicări științi
fice menite să contribuie la crește
rea capacității productive a soluri
lor și la dezvoltarea producției

agricole în condițiile protecției și
ameliorării mediului înconjurător.
De asemenea, vor fi făcute analize
și studii în unități agricole din ju
dețele Brăila și Galați, care vizează
găsirea de noi soluții tehnologice
in vederea punerii in valoare, într-o măsură tot mai mare, a resur
selor de sol. în.mod deosebit, se va
pune accent pe măsurile de preve
nire a proceselor de înmlăștinare și
salinizare secundară, ca și pe ame
liorarea solurilor deja degradate și
a solurilor nisipoase. (Corneliu
Ifrim, corespondentul „Scînteii**).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL BRAȘOV
(Urmare din pag. I)
în numele comuniștilor, al tuturor
locuitorilor județului, primul secretar
al Comitetului județean Brașov al
P.C.R., Gheorghe Dumitrache, a
adresat secretarului general al parti
dului, tovarășei Elena Ceaușescu un
cald și respectuos bun venit pe aces
te străbune meleaguri românești.
O gardă, alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, din membri ai
gărzilor patriotice și ai formațiunilor
de pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, a prezentat onorul. S-a
intonat Imnul de stat al Republicii
Socialiste România. Șoimi ai patriei,
pionieri și tineri în frumoase costu
me populare specifice zonei au
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori. în semn de
caldă ospitalitate, un bătrîn țăran
invită pe oaspeții dragi să guste din
piinea și vinul acestor meleaguri.
înconjurați de aceste calde și
profunde sentimente de dragoste și
stimă, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de
stat se îndreaptă spre primul obiectiv înscris în programul pri
mei zile - COMBINATUL

CHIMIC „VICTORIA".
La sosire, înalții oaspeți au fost
întimpinați de Iustin Rogoz, adjunct
al ministrului industriei chimice, de
reprezentanți ai conducerii centralei
industriale de profil și ai consiliului
oamenilor muncii din unitatea vi
zitată.
Dialogul purtat de secretarul, ge
neral al partidului cu specialiștii chimiști s-a axat pe probleme legate de
modul cum se acționează pentru în
deplinirea sarcinilor de plan pe anul
în curs, de rezultatele obținute în
cadrul acțiunii de diversificare și
modernizare a producției, de redu
cere a consumurilor materiale și de
energie, de perfecționare a întregii
activități economice.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost informat de către directorul
combinatului, Ion Trăistaru, că chi
miștii acționează cu hotărîre pentru
a menține întreprinderea lor în rindul celor fruntașe pe ramură, aspirind la un loc cit mai de frunte în
întrecerea socialistă. Rezultatele în
registrate de la începutul anului do
vedesc hotărîrea lor de a face totul
pentru a ieși învingători din această
emulație ce a cuprins întreaga țară
în întîmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului. Principalii indica
tori de plan, pe perioada care a tre
cut din acest an, au fost îndepli
niți și chiar depășiți. Planul la pro
ducția netă a fost realizat în propor
ție de 109,4 la sută, iar la producția
marfă vîndută și încasată în propor
ție de 106,8 la sută. Este subliniat
faptul că, în ultimul deceniu și ju
mătate, combinatul chimic „Victo
ria" și-a triplat producția. Produsele
noi și reproiectate reprezintă acum
circa 70 la sută din totalul produc
ției. Nomenclatorul de fabricație in
clude peste 120 de produse — o
gamă largă de rășini, nitrolacuri și
lacuri, schimbători de ioni pentru
dedurizarea și demineralizarea apei,
produse chimice auxiliare și de mic
tonaj, catalizatori. Eșantioane din
aceste produse, ca și utilaje și piese
de schimb realizate în cadrul acțiu
nii de autodotare — produse din
teflon, armături placate cu teflon și
propilenă, armături din siluminiu au
fost reunite într-o sugestivă expozi
ție amenajată pe platforma combi
natului.
Secretarul general al partidului
este informat că prin fabricarea
acestor utilaje și piese de schimb în
cadrul unității a fost eliminat în to
talitate importul, obținîndu-se în
semnate economii valutare.
în continuare, secretarului general
al partidului îi sint prezentate fa
zele de producție și perfecționările
aduse la instalațiile metanol 3 și 4,
dotate aproape în totalitate cu echi
pamente și utilaje realizate de în
treprinderile de profil din țară. Este
subliniat faptul că, prin îmbunătăți
rile constructive și de fabricație, au
fost reduse simțitor costurile de pro
ducție și consumurile de energie, realizindu-se pe această cale o eficiență
mult sporită.
Secretarul general al partidului a
felicitat colectivul de oameni ai
muncii de aici pentru rezultatele ob
ținute și a recomandat să se intensi
fice eforturile pentru reducerea in
continuare a consumurilor materiale
și de energie, pentru diversificarea
producției.
Mulțumind tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru vizita efectuată,
gazdele l-au asigurat că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru transpu
nerea în practică a prețioaselor indi
cații primite cu acest prilej, pentru
realizarea și depășirea sarcinilor de
plan ce le revin pe acest an și pe
întregul cincinal, că vor acționa în
continuare, cu toată hotărîrea, pen
tru diversificarea gamei sortimentale
a produselor care se realizează la
Combinatul chimic din Victoria, vor
lua noi măsuri pentru reducerea
consumurilor materiale și de energie,
vor folosi inteligența creatoare a spe
cialiștilor unității pentru a găsi noi
rezolvări în procesul de autoutîlare,
de sporire a eficienței întregii ac
tivități.
Dialogul secretarului general al
partidului cu chimiștii din județul
Brașov, început la Victoria, a conți-,
nuat la MARELE COMBINAT

DE PROFIL DIN MUNICI
PIUL FĂGĂRAȘ.
în drum spre această unitate, co
loana oficială de mașini străbate
principalele artere ale orașului — lo
calitate care în ultimii 17 ani și-a
sporit potențialul industrial, ajungînd, în acest an, la o producție în
valoare de peste 4,2 miliarde lei, față
de circa 800 milioane în 1965, precum
și zestrea edilitară și socială cu mai
mult de 6 000 de apartamente, cu noi
școli, spitale și alte așezăminte so
ciale și de cultură.
La sosirea la combinat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost întimpinați de
Maria Ionescu, director general al
Institutului central de chimie, Aure
lian Vlad, prim-secretar al comite
tului municipal de partid, de mem
bri ai conducerii unității, de nume
roși chimiști și oameni ai muncii din
localitate.
în fața unor panouri și grafice,
tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este
prezentat de către Teodor Șuteu, di
rectorul combinatului, modul in care
chimiștii făgărășeni au transpus în
■fapte indicațiile date cu prilejul vi
zitei precedente. Concentrarea efortu
rilor specialiștilor, ale întregului co
lectiv spre reducerea consumului de
energie electrică — combinatul fiind
unul din marii consumatori de ener-

Primire caldă, entuziastă la Combinatul chimic din Făgăraș

gie din județ — și a consumului de
gaz metan se materializează in rezul
tate meritorii. Deși la sfirșitul actua
lului cincinal se va înregistra o creș
tere a producției și a valorificării
gazului metan cu 50 la sută, se va
consuma numai 80 la sută din ener
gia electrică și gazul metan utilizate
la nivelul anului 1930. Sint înfăți
șate, de asemenea, rezultatele dobîndite- în domeniul valorificării superi
oare a unor resurse secundare, între
care acidul sulfuric rezidual, al re
cuperării de metale rare și prețioase
din catalizatori, tehnologiile speciale
elaborate în acest scop, printre care
se remarcă cea de recuperare a
cuprului.
In continuare, secretarului general
al partidului îi sînt prezentate unele
din cele peste 300 de sortimente ce se
produc la combinatul din Făgăraș,
intre care rășini fenolice pentru in
dustria de abrazive, lacuri folosite la
turnarea unor piese de mare precizie,
noi tipuri de insecticide, de produse
chimice folosite la fabricarea anvelo
pelor și în unele ramuri ale indus
triei ușoare. Totodată, au fost înfă
țișate cîteva din realizările de seamă
înregistrate de specialiștii combina
tului în direcția asimilării și fabri
cării de piese și utilaje de mare
complexitate tehnică.
Gazdele raportează că pe primele
opt luni s-a obținut o depășire a
planului la producția-marfă cu 15 mi
lioane lei și că sint asigurate condiții
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului anual.
Unul din momentele
impor
tante ale dialogului tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu chimiștii com
binatului are loc la noua fabrică de
amoniac— unitate realizată la indica
ția secretarului general al partidului.
Aici este analizat stadiul atingerii
parametrilor tehnico-economici ai
instalației. Gazdele raportează că
fabrica, dotată aproape în întregime
cu utilaje realizate în țară, îndeosebi
de întreprinderile de mașini grele și
„Grivița roșie" din Capitală și de
întreprinderea de utilaj chimic din
Ploiești, și-a depășit parametrii pla
nificați. Tehnologia avansată a noii
capacități a condus la o importantă
reducere a consumului de energie
electrică pe tona de amoniac.
Apreciind această realizare, secre
tarul general al partidului a cerut
specialiștilor să acorde in continua
re atenție reducerii consumului de
energie electrică și creșterii gradu
lui de chimizare a gazului metan.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
invitat, de asemenea, să viziteze și
alte unități componente ale com
binatului, între care instalația de
placare a metalelor — obiectiv fina
lizat pe ■ baza indicației secretarului
general al partidului, dată la pre
cedenta vizită de lucru. înzestrată
cu utilaje fabricate de industria
noastră constructoare de mașini,
instalația realizează table placate
folosite la confecționarea unor uti
laje chimice, contribuind de pe acum
la diminuarea anuală a efortului
valutar al țării. Adresînd specia
liștilor felicitări pentru operativita
tea și modul de transpunere în
practică a acestei instalații, secre
tarul general al partidului a cerut
conducerii combinatului să dezvolte
capacitatea și să asigure producerea
de tablă placată cu grosimi pină la
150 de mm, față de 35 mm cît se
realizează în prezent, in vederea
satisfacerii în mai bune condiții a
nevoilor economiei cu asemenea pro
duse. S-a indicat ca extinderea ca
pacității să se înfăptuiască numai
cu instalații produse in țară, care
și-au confirmat calitățile și efi
ciența.
Pe parcursul vizitei a fost înfă
țișată. de asemenea, activitatea des
fășurată de specialiștii centrului de
cercetare din combinat al Institutu
lui central de chimie, activitate
concentrată îndeosebi în direcția
asimilării de noi produse și materii
prime pentru industriile de coloranți, mase plastice, pesticide și
altele. îmbunătățirii continue a ca
lității produselor și diminuării im
porturilor.
Următorul obiectiv a fost ÎNTRE

PRINDEREA DE UTILAJ CHI
MIC FĂGĂRAȘ.
Este a patra vizită pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu o face in
această unitate, fiecare întîlnire a
secretarului general al partidului cu
colectivul de aici marcînd momente
de cea mai mare însemnătate în
viața întreprinderii și a oame
nilor ei. Pe baza indicațiilor
și orientărilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, I.U.C.-Făgăraș a cu
noscut o continuă extindere și mo

Dialog rodnic, indicații prețioase, cu prilejul vizitei la Combinatul chimic din Făgăraș

dernizare, devenind, în scurtă vre
me, o marcă de prestigiu, un furni
zor important de instalații și echi
pamente chimice. Producția sa a
sporit, în ultimii ani, de circa trei
ori. Totodată, s-au îmbunătățit per
manent condițiile de muncă și de trai
ale celor ce lucrează in întreprin
dere.
Iată temeiurile profunde pentru
care constructorii' de utilaj chimic
din Făgăraș au întîmpinat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu toată dra
gostea și căldura, cu satisfacția de
a fi răspuns prin vrednice fapte de
muncă atenției pline de grijă mani
festate de conducătorul partidului și
statului față dă activitatea și pre
ocupările lor, față de întreprinderea
în care ei lucrează.
La aceste realizări ale colectivului
s-a referit, în timpul vizitei, Ion
Angelescu. adjunct al ministrului in
dustriei chimice, precum și directorul
întreprinderii, Ion Constantinescu.
S-a subliniat că eforturile muncito
rilor și specialiștilor s-au concentrat
și se concentrează în vederea înde
plinirii, în mod exemplar, a sarcinii
de răspundere ce le-a fost încredin
țată .— echiparea industriei chimice
românești, in plin progres, cu utilaje
complexe și de o ridicată valoare
tehnică, dintre care multe sînt uni
cate, produse pentru prima dată in
țara noastră. Astfel, făcind dovada
unei bune pregătiri profesionale, co
lectivul întreprinderii a- realizat și
livrat, atît economiei naționale, cit și
la export, mașini de confecționat an
velope, rezervoare pentru gaze liche
fiate, schimbători de căldură, prese
hidraulice, economizori. reactori ca
talitici, robinete industriale de d'fe
rite tipuri și cu multiple utilizări,
pompe centrifugale, aparatură de co
mandă pneumatica, armături și piese
de schimb din oțel inoxidabil și din
oțeluri înalt aliate, alte produse apreciate de beneficiarii interni și de
peste hotare. S-a arătat că, în pre
zent, sînt in curs de a fi asimilate
alte utilaje, între care se remarcă
autocisterna de transportat oxigen,
argon și azot in stare lichidă. Gaz
dele au relevat că producerea în
țară a instalațiilor și utilajelor
respective a contribuit la reducerea
considerabilă a importului de astfel
de produse. S-a subliniat că între
factorii care au condus la obținerea
acestor rezultate se numără raționali
zarea și optimizarea proceselor de
fabricație, aplicarea unor procedee
avansate, organizarea mai judicioasă
a producției și a muncii, folosirea
mai eficientă a capacităților exis
tente. gospodărirea mai chibzuită a
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei.
După prezentarea acestor, realizări,
care a avut loc în fața unor grafice
și standuri special amenajate, ana
liza a continuat în cîteva secții de
bază ale întreprinderii. Aici, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au urmărit
fazele mai importante ale procesului
de elaborare a utilajului chimic.
Pretutindeni, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost primiți de munci
tori cu profunde sentimente de bucu
rie, de stimă și prețuire.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu căldură acestor manifestări en
tuziaste.
Secretarul general al partidului a
stat de vorbă cu mai multi construc
tori, s-a interesat de activitatea și
preocupările lor, de condițiile de
muncă și de viață ce le sînt create
și i-a felicitat pentru succesele dobindite.
Apreciind strădaniile și realizările
muncitorilor și specialiștilor între
prinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a cerut ca ei să acționeze în conti
nuare pentru diversificarea produc
ției și creșterea calității acesteia,
pentru producerea unor utilaje chi
mice de o tot mai mare complexitate
și de un nivel tehnic tot mai ridicat.
Conducerea întreprinderii l-a asi
gurat pe secretarul general al parti
dului că vor fi luate toate măsurile
pentru transpunerea în viață a in
dicației date.
în unitățile industriale vizitate luni,
secretarul general al partidului a
adresat chimiștilor și constructorilor
de utilaj chimic felicitări pentru
rezultatele muncii lor. le-a urat noi
succese, îndemnîndu-i în același timp
să acționeze cu priceDere si dăruire
pentru înfăptuirea integrală a mari
lor sarcini ce revin în acest an și în
acest cincinal Industriei noastre chi
mice — ramură industrial căreia îi
revine un rol deosebit în promovarea
progresului tehnic. în dezvoltarea și
modernizarea continuă a economiei
naționale.

în timpul vizitei la întreprinderea de utila] chimic din Făgăraș

t

SClNTEIA — marți 31 august 1982

PAGINA 4

r;

COMPETENȚĂ Șl EFICIENȚĂ
ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

^faptul!
■DIVERS
Fiul, ca și fatal
După o viață de muncă, după
ce timp de 30 de ani a fost șeful
unei echipe de fruntași intre
fruntași la secția aglomerare de
pe platforma Ferneziu din Baia
Mare, Paul Fodor II a ieșit la
pensie.
Momentul sărbătoririi sale a
fost deosebit de emoționant, intrucit printre cei prezenți se
afla și Paul Fodor I, tatăl său,
care ieșise la pensie după mai
bine de 40 de ani de muncă și
după ce-i predase ștafeta fiului
său. Acum i-a venit și acestuia
rindul s-o predea unui bărbat
tinăr, care s-o ducă mai depar
te, s-o înnobileze cu noi fapte de
muncă, vrednice de laudă.
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Drumețul solitar
Bacău — Vatra Domei — Sighetu Marmației — Satu Mare —
Cluj-Napoca — Timișoara —
Craiova — București — Con
stanța — Brăila...
Un itinerar care cuprinde nu
mai citeva din zecile și sutele
de localități prin care a trecut
un drumeț pe... două roți. Este
vorba de tinărul Mihai Patrichi,
de la întreprinderea metalurgi
că din Bacău, de profesie strun
gar. în această vară și-a petre
cut două săptămini din conce
diul său intr-o lungă drumeție
prin țară, străbătind nu mai pu
țin de 2 700 de kilometri. La re
venirea sa la lucru, colegii l-au
întrebat : „Cum a fost
Tină
rul strungar le-a răspuns fără
ezitare : „A fost foarte frumos
și, mai ales, foarte sănătos".
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Cadrul de participare efectivă și
organizată a membrilor comitetelor
de partid de la toate nivelurile la
activitatea organelor din care fac
parte a cunoscut și cunoaște un
proces de perfecționare continuă.
Unul din elementele acestui proces
îl constituie crearea comisiilor pe
probleme și adaptarea permanentă
a structurii și activității lor la sar
cinile mereu mai complexe pe care
le au de îndeplinit organele de
partid respective.
Cum acționează concret aceste comisii ? Cum sînt ele antrenate și folosite la soluționarea problemelor aflate în atenția organelor de partid,
cum contribuie la perfecționarea
continuă a activității acestora ?
Un prim răspuns la investigația
pe această temă în municipiul Con
stanța l-am primit de la tovarășul
Nicolae Vilsan, secretar al comitetu
lui municipal de partid : „Sarcina
cea mai importantă care a stat în
fața noastră după adunările și con
ferințele de dare de seamă și alegeri
desfășurate în primul trimestru al
acestui an a fost instruirea temeinică
a organelor de partid. Iar în cadrul acesteia. paralel cu prezentarea întregii
metodologii de lucru, s-a exprimat ce
rința de a se trece fără întirziere la
organizarea sau, după caz, la com
pletarea comisiilor și consiliilor pe
probleme, astfel incit acestea să-și
intre în atribuții în cel mai scurt
timp. Și trebuie să spun că n-a fost
o sarcină ușoară. Practic, în compo
nența tuturor comitetelor de partid
au intervenit la alegeri importante
înnoiri de cadre (în medie, pe an
samblul municipiului, circa 40 la
sută), ceea ce a atras după sine, in
mod firesc, reorganizarea tuturor co
misiilor**.
Așa cum este cunoscut, așa cum s-a
spus și la instruirea respectivă, me
nirea acestor comisii și consilii este
de a efectua, pe baza unor cerințe
exprese, a planurilor de muncă ale
comitetelor de partid, studii și con
troale asupra celor mai importante
sarcini aflate în atenția acestor or-
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gane, pentru a le oferi posibilitatea
de a cunoaște cit mai temeinic pro
blemele analizate, de a adopta hotăriri în deplină concordanță cu rea
litatea, de a asigura, pe această bază,
o îmbinare cît mai judicioasă a acti
vității curente cu cea de perspectivă.
Comisia pentru problemele organi
zatorice și de cadre, ale organizați
ilor de masă și obștești a comitetului
de partid din Trustul de construcții
locale Constanța și-a propus — ca să
dăm un exemplu — să analizeze
„stilul și metodele de muncă ale bi
rourilor organizațiilor de bază in

specifice ale activității navelor ma
ritime — care vin și pleacă mereu
— membrii consiliului, stabiliți în
colective de 2—3 oameni, și-au pro
gramat de așa natură activitatea
incit au vizitat fiecare navă. Pe baza
propriilor constatări, a consultării cu
comuniștii au depistat numeroase po
sibilități de reducere a consumurilor,
care au făcut apoi obiectul analizei
pe această temă în plenara comi
tetului de partid.
Sint experiențe care dovedesc cit
de eficientă poate fi activitatea co
misiilor pe probleme atunci cînd atri

Cum acționează și cum ar trebui să acționeze
comisiile pe probleme ale comitetelor de
partid din municipiul Constanța
organizarea și desfășurarea discuți
ilor individuale cu membrii de
partid**. Tematica, pe baza căreia s-a
desfășurat controlul, cuprindea circa
20 de puncte, ceea ce a asigurat o
întrepătrundere între problematica
generală a activității birourilor de
partid și cea individuală a fiecărui
comunist. Că nu s-a avut în vedere
un control formal, de suprafață, care
să furnizeze cîteva informații ușor de
anticipat, o dovedește și faptul că el
s-a desfășurat pe o durată de o lună
și a cuprins peste 60 la sută din nu
mărul total al organizațiilor de
partid.
într-un mod eficient își concepe
activitatea și consiliul de control
muncitoresc al activității economicosociale ce funcționează in cadrul co
mitetului de partid din întreprinderea
de exploatare a flotei maritime. In
programul de activitate al acestuia pe
trimestrul II a figurat o analiză de
maximă importanță : „Stadiul de re
ducere a consumurilor normate de
combustibil, lubrifianți, energie și
materiale pe fiecare navă**. în pofida
dificultăților generate de condițiile

buțiile lor sint clar înțelese atît de
comitetele de partid, cit și de comu
niștii care fac parte din ele. Acolo
unde nu există această înțelegere —
și am întilnit asemenea situații —
comisiile se îndepărtează de menirea
pe care o au. O primă remarcă de această natură se impune a fi făcută în
legătură cu activitatea consiliilor pen
tru propagandiști și agitatori. Analiza
planurilor de muncă ale acestora (ca
zuri concrete — comisiile din cadrul
comitetelor de la trustul de construcții-montaj, șantierul naval ș.a.) con
duce la concluzia că ele sint folosite
într-un mod unilateral. Activitatea
comisiilor de aici vizează mai mult
acțiuni de „instruire1* și mai puțin
este orientată spre obiective de con
trol și sprijin, care ar spori atit
eficiența propriei loc munci, cit și a
comitetelor de partid prin sesizarea
și analizarea operativă a deficiențelor
ce apar in acest domeniu.
Alte probleme vizează modul în
care este conceput, chiar din elabo
rarea planurilor, aportul comisiilor Ia
perfecționarea activității organelor
de partid respective. Dacă comisia

pentru probleme organizatorice și cea
pentru activitatea propagandiștilor și
agitatorilor din cadrul comitetului de
partid de la Șantierul naval Constan
ța aveau — la data documentării
noastre — planuri de muncă și o ac
tivitate relativ bună, planul de
muncă al consiliului de control mun
citoresc nu era de găsit nicăieri. E
anormal, desigur, că nu există. Dar
e și mai anormal că tovarășul Ștefan
Popa, secretar adjunct al comitetului
de partid, nu și-a putut aminti nici
măcar una din problemele abordate
și soluționate în acest an de consi
liul muncitoresc. Situație pe care ani
reintîlnit-o și la comitetul de partid
din întreprinderile de comerț ale mu
nicipiului Constanța, unde în planul
de muncă figurau teme de analiză
importante — „Preocuparea organi
zațiilor de partid pentru creșterea
eficienței economice și reducerea
consumurilor de materiale, combus
tibil și energie** și „Stilul și metode
le de muncă ale organelor și organi
zațiilor de masă și obștești** — des
pre care comuniștii din componența
comisiilor nici nu... aflaseră pină la
data investigației noastre.
Ce anume se cuvine subliniat în
concluzie 7 Preocuparea comitetului
municipal de partid de a asigura de
la început o temeinică instruire a
comitetelor de partid, privind modul
în care să lucreze cu comisiile pe
probleme, s-a dovedit — pentru mo
mentul începutului de drum — de
mare folos. Există deci o orientare
metodologică bună. Acum totul de
pinde de modul în care acționează
pentru aplicarea ei comitetele de
partid, secretarii adjuncți de resort,
care sint, în același timp, și președin
ții comisiilor respective. Or, aici, la
acest nivel, cotele de preocupare n-au
cunoscut, și după instruire, o creștere
continuă. Ceea ce va trebui să se
producă de acum înainte, pentru ca
activitatea de partid să fie racordată
— în toate organizațiile — la cei mai
înalți parametri de exigență și
calitate.

Constantin PRIESCU

| Strămoșul
lui „Mircea
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Ori de cite ori se află in lar
gul mării, bricul „Mircea" —
nava-școală a marinei româ
nești, cu sllueta-l grațioasă șl
albă, cu catargele zvelte — atrage privirile tuturor celor
aflați pe mal. Puțini sint insă
cei care știu că actualul bric
este, de fapt, urmașul primei
noastre nave moderne, care a
acostat la Galați exact cu un se
col in urmă — in august 1882 —
și care purta numele domnitoru
lui a cărui țară se intindea
„pină la marea cea mare". La
bordul veteranului bric și-au
făcut ucenicia 40 de generații de
ofițeri de marină.

Poate
se va cuminți
Cind a ieșit dintr-o școală
specială de muncă și reeducare
a minorilor, unde fusese trimisă
pentru furturi repetate, Ida Moldovan din Tirgu Mureș era deja
majoră. Dar in loc să-și facă un
rost in viață, ea a continuat să
rivnească la bunurile altora, suferind o nouă condamnare. Be
neficiind insă de clemența legii,
a ieșit din închisoare cu 243 de
zile mai inainte de a executa în
treaga pedeapsă. Din păcate,
nici de astă-dată, la 21 de ani,
nu s-a apucat de o treabă cin
stită. Făcindu-și loc prin auto
buzele cele mat aglomerate, ea
ochia și ușura buzunarele unor
călători, pină i s-a dat peste
mină și a ajuns din nou la în
chisoare, astfel că la actuala
condamnare — după cum ne in
formează procurorul Mircea
Pașca — se adaugă și cele 243
de zile rămase neexecutate. în
sfîrșit, poate s-o cuminți!
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Două scrisori
Intîmplarea a făcut ca poșta
de ieri să ne aducă, intre altele,
două scrisori pe aceeași _ temă.
Una, semnată de Ana Munteanu: „Am cumpărat de la un
magazin din Piața Amzei doi
pui și la nici unul din ei n-am
găsit nici cap, nici urmă de
gheare, ceea ce nu mi s-a mai
intimplat". A doua scrisoare,
semnată de Zenovia Cristof, ne
aduce la cunoștință că a cumpă
rat și ea — coincidență ! — de
la același magazin trei pui, „dar,
cind am ajuns acasă, am găsit 6
capete și 13 picioare. Făcind haz
de necaz, o vecină mi-a spus că
in privința capetelor nu găsește
nici o explicație, dar in ce pri
vește numărul picioarelor ar fi
cel puțin două. întii, că e cifra
13 și asta e cu ghinion, și al
doilea, că respectivele gheare
provin de la 7 pui. Bine, am zis
eu, dacă provin de la 7, de ce
nu sint 14 gheare, măcar să fie
tacimul complet ?“. -Păi, al
7-lea pui o fi fost olog» — zice
ea. Dumneavoastră ce ziceți ?“.
Așteptăm să vedem ce zic pro
ducătorii care au „ irodus" în
curcătura.

I
I
I
I
I
I
I

Balotul
de pe stradă
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Dlntr-un camion al întreprin
derii „Dorobanțul" din Ploiești
a căzut, pe marginea străzii
Oborului, un balot cu bobine de
lină. Observindu-i lipsa, cițlva
muncitori au refăcut traseul ca
mionului in sens invers. Prin în
tunericul primului ceas de după
miezul nopții, ei au zărit un
autoturism al cărui posesor încărcase balotul cu pricina, dispărind vijelios in beznă. Două
zile și două nopți l-au căutat lu
crătorii de miliție pe „dispărut",
pină cind l-au descoperit in co
muna Blejoi — Prahova. Se nu
mește Ion Aranghelovici, care a
recunoscut nu numai că luase
balotul cu lină, dar că și încer
case să-i facă de petrecanie pe
la diverși amatori de chilipir.
N-a mai apucat. Fiind vorba de
lină adusă din import în valoa
re de peste 73 000 lei — ne scrie
procurorul Nicolae Deftu — de
furt din avutul obștesc, Ion
Aranghelovici a fost condamnat
la 9 ani închisoare.
Rubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii

CUVÎNTUL CITITORILOR,
VÎNTUL OAMENILOR MUNOlIfc^
CUVÎNTUL

Temelii de viață nouă
Ritmurile dezvoltării orașului
Strehaia au început să se amplifice
mai ales în cincinalul 1976—1980,
cind a apărut prima unitate moderjiă: întreprinderea de armături in
dustriale din oțel. Mulți dintre fiii
orașului, care lucrau în alte locuri
din țară, au solicitat să vină să
muncească aici, acasă la ei, cum
spuneau. Li s-au asigurat aparta
mente pentru familie, locuri de
muncă, după cum își avea fiecare
rostul sau după cum dorea să și-l
facă aici, în orașul natal. Inginerul
Aurel Copaci, astăzi șeful turnăto
riei, a venit cu soția, Adriana Co
paci, medic stomatolog. Și ca ei, cei
întorși în orașul natal pentru a lăsa
ceva trainic în urma lor, sînt mulți,
precum maiștrii Ion Vilău și Mișu
Pogoran, inginerul Florin Popescu și
alții, calificați în diferite meserii.
Noua unitate, în care lucrează acum
peste 1 100 de muncitori, produce anual peste 15
' I000 tone armături metalice, 39 000 pompe centrifugale,
82 000 butoaie! metalice și alte pro-

duse. In perioada care a trecut din
anul în curs, acest tînăr colectiv a
realizat o producție suplimentară de
peste 15 milioane lei. De mai pu
țin de doi ani a început să producă
o altă unitate — întreprinderea de
prelucrare a tulpinilor de in, cu o
capacitate de 2 000 tone fibre pe an.
La fabrica de confecții, peste 700 de
femei realizează produse pentru
piața internă și pentru
export.
S-au dat în folosință un încăpă
tor cămin-spital, un cochet motel.
Se află în plină desfășurare lucră
rile de extindere a rețelei de ali
mentare cu apă pe încă 3 km și a
rețelei de canalizare pe alți 6 km.
Cînd spunem că Strehaia a deve
nit un centru industrial modern al
județului, cu un profil binfe contu
rat, ne gîndim și la faptul că este
o așezare urbană cu toate atributele
civilizației socialiste.

Gheorqhe CONDESCU
Primarul orașului Strehaia

Cînd lipsește spiritul gospodăresc.
loc risipa
Cunoaștem bine cîte eforturi de
pune statul nostru pentru dotarea
unităților economice, mai ales a ce
lor din agricultură, cu mașini și uti
laje. De aceea considerăm că este o
obligație a tuturor celor ce răspund
de aceste bunuri să acorde întreaga
atenție păstrării și gestionării lor.
Cum s-ar spune, să fie mai buni
gospodari. Dar la ferma Bircea
Mare a I.A.S. Simeria, județul Hu
nedoara, această preocupare lipsește cu desăvîrșire. Datorită neglijenței celor care au în gestiune mașinile agricole de la ferma noastră,
s-a ajuns ca 5 tractoare, opt remorci, trei combine mari de tocat
furaje și cinci echipamente de lu
cru ale acestora să zacă aruncate,

descompletate și degradate în mare
parte. Deși puteau fi reparate din
timp, ele au fost lăsate multă vre
me pradă ruginii, făcîndu-le astăzi
neutilizabile. Din această
cauză,
mașinile rămase în funcțiune au
făcut față foarte greu cainpaniei de
recoltat din această vară.
Cu toate că am adus la cunoștin
ța conducerii noastre județene aces
te aspecte păgubitoare, nici pînă în
prezent nu s-au luat măsuri de re
parare a tractoarelor și utilajelor
agricole, de sancționare a celor vinovați.
Un grup de mecanizatori
de la ferma I.A.S. Bircea Mare,
județul Hunedoara
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Nota redacției. Verificînd această
sesizare la fața locului, corespon
dentul ziarului nostru în județul
Hunedoara, Sabin Cerbu, a consta
tat că ea corespunde realității. în
incinta atelierului de reparații al
fermei din Bircea Mare, mașinile
agricole sînt parcate după bunul
plac al unor mecanizatori, iar în
curte și in atelier tronează dezordi
nea și lipsa spiritului gospodăresc.
Multe mașini agricole, remorci și
tractoare sînt descompletate, multe
piese sint aruncate de-a valma.

înlăturarea risipei
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In aceste zile, cînd, deși mai stăruie
gorie de situații : economia de com
canicula, vara se pregătește să lase
bustibil solid la locuințele din fondul
loc anotimpurilor reci, acțiunile pre
vechi, respectiv sporul de calitate al
gătitoare pentru gospodărirea cit mai
lemnelor sau cărbunilor puși la dis
judicioasă și reducerea în continuare
poziția populației, folosirea tuturor
a consumului de energie și combusti
resturilor de lemn, lămurirea fiecărui
bili capătă un caracter de urgență. Ce
cetățean că folosirea rațională a com
se întreprinde în acest sens într-unul
bustibilului este nu numai in interesul
din sectoarele cele mai populate ale
societății, ci și al lui propriu.
Capitalei ? Pentru a afla, ne-am
— V-am ruga să vă referiți și la
adresat tovarășului loan FURIR, primmăsurile organizatorice luate in ca
vicepreședinte al Comitetului executiv
drul sectorului pentru înlăturarea
al Consiliului popular al sectorului 2 :
„anergofagiei".
— Deși întrevederea pe care ne-ați
— în prjrnul rind, e vorba
inacordat-o are un scop
strict
delimitat
.
tensificareâi activității celor două
— ed măsuri ise !întreprind
' . ' ' .pentnț
' .
'i.c.R.A.L.-uri in sezonul cald, tele
reducerea cu cel puțin 20 la
sută față . 12 centre ale respectivelor ^între
.......................
de anul trecut a consumului de com
prinderi, prevăzute cu 60 de mecanici
bustibil necesar încălzirii locuințelor
de întreținere, efectuează în prezent
----------x
ng
pT
ezen
t
a
ți
j
0
— v-am ruga să :
lucrări de verificare a conductelor și
început, succint,
instalațiilor ter
acest „colț de
mice la fiecare
București"
care
bloc. Practic, s-au
Convorbire cu tovarășul
este sectorul in
terminat lucrările
care activați.
loan FURIR,
de evacuare a
— Metafora prim-vicepreședinte al Comitetului apei din subso
„colț de Bucu- executiv al Consiliului popular al luri, apă care
rești“ e într-a„fura** o bună
sectorului 2 din Capitală
devăr... metaforă.
parte din energia
Pentru că secto
termică aflată în
rul 2 al Capitalei
conducte. Asociaînseamnă, de fapt, un „oraș**
„ ..... ____
mare
țiile de locatari i-au avertizat pe
din țară : peste 400 000 de locuitori,
concetățenii din blocuri să faciliteze
122 442 locuințe,- dintre care 58 146
accesul mecanicilor la verificarea tu
apartamente proprietate de stat, peste
turor instalațiilor, mai ales a calori
30 000 apartamente proprietate per
ferelor, pentru a se remedia avariile.
sonală și 34 296 locuințe „clasice**,
Orice avarie înseamnă, în cele din
adică fără etaj. La care mai trebuie
urmă, risipă de energie, care îl afec
adăugate încă 5 000 de apartamente
tează nu numai pe locatarul respec
ce se vor construi anul acesta.
tiv, ci și pe toți ceilalți.
— Exactitatea cifrelor „pe dinafa— Și totuși, in caz de avarie...
ră“ denotă un recent... inventar. Pe
— Pentru o mai mare siguranță, în
care, bănuim, l-ați făcut cu un scop...
sectorul nostru a fost încetățenită
— ...„Strict delimitat**,. așa cum ați
practica încheierii unor convenții in
anunțat obiectul întrevederii. Adică
tre I.C.R.A.L. și asociațiile de locatari,
acela de a stabili și îndeplini, încă de
prin care întreprinderea respectivă
pe acum, măsurile pentru aplicarea
garantează rapiditatea intervențiilor
Decretului privind gospodărirea judi
în caz de avarie. Asociațiile de loca
cioasă și reducerea in continuare a
tari au datoria de a cere respectarea
consumului de energie electrică, ter
cu strictețe a acestei obligații, ca și a
mică, gaze naturale și alți combusti
sarcinii aceleiași întreprinderi de a ve
bili.
rifica trimestrial starea de funcționa
litate a instalațiilor. Dealtfel, rolul
— Putem intra deci in temă.
asociațiilor de locatari crește conside
— Nu înainte de a arăta că econo
rabil, atit in ce privește relația locamia de cel puțin 20 la sută față
tar-I.C.R.A.L., cît și în cultivarea
de consumul din 1981 pornește de
simțului civic al fiecărui cetățean din
la . realități diverse. Adică : aparta
imobil. Am în vedere opinia de masă
mentele din blocurile nou construite
care trebuie concentrată împotriva
primesc căldura și apa caldă de la
risipei. Becul electric uitat aprins,
termocentralele mari. Deci, reglemen
butonul gazelor de la bucătărie lăsat
tarea regimului, termic are, în cazul
deschis în neștire, ventilul de apă
lor, un specific. Avem însă în sector
caldă
cu garnitura uzată afectează
și 917 microcentrale de bloc, puse în
nota de plată a întreținerii apartafuncțiune, in unele cazuri, de locatarii
mentelor din întregul bloc. Dreptul
înșiși. E drept, fiecare asemenea cen
fiecăruia de a-și
.....................
folosi nederanjat
j
trală are un program de funcționare,
spațiul locativ, ca orice drept, nu tre
dar se înregistrează destul de des
buie exercitat în mod abuziv. De
abateri de la program. Atit eu perso
aceea, printr-o sistematică activitate
nal, cît și deputății sectorului am con
educativă vom spori înțelegerea de
statat situații absurde, cind locatarii
către cetățeni a faptului că gospodă
dădeau foc la cazanul din subsol, apoi
rirea cit mai judicioasă a bunurilor
nu mai suportau căldura și... deschi
de care societatea noastră dispune, in
deau geamurile. Pentru combaterea
clusiv combustibilii, energia, reprezin
acestor fenomene de risipă absurdă
sînt mobilizate diferite mijloace de
tă o îndatorire importantă a tuturor.
influență, de la asociațiile de locatari
Convorbire consemnată de
la organizațiile democrației și unită
ții socialiste. în sfîrșit, a treia cateLaurențiu DUȚA

Contul curent personal — instrument modern
de economisire și de plăți prin C.E.C.
Contul curent personal se deschi
de la cererea persoanelor majo*e
la oricare sucursală sau filială
C.E.C. din țară pentru o depunere
inițială de minimum 100 de lei.
La deschiderea contului sau ulte
rior, titularul poate solicita intro
ducerea de clauză de împuternicire
(în favoarea a cel mult două per
soane), care este valabilă în timpul
vieții sale. în cazul în care titula
rul dorește, poate introduce dispo
ziție testamentară, valabilă după
deces, in favoarea unui număr ne
limitat de persoane. Acestea vor
putea dispune de soldul contului
curent personal fără vreo altă for
malitate. Depunerile și restituirile
din conturile curente personale se
fac în numerar sau prin virament.
Depunerile în numerar se pot efec
tua la oricare unitate C.E.C. din
țară. Pentru depunerile prin vira
ment titularii de conturi pot depu
ne unităților socialiste la care lu
crează un consimțămint scris, pe
baza căruia să le vireze in cont,
parțial sau total, retribuția pe care
o au de încasat de la acestea. De

asemenea, pensionarii titulari de
conturi curente personale pot cere
oficiilor și serviciilor de pensii și
asigurări sociale să vireze lunar
pensiile in conturile lor.
Restituirile se pot efectua la
sucursala sau filiala la care s-a
deschis contul curent personal sau
la cea de-a doua unitate
' ' C.E.C.,
stabilită de titular la deschiderea
contului.
Un mijlod foarte comod de achitare a abonamentelor de telefon,
radio, televizor, radioficare, a con
sumului de energie electrică și de
gaze, a chiriei, a prestațiilor (apăcanal-gunoi) etc., îl au titularii
conturilor curente personale, care
pot solicita unităților socialiste
prestatoare de servicii ca documen
tele de plată ce-i privesc să fie
trimise la filiala sau Ia sucursala
C.E.C. unde iși au deschis contul.
Un avantaj în plus conferit titu
larilor de conturi curente personale
constă în dobînda anuală acordată
de Casa de Economii și Consemnațiuni pentru sumele depuse.
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Pentru înlăturarea neajunsurilor
sesizate, pentru întărirea ordinii și
disciplinei, a grijii față de avutul
obștesc, conducerile I.A.S. Simeria
și Trustului județean al I.A.S. au
datoria să ia de urgență măsurile
care se impun. Și la ferma din Bîrcea este necesar ca fiecare utilaj,
fiecare mașină agricolă să fie re
parate cu grijă și menținute in
bună stare de funcționare, să se
manifeste răspundere față de avutul
obștesc. Iar cei care prin neglijen
ță aduc pagube, să fie puși să plătească, potrivit legilor in vigoare.

Sugestii pentru economisirea hîrtiei

Televizoare cu circuite integrate
Un televizor în căminul dv.
oferă posibilitatea vizionării ce
lor mai diverse emisiuni : fil
me, spectacole de teatru, con
certe, spectacole de operă,
transmisiuni sportive, emisiuni
în limbile naționalităților con
locuitoare ș.a.
Magazinele și raioanele spe
cializate ale comerțului de stat
oferă toate tipurile de televi
zoare cu circuite integrate.
O imagine perfectă, un sunet
clar completează celelalte ca
racteristici ale televizoarelor cu
circuite integrate
durată de
folosire îndelungată, deoarece
sint complet tranzistorizate și
cu circuite integrate ; prin îm
bunătățiri constructive și func
ționale consumul de energie
electrică este redus cu circa 33%;

funcționarea este normală chiar
și la variații mai mari ale tensiunii pe rețea, datorită încor
porării unui stabilizator în apa
rat ; operațiunile de depanare
sînt mult simplificate.
Garanția pentru buna func
ționare a televizoarelor cu cir
cuite integrate este de 12 luni.
Iată și cîteva mărci de
televizoare : „OLT", cu diago
nala ecranului de 44 cm. în două
variante, la prețul de 2 920 și
respectiv 3 000 lei ; „SNAGOV",
cu diagonala ecranului de 47
cm, la prețul de 2 920 și 3 065
lei ; „SIRIUS**, cu diagonala
ecranului de 50 cm, la prețul de '
3 050 și de 3 200 lei ; „DIA
MANT**, cu diagonala ecranului
de 61 cm, la prețul de 3 600 și
3 720 lei.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de
Stat recomandă fiecărui automobilist să contracteze „asigurarea
facultativă de accidente a con
ducătorilor de autoturisme și a
altor persoane aflate in auto
turisme".
Această asigurare acoperă, în
limita numărului de locuri ad
mis la transport, consecințele
accidentelor întîmplate persoa
nelor nenominalizate, aflate in
autoturisme.

Primele anuale de asigurare
sînt între 80 lei și 240 lei in
raport de nivelul sumelor asi
gurate pentru fiecare persoană,
putindu-se plăti și în rate.
Pentru informații suplimenta
re și pentru contractarea de asi
gurări vă puteți adresa respon
sabililor cu asigurările din uni
tățile socialiste, agenților și in
spectorilor de asigurare, filiale
lor A.C.R. sau, direct, oricărei
unități ADAS.

Despre necesitatea economisirii
hîrtiei și a ocrotirii fondului fores
tier al țării noastre s-a scris pe larg
in „Scinteia**. Acum, înainte de în
ceperea noului an școlar, aș dori să
fac cîteva sugestii pentru înlătura
rea unor surse de risipă.
în virtutea unei practici vechi
(dar păgubitoare) se pretinde elevilor să separe, printr-o linie verticală, în caietele lor de teme și de
clasă (lățime 14,5 cm), cam o șesime (2,5 cm) pentru observații ale
profesorilor. Acest spațiu rămîne de
regulă nefolosit și oricine se poate
convinge de aceasta. Dacă ținem
seama că în țara noastră există
cîteva milioane de elevi, rezultă
că un spațiu mare din aces
te caiete este irosit. Pe de altă par
te, noi părinții, constatăm o practi
că a comerțului care nu ține seama
de cerințele de astăzi ale valorifi
cării resurselor materiale: librăriile
pun în vînzare, de regulă, caiete
groase și chiar foarte groase, de 100,
respectiv 200 file, fiecare caiet cîntărind cam 220 și 400 grame. Mulți
profesori pretind aceleași tipuri vo
luminoase de caiete, care pînă la
sfîrșitul anului numai în parte sînt

consumate. Aceasta este o mare Bursă de risipă de hîrtie, deși se cunoaște bine că un caiet cu 48 de file
satisface pe deplin necesitățile unui
trimestru școlar, iar la nevoie se
poate cumpăra încă unul similar. De
asemenea, dacă cu ani in urmă elevii își efectuau lucrările trimestri
ale pe caiete speciale, cil un număr
mic de file (8—16), pe parcurs acest
tip de :;caiet a dispărut de pe piață.
Vina O poartă probabil industria
și comerțul, care, interesate în obți
nerea de realizări valorice sporite,
au eliminat acest tip de caiet ieftin,
economicos, sporind în mod artifi
cial cerințele de consum. Acum, în
lipsa lui, elevii folosesc caiete de 48
file din care consumă cel mult 12
file.
Mă refer la aceste aspecte în
speranța că Ministerul Educației și
învățămintului le va analiza și dacă
le va găsi întemeiate va recomanda
inspectoratelor școlare, școlilor, ca
drelor didactice, industriei și co
merțului să renunțe la astfel de
practici prin care se risipește hîrtia.

Erhardt F. HUMML
filiala din Timișoara
a Editurii didactice și pedagogice

PE SCURT, DIN SCRISORI,
O Peste 160 tone combustibil convențional a economisit în
acest an colectivul Diviziei de tracțiune de la Regionala de căi fe
rate Iași. (Ion Bîrsan, muncitor) ® Neglijență. în această vară, I.A.S.
Tirgu Jiu a adus 500 de vaci la pășunat în comuna noastră, Schela, în
punctul „Prislop** din muntele Bullga. Un lucru foarte bun. Nu este bine
insă că cei cinci îngrijitori care le au în pază, nefiind controlați, scot ani
malele la pășunat dimineața tirziu și le închid seara devreme intr-un țarc
improvizat, plin de noroi din cauza ploilor. Așa că vitele în loc să se îngrașe, slăbesc văzînd cu ochii. Oare, dacă sînt la munte, îngrijitorii res
pectivi nu pot fi controlați cum își fac datoria ? (Constantin Măruță,
comuna Schela — Gorj) 9 Cantina întreprinderii de reparat utilaj elec
tric din orașul Cîmpina asigură celor peste 800 de oameni ai muncii care
servesc zilnic masa aici meniuri diversificate, ieftine. Acest lucru este posi
bil și datorită gospodăriei-anexă care dispune de o crescătorie de porci, de
un teren pe care cultivă legume, zarzavaturi și furaje, precum și de un so\kiriu. (Ion Negrei, controlor tehnic de calitate).

REPERE ALE NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMINT
Noul an școlar 1982—1983 reprezin
tă și pentru învățămintul liceal o
etapă nouă, calitativ superioară, pe
calea dezvoltării și diversificării, in
concordanță cu direcțiile prioritare
de dezvoltare economică și socialculturală a țării, fundamentate de
Congresul al XII-Iea al partidului,
cu cerințele de pregătire a cadrelor
necesare diferitelor domenii de ac
tivitate. Din reperele mai importan
te ale noului an de învățămint liceal
notăm cîteva.
Apropiata toamnă școlară va mar
ca un eveniment deosebit : peste o
jumătate de milion de tineri — mai
exact 521 000 — vor deveni liceeni,
elevi ai clasei a IX-a (treapta I) de
liceu, cursuri de zi și serale. Aceas
tă cea mai numeroasă generație de
liceeni se va pregăti îndeosebi in li
cee industriale, agroindustriale și
silvice. Pregătirea elevilor din uni
tățile școlare din mediul rural se
va asigura, in cea mai mare parte,
în comunele de domiciliu, cu precă
dere în specialitățile : industrial-agricole, mecanică,
electrotehnică,
mine, petrol, construcții, materiale
de construcții, prelucrarea lemnului,
pentru industriile ușoară și alimen
tară.
După cum ne-a informat conf. dr.
ing. Gheorghe Rușitoru, director în
Ministerul Educației și învățămintu
lui, rețeaua învățămintului liceal cu
prinde, în noul an de studiu. 10 ti
puri de licee — industriale, de chi
mie industrială, agroindustriale, de
matematică-fizică.
economice, de
științe ale naturii, sanitare, pedago
gice. filologie-istorie, de artă — cu
27 profiluri și aproape 100 meserii.
Față de anul școlar trecut, ponderea
principală o dețin liceele industriale
și agroindustriale, care pregătesc ca
dre necesare diferitelor ramuri ale
economiei naționale. Cele 981 de li
cee oferă, așadar, o largă paletă de
opțiuni profesionale celor peste 1,3
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milioane de elevi, care vor frecventa
cursurile de zi și serale. Semnificativă pentru dezvoltarea actuală a invățămintului liceal este și compara
ția cu anul școlar 1965—1966. cînd au
funcționat 673 licee, cu 402 781 elevi.
Continuind acțiunea de organizare
a treptei I de liceu in mediul rural.
în 724 de comune iși vor inaugura
activitatea, în această toamnă, clase
a IX-a și a X-a ; practic, în aproape
toate comunele țării, tinerii au la
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susține lecții, lucrări de laborator și
alte activități practice, demonstrații
privind modul de integrare in lecții
a tehnologiei moderne, de utilizare
efectivă a mijloacelor de învățămint
existente în dotarea școlilor respec
tive, vor acorda asistență de spe
cialitate și metodologică prin acțiuni
de perfecționare la cercuri pedago
gice, cursuri și demonstrații practi
ce, dezbaterea unor capitole mai di
ficile din manuale etc.
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© Cea mai numeroasă generație de liceeni in clasa a IX-a
(treapta I) ® O largă paletă de opțiuni profesionale ® Se ex
tinde treapta I de liceu în mediul rural ® Acțiuni pentru ridicarea
continuă a nivelului de pregătire a elevilor • Se îmbogățește
dotarea materială a școlilor
dispoziție școli cu treapta I de liceu.
Concomitent — a continuat interlo
cutorul nostru — o seamă de acțiuni,
inițiate de Ministerul Educației și
învățămintului, vizează îmbogățirea
conținutului științific și educativ al
procesului de învățămint în aceste
unități, ridicarea nivelului de pre
gătire a elevilor. Astfel, liceele de la
sate, ca și școlile cu clasele I—VIII
(X) vor fi patronate de instituții de
învățămint superior și facultăți din
componența acestora, de licee din
orașe. în acest context, cadre didac
tice universitare, cercetători științi
fici din unitățile subordonate M.E.I.,
profesori din licee de Ia orașe — în
deosebi cei care predau limba ro
mână, matematica, fizica, chimia,
biologia, desenul tehnic și discipli
nele de specialitate tehnică — vor

îmbunătățirea programelor și ma
nualelor școlare, asigurarea unor
condiții tot mai adecvate pentru in
tegrarea efectivă a învățămintului cu
producția, cu creația tehnico-științifică și pentru desfășurarea cores
punzătoare a pregătirii și activității
practice a elevilor se înscriu ca pre
ocupări prioritare ale Ministerului
Educației și învățămintului. ale mi
nisterelor care au in subordine licee,
pentru modernizare și perfecționare
a conținutului procesului instructiveducativ. Pentru noul an de studiu
au fost revăzute și îmbunătățite pro
gramele și manualele școlare, au fost
elaborat^ altele noi. Astfel, din cele
484 programe școlare destinate invățămintului liceal, 23 sint noi sau re
vizuite ; din 500 titluri de manuale

pentru învățămintul liceal, 140 sint
noi, revizuite sau reeditate I
Noi aparate, mașini, instalații,
mijloace audiovizuale, modele și
alte tipuri de mijloace de invățămint, menite să sprijine desfășura
rea cu eficiență sporită a procesului
de predare-invâțare vor îmbogăți
zestrea didactică a școlilor — ne in
formează ing.. Ion Pușcașu, directo
rul Oficiului central pentru mijloace
de învățămint al M.E.I. De exemplu,
pentru disciplinele fundamentale :
linia cu pernă de aer, cronometru
. electronic, spectroscop didactic, mo
dul pentru studiul legilor gazelor,
model pentru evidențierea mișcării
microparticulelor — necesare stu
diului fizicii ; ultratermostat și spectrofotometru — pentru studiul chi
miei ; lupă binoculară steroscopică
— pentru biologie ; trusă pentru pre
darea operațiilor cu numere natura
le — la matematică etc. Pentru stu
diul disciplinelor de specialitate ele
vii vor avea la dispoziție noi dispo
zitive pentru determinarea arcuirii,
pentru măsurarea unghiurilor con
structive la cuțitul de strung, pentru
solicitarea tablelor și sirmelor la în
doirea alternativă, trusa cu piese
pentru desen tehnic necesară elevi
lor din treapta I de liceu, voltmetru
electronic și generator de funcții
pentru studiul disciplinelor din do
meniul electronic etc. De menționat
că la acțiunea de asimilare a noi
mijloace de învățămint, în anul 1982,
alături de unități economice specia
lizate, participă și numeroase licee
din 14 județe, care produc 22 tipuri
de asemenea materiale.
Sint asigurate, astfel, condiții din
cele mai favorabile pentru desfășu
rarea. in noul an de studiu, a unui
învățămint de calitate, premisă a te
meinicei pregătiri a viitorilor mun
citori și specialiști.

Florica DINULESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia acestui important eveniment, cînd se sărbătorește o nouă
aniversare a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am onoarea de
a exprima Excelenței Voastre, in numele poporului vepezuelean, al guvernului
și al meu personal, cele mai cordiale felicitări. Forinulind cele mai bune
urări de măreție pentru națiunea dumneavoastră, ca și pentru fericirea
dumneavoastră personală, vă adresez asigurările celei mai înalte și distinse
considerațiuni.

LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru felicitările și bunele
urări pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia aniversării
a 60 de ani de la naștere.
Al dumneavoastră sincer,

ANKER JOERGENSEN

A 7-a Conferință de teoria probabilităților
bleme de control statistic al produc
ției, de fiabilitate a utilajelor, apli
cații in metrologie etc. Dealtfel, o
secție specială — Controlul calității
produselor — este consacrată în mod
special acestor probleme.
O altă particularitate o constituie
marea infuzie de tinerețe în rîndul
participanților. Am putea spune că
este momentul afirmării unei noi
generații de specialiști români în do
meniile teoriei probabilităților și
statisticii matematice. Este poate si
aceasta o dovadă a dezvoltării luate
de această disciplină, a înaltei cali
tăți a învățămîntului superior ma
tematic din țara noastră.
Și, în fine, conferința din acest an
de la Brașov este și un record al
numărului de participant! : peste 150
de specialiști români și circa 60 de
oameni de știință din 18 țări (Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Canada, Ce
hoslovacia, Franța, Grecia, Iorda
nia, Italia, Norvegia, Olanda, Polo
nia, R.D.G., R.F.G., Suedia, S.U.A.
Ungaria și U.R.S.S.), între care se
remarcă personalități științifice de
prim rang în domeniile teoriei pro
babilităților și statisticii matematice,
al aplicării acestora în practica eco
nomică. (Vlaicu Radu).

Duminică, 29 august, au început
la Brașov lucrările celei de-a 7-a
Conferințe de teoria probabilități
lor. Inițiate incă din anul 1955 — de
către academicianul Octav Onicescu
și regretatul academician Gheorghe
Mihoc — aceste conferințe, devenite
de acum tradiționale, s-au impus în
lumea științifică mondială printre
principalele manifestări științifice
ale domeniului, fapt atestat de par
ticiparea unui mare număr de spe
cialiști străini de renume interna
țional.
Amănunte privind conținutul, ca
racteristicile și noutățile pe care le
prezintă actuala ediție a conferinței
am solicitat tovarășului dr. docent
Marius Iosifescu, șeful Centrului de
statistică matematică al Institutului
național de metrologie.
— Caracteristica pregnantă a ac
tualei conferințe, așa cum reiese și
din programul ei dealtfel, este ten
dința de implicare cit mai directă
a matematicii in rezolvarea unor
probleme concrete ale economiei.
Astfel, pentru fiecare din secțiile
conferinței (probabilități și procese
stohastice, statistică
matematică,
cercetări operaționale, biomatematică) sint prevăzute comunicări spe
ciale cu conținut practic vizînd pro-

20,55 Teatru TV : „Pogoară iarna" de
Maxwell Anderson. Traducere de
Profira Sadoveanu. Adaptarea pen
tru televiziune și regla : Dinu Cernescu
22,20 Telejurnal

tv
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11,00 Roman-foileton : „Pastorala ’43“ —
episodul 1
11.45 Matineu de vacanță
12,10 Muzică populară instrumentală
In jurul orei 12,30 — Transmi
siune directă : Adunarea populară
din municipiul Brașov, prilejuită
de vizita de lucru in județul
Brașov a tovarășului Nicolae
Ceaușcscu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România

20,00
20,45
21,25
22,20

Telex
Viața școlii
Tragerea de amortizare ADAS
Clubul tineretului
Imagini din Libia — documentar
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal
Muzică populară

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 31
august, ora 21 — 3 septembrie, ora 21.
In țară : Vremea va fi schimbătoare,
cu cerul variabil. înnorări mal accen
tuate se vor produce în regiunile din
nordul țării, îndeosebi în a doua parte
a intervalului, unde vor cădea ploi lo
cale, care vor avea și caracter de averse însoțite de descărcări electrice. în
rest — averse și descărcări izolate. Vîntul va sufla slab, pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 8 șl 18 grade, izolat mal coborîte
în estul Transilvaniei, iar cele maxime
între 18 și 28 de grade, local mal ridi
cate. Dimineața, ceață locală. In Bucu
ros'’ : Vremea va fi schimbătoare, cu
c „1 variabil, favorabil ploii sub formă
averse, îndeosebi In a doua parte a
..itervalului. Vîntul va sufla slab, pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele
maxime între 26 și 28 de grade. (Ileana
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Spicuim din programul activităților
de club pentru membrii A.C.R. din
Capitală. La sediul filialei (Șos. Coleritlna 2) se organizează săptămînal
(vinerea, între orele 17—19) consulta
ții tehnice. Specialiști cu experiență
răspund celor mai diverse întrebări
privitoare la buna funcționare și în
regim de consum economic a auto
turismelor personale, la întreținerea
sau repararea unor ansamble sau pie
se etc. Tot vinerea, între aceleași ore
și la aceeași adresă, amatorii își pot

Ialomița. Cu Prileiul anlver*

«s

sării unui secol de atestare docu
mentară a comunei Mpnteni Bu
zău, județul Ialomița, și a trei de
cenii de la constituirea cooperati
vei agricole din localitate, au avut
loc o serie de manifestări, între
care o sesiune de comunicări, ver
nisarea unor expoziții de artă
populară și fotografică, precum și
o emoționantă întîlnire a fiilor sa
tului, veniți să participe alături de
părinții și frații lor la aniversarea
celor două evenimente. Programul
acțiunilor a fost întregit de o bo
gată paletă de manifestări cultural-artistice și sportive. (Mihai
Vișoiu).

IW-

Buzău Declanșat cu patru
luni în urmă, din inițiativa Co
mitetului județean de partid Bu
zău, concursul județean al mișcării
artistice și sportive de masă dotat
cu trofeul „Cupa consiliului unic
agroindustrial de stat și coopera-

• DIAGNOSTIC TIM
PURIU. La Universitatea din
Nimwegan (Olanda) a fost pus
la punct un aparat electronic de
măsurat, cu ajutorul căruia se
obțin cu mare exactitate și ope
rativitate date despre desfășu
rarea procesului de creștere la
copii. Sint astfel identificate,
intr-un stadiu incipient, dere
glări în procesul de creștere
pentru a se aplica din vreme
tratamentul medical adecvat.
Măsurarea oaselor craniului cu
o precizie de a cincia suta
parte dintr-un milimetru per
mite determinarea operativă a
creșterii corpului în ansamblu,
care trebuie să fie în medie de
0.35 milimetri pe săptămînă.
Noua aparatură indică, de ase

Tovarășul Ilie Verdeț, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, s-a întilnit,
luni dimineață, cu Alberto Fait, pri
mul vicepreședinte al Republicii
Costa Rica. care face o vizită oficială
în țara noastră în fruntea unei dele
gații guvernamentale.
în cursul întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă cordială, au fost
relevate bunele relații statornicite
între Republica Socialistă România
și Republica Costa Rica, între po
porul român și poporul costarican,
exprimîndu-se, de ambele părți, do
rința dezvoltării în continuare a
acestor raporturi. în acest context, o
atenție deosebită s-a acordat dezvol
tării și diversificării schimburilor co
merciale, cooperării economice din
tre cele două țări. Au fost abordate,
de asemenea, unele probleme ale si
tuației internaționale actuale.
Au participat Maria Groza, adjunct
al ministrului afacerilor externe,
Nicolae Andrei, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării
economice
internaționale,
Iulian
Bituleanu, adjunct al ministrului fi
nanțelor.
'Din partea costaricană au fost pre
zenți Ekhart Peters, adjuncț al mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Costa Rica, Juan Bonilla, pre
ședintele Corporației de dezvoltare
CODESA.

tist” s-a încheiat duminică 29 au
gust. în primele două etape, pe
comune și ’ centre, au participat
peste 30 000 de artiști și sportivi
amatori, fapt ce demonstrează că
încă de la prima ediție acest
concurs, foarte bine organizat, a
stîrnit interesul tuturor locuitorilor
din comunele și satele județului
Buzău și s-a dovedit a fi un mi
nunat prilej de a descoperi și pune
în valoare noi și autentice talente
din mediul rural. (Stelian Chipcr).
Vaslui La Podu înalt, locul
marii victorii de acum peste ju
mătate de mileniu a lui Ștefan
cel Mare împotriva cotropitorilor
străini, unde se înalță monumen
tala statuie ecvestră a strălucitu
lui domnitor, a avut loc duminică,
sub genericul „Neam de eroi”, o
vibrantă manifestare cultural-ar-

menea, proporțiile tulburărilor
de creștere, facilitînd și dozarea
exactă a tratamentului și a me
dicamentelor.

• METROU AUTO
MATIZAT. în orașul france»
Lille funcționează primul metrou
în întregime automatizat din
Europa. Trenurile fără mecanici,
prevăzute cu roți îmbrăcate în
cauciuc, alunecă pe șine fără să
producă nici un zgomot, cu o vi
teză de pînă la 80 km pe oră.
Prima linie experimentală are o
lungime de numai trei kilometri,
cu patru stații, dar în noiembrie
anul viitor va fi dat în funcțiu
ne un nou tronson, de 13,4 km,
cu 18 stații. Trenul subteran
automat are două vagoane și
poate transporta 208 persoane.

Erau prezenți ambasadorul Repu
blicii Costa Rica la București și în
sărcinatul cu afaceri a.i. al țării noas
tre în Republica Costa Rica.
Seara, tovarășul Ilie Verdeț a ofe
rit o masă oficială în onoarea oaspe
telui.
în aceeași zi, delegația guverna
mentală costaricană, condusă de Al
berto Fait, primul vicepreședinte al
Republicii Costa Rica, a avut o în
trevedere cu Nicolae Constantin, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, evidențiindu-se evoluția pozitivă a re
lațiilor româno-costaricane în dome
nii de interes reciproc. S-a exprimat
dorința comună de a se întreprinde
noi acțiuni
pentru
dezvoltarea
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice bilaterale, în intere
sul ambelor țări și popoare, al co
laborării și înțelegerii în lume.
în aceeași zi, tovarășul Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe,
s-a întîlnit cu Alberto Fait, primul
vicepreședinte al Republicii Costa
Rica. A avut loc o convorbire, în ca
drul căreia au fost abordate probleme
privind dezvoltarea colaborării bila
terale în diverse domenii de activi
tate, precum și aspecte actuale ale
vieții politice internaționale.
(Agerpres)

Vizita delegației parlamentare kiiweitiene
în continuarea vizitei oficiale pe
care o face în țara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale, dele
gația parlamentară kuweitiană, con
dusă de Mohammad Yousif AlAdsani, președintele Adunării Națio
nale din Kuweit, președintele grupu
lui kuweitian din Uniunea interpar
lamentară, a fost oaspete al munici
piului Brașov. în cadrul unei între
vederi cu primarul municipiului,

loan Drăghici, parlamentarilor kuweitieni le-au fost înfățișate aspec
te semnificative privind dezvoltarea
economico-socială a acestui impor
tant centru urban al țării în anii con
strucției socialiste.
Delegația a vizitat întreprinderea
de tractoare Brașov, obiective cultu
rale și turistice, precum și cartiere
de locuințe brașovene.
(Agerpres)
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LA REȘIȚA : întreceri spectaculoase și o foarte bună
organizare în campionatele de viteză la automobilism
Campionatele de viteză la automo
bilism au fost reluate cu disputarea
etapelor a IV-a la viteză în coastă
(4 km) și a V-a la viteză pe circuit
(24 km), ambele în organizarea exce
lentă a forurilor de specialitate și a
organelor locale din Reșița. întrece
rile — foarte disputate, pe trasee fru
moase și bine amenajate — au atras
un mare număr de spectatori (circa
40 000). în probele de viteză în coastă
pe primul 16c s-au situat : grupa N
— M. Ponta (C.S.M. Reșița) ; grupa
A — A. Țuțuian (Minerul Moldova
Nouă) ; grupa A 2 — Șt. Iancovici
(I.A. Pitești) ; grupa C — W. Hirsch
vogel (C.S.M. Reșița) ; grupa B 8

Pentru membrii A.C.R.
Unul dintre serviciile mult solicitate
— și, spre lauda personalului atelie
rului specializat al filialei A.C.R. —
București, executat prompt și con
știincios — este cel de depanare. Un
simplu telefon la 027 și automobilistul
rămas in pană primește asistența teh
nică necesară. Responsabilul atelieru
lui depanare, N. Palaniciuc, ne-a in
format că în intervalul 21—24 august
(de sîmbătă după-amiază pînă marți
seara), solicitările au fost foarte nu
meroase, unele în afara Capitalei, dar
mașinile de depanare ale A.C.R. au
intervenit și au rezolvat toate cazu
rile — peste 80.
în legătură cu prestarea acestui
serviciu se constată că, din păcate, nu
toate filialele A.C.R. asigură operativ
intervențiile necesare. Rămase în
pană în perioada respectivă aproape
de Pitești și, respectiv, Slobozia, cîte
va autoturisme au fost remorcate și
tractate pînă în Capitală de mașinile
filialei București a A.C.R. De ce nu
s-a încercat repararea lor de către
mecanicii filialelor respective ?
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16,00
16,05
16,25
16,35
17,20
17,50
18,00
20,00
20.45

Telejurnal
Salonul TV al artelor plastice
Mic dicționar de operă șl balet
Telejurnal

Vizita delegației guvernamentale costaricane,
Cronica zilei
condusă de primul vicepreședinte al Republicii Costa Rica

controla sau îmbogăți cunoștințele de
circulație rutieră in dialog cu repre
zentanți ai miliției circulației. Aceste
întilniri sint organizate mai ales pen
tru cei ce se pregătesc să susțină exa
menul de conducere auto-moto.
A ieșit de sub tipar, "Urffiind ‘â ‘ fî
difuzată în cercurile A.C.R., foaia vo
lantă „Automobilistul bucureștean”,
editată de filiala A.C.R. și Inspectora
tul miliției Capitalei.

Turismul automobilistic — antici
pează meteorologii — va fi avantajat
în luna septembrie, vremea menținîndu-se propice deplasărilor la mun
te, ca și la mare. Motiv pentru care
unitățile aparținînd A.C.R.-ului sau
închiriate special pentru automobiliști
vor fi în continuare deschise. Prin fi
lialele A.C.R. se pot reține locuri (cu
prețuri avantajoase) pentru excursii
în Delta Dunării (cu cazare și masă
fie pe pontoanele-dormitor, fie la
cabana Mila 35), pe litoral (hotel
„Dana” din stațiunea Venus), la Babadag, la Rădăuți, la moteluri sau
hanuri turistice din rețeaua B.T.T.
și a cooperației etc.
Consecvent preocupării de a înființa
noi filiale și cercuri teritoriale — și
deci de a veni în întîmpinarea automobiliștilor cu servicii acordate în lo
calitățile de domiciliu ale acestora —
Automobil Clubul Român a inaugurat
de curînd o filială locală la Amărăștii
de Jos, așezare din Cimpia Caracalu
lui. Binecunoscuta comună doljeană
— ce va deveni oraș — numără în
prezent aproape 1 000 de membri
A.C.R. (Ion Dumitriu).

tistică și educativă. Au luat parte
mii de localnici și turiști. Amplul
program muzical-coregrafic a fost
susținut de zeci de formații artis
tice din orașele și satele vasluiene.
(Petru Necula).

Prahova. »Tribuna educației
juridice” este genericul sub care
sint înmănuncheate multiple și va
riate manifestări politice și cultu
ral-educative dedicate cunoașterii,
respectării, aplicării întocmai a tu
turor actelor normative. La aceste
manifestări, care se vor desfășura
in orașele și localitățile rurale ale
județului Prahova pînă la finele
anului, sint mobilizați cei mai
buni juriști, judecători, cadre din
procuratura județului, precum și
de la instituțiile superioare de pro
fil din Capitală. (Constantin Că
prarul.

• REGLAREA AUTO
MATĂ A TEMPERATURII.
La expoziția de invenții și rațio
nalizări din Bratislava a fost pre
zentat un înregistrator al tempe
raturii exterioare ce se fixează
pe pereții caselor de locuit. In
raport de temperatura de afară,
se reglează automat cantitatea
de căldură emanată de radia
toare în apartamente. Se rea
lizează astfel o considerabilă economie de energie.

• DIN
ISTORICUL
TERMOSULUI.
inventarea termosului și-au dat contri
buția, succesiv, trei oameni : in
anul 1879 fizicianul A. Weinhold
a propus utilizarea pentru păs
trarea gazelor lichefiate în labo-

DE

— Tiberiu Ghedeon (C.S.M. Reșița),
în clasamentul general al etapei, sur
priză și la individual, și pe echipe :
pe locul întii reșițeanul W. Kirschvogel și echipa sa (C.S.M.), înaintea
— pentru prima dată în acest cam
pionat 1 — piteșteanului Nicu Grigoraș și a echipei acestuia (I.A.P. —
Dacia). La viteză pe circuit (pe un
traseu ideal !), cîștigători au fost :
grupa N — M. Ponta ; grupa A — C.
Ciucă (I.A.P. — Dacia); grupa A 2 —
Șt. Iancovici ; grupa C — N. Grigoraș ; grupa B 8 — Al. Gherghel
(C.S.M. Reșița). în clasamentele ge
nerale ale etapei, la individual — 1.
N. Grigoraș, 2. W. Hirschvogel ; pe
echipe — 1. I.A. Pitești ; 2. I.N.M.T.
București.

în cîteva lînduri
• La Campionatul Armatelor prie
tene de caiac-canoe, desfășurat la
Chișinău (R. S. S. Moldovenească)
„flotila de aur“ a clubului- SteauaBucurești, condusă de antrenorul
emerit" Nicolae Navăsărt;' s-a cla
sat pe primul loc, cucerind 6
medalii de aur, 4 de argint,
3 de bronz. Locurile următoare au
fost ocupate de ȚSKA Moscova,
Vorwats-Berlin (R.D.G.), Legia-Varșovia, Honved-Budapesta etc. între
cerea s-a bucurat de participarea a
numeroși campioni mondiali, olimpici
și europeni. între sportivii care au
reprezentat cu strălucire culorile clu
bului bucureștean se află Agafia
Iîuhaiev si Nastasia Ionescu, Coslică
Olaru, Mihai Timofte, Nicușor Eșanu,
Ionel Lețcaia.
• în gala semifinală a competiției
internaționale de box „Mănușa Lito
ralului" de la Constanța, la categoria
ușoară, într-un meci extrem de
echilibrat. Ion Corneanu (Farul) l-a
întrecut la puncte pe Vasile Cîtea
(Nicolina). La aceeași categorie, Oleg
Gozelovski (U.R.S.S.) l-a învins prin
KO tehnic în rundul I pe Miklos
Gaspar (Steaua). în cadrul categoriei
semimijlocie, Roland Poye (R.D. Ger
mană) a cîștigat la puncte meciul cu
Mihai Constantin (Farul).
Surpriza semifinalelor a realizat-o
bucureșteanul Petre Bornescu, învin
gător la puncte în fața fostului vicecampion european Werner Kohnert
(R.D. Germană). în finala categoriei
grea, Bornescu va boxa cu Aleksandr
Lustin (U.R.S.S.), care l-a întrecut
pe Nicolae Grigore (Farul).

Olt. Timp de trei zile, la Co
rabia a avut loc cea de-a 9-a edi
ție a festivalului-concurs interjudețean de muzică ușoară, folk și
populară „Corabia de aur”. La
această manifestare, înscrisă în
marele Festival național „Cintarea
României”, au participat concurenți
din 32 de județe ale tării. Festivalul-concurs s-a încheiat cu gala
laureaților. (Emilian Rouă).
Alba
mun‘c*Piul Alba lulia, sub egida secției de propagan
dă a comitetului județean de par
tid, a fost organizată o dezbatere
pe tema „Conținutul și eficienta
propagandei juridice”, la care au
participat activiști de partid, de
sindicat și U.T.C., reprezentanți ai
filialei județene a asociației ju
riștilor, comitetului pentru cultură
și educație socialistă, inspectoratu
lui școlar județean, secretari de
partid din întreprinderi. (Ștefan
Dinică).

Luni la amiază, tovarășul Nicolae
Constantin, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a primit delegația econo
mică din landul Bavaria, din R.F.G.,
condusă de dr. Georg Freiherr von
Waldenfels, secretar de stat la Mi
nisterul Economiei și Transporturilor
al landului Bavaria, care se află în
tr-o vizită în țara noastră.
în timpul convorbirilor, relevîndu-se bunele relații economice exis
tente între România și.R. F, Germa
nia și, în- acest cadru, buna coopera
re dintre firme românești și bava
reze, au fost abordate probleme pri
vind posibilitățile de dezvoltare și
diversificare a acestor relații, pe
multiple planuri, pe baze reciproc
avantajoase.
Au fost de față Nicolae Murgu, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, precum și dr. Peter Bensch,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
R. F. Germania la București.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe Libiene Populare
Socialiste, luni după-amiază a avut
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român
pentru relațiile culturale cu străinăta
tea, în cadrul căreia ziaristul Cră
ciun Ionescu a prezentat asistenței
impresii de călătorie din această
țară. In continuare a rulat un film
documentar libian. Au participat
membri ai conducerii I.R.R.C.S., Li
gii române de prietenie cu popoarele
din Asia și Africa, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.
Au fost prezenți membri ai Comi
tetului popular central și ai Biroului
popular al Jamahiriei Arabe Libiene
Populare Socialiste.
★

în preajma deschiderii Seminaru
lui regional O.N.U. pe probleme de
dezarmare al organizațiilor negu
vernamentale din țările regiunii eu
ropene, care se va desfășura la Ma
maia, Jan Martenson, asistent al se
cretarului general al O.N.U., Cen
trul pentru dezarmare; a ținut luni
după-amiază o conferință de presă.
Au participat reprezentanți ai pre
sei române, ai radioteleviziunii și
Agerpres, corespondenți ai presei
străine acreditați la București.
Vorbitorul a subliniat că organiza
rea în țara noastră a acestui semi
nar evidențiază aprecierea de care
se bucură activitatea deosebit de
susținută a României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu în favoarea
opririi cursei înarmărilor și trecerii
la dezarmare, în primul rînd la
dezarmarea nucleară, pentru pace in
lume.
Scopul acestui seminar, a spus vor
bitorul, este acela de a contribui la
o mai mare înțelegere de către opi
nia publică mondială a problemelor
create de cursa înarmărilor și a im
perativului dezarmării.
★

Cu ocazia Zilei armatei Turciei,
atașatul militar, aero și naval al aces
tei țări la București, colonel Metin
Kilic, a oferit luni o recepție.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
atașați militari, alți membri ai
corpului diplomatic.
*
Luni s-au deschis la Centrul na
țional de fizică de la Măgurele lucră
rile Școlii internaționale de optică
coerentă. La lucrări participă fizi
cieni, chimiști, matematicieni, medici
și alți specialiști în domeniul laserilor
și aplicării lor — din Anglia, Belgia,
Bulgaria, Brazilia, Cehoslovacia, Chi
na, Egipt, Elveția, Franța, R.D.G.,
R. F.G., Irak, Italia, Iugoslavia. Japo
nia, Olanda, Polonia, România,
S. U.A;, Ungaria și U.R.S.S.
(Agerpres)

Dezbatere
științifică
Ieri, la Muzeul de istorie a muni
cipiului București a avut loc dezba
terea științifică cu tema „Matei Basarab și Bucureștii”, organizată cu
prilejul împlinirii a trei veacuri și
jumătate de la urcarea marelui
domnitor pe tronul muntean. în ca
drul dezbaterii au fost înfățișate
coordonatele majore ale gindirii și
activității politico-diplomatice a vo
ievodului, consacrate apărării neatîrnării țării, strîngerii legăturilor cu
celelalte țări române, dezvoltării social-economice și culturale a țârii ;
vasta operă constructivă din anii
domniei sale, numărînd circa 115
edificii laice și ecleziastice, ceea ce
înscrie, sub acest aspect, domnia lui
Matei Basarab drept cea mai fertilă
perioadă a evului mediu românesc ;
ampla înflorire a vieții culturale și
artistice, ilustrată de realizarea unor
opere ce au rămas peste vreme ca
vîrfuri ale culturii și artei vechi ro
mânești ; imaginea ilustrului domni
tor în conștiința contemporanilor și
a posterității, pentru acest din urmă
aspect fiind semnificative preocupă
rile pentru ridicarea unei statui a
marelui voievod în București la sfîrșitul veacului trecut. Manifestarea a
fost întregită prin deschiderea unei
expoziții documentare în holul muzeului-gazdă, cuprinzînd hrisoave,
zapise, stampe, obiecte de podoabă
din epoca lui Matei Basarab. (Silviu
Achim).

RETUTINOENI

ratorul de fizică a unui recipient
cu pereți dubli, din sticlă sub
țire, cu vid între pereți. Fiind și
un sticlar iscusit, și-a confec
ționat singur un astfel de reci
pient de care s-a folosit în
cursul experiențelor. în anul
1890, chimistul englez James
Duarte a perfecționat recipien
tul lui Weinhold, argintindu-i
pereții pentru, a reduce trecerea
căldurii prin sticlă. în sfîrșit,
in anul 1904, sticlarul berlinez
R. Burger, care confecționa frec
vent astfel de recipiente pentru
laboratoare științifice, și-a dat
seama la un moment dat că ar
fi deosebit de folositoare și în

viața de toate zilele. El le-a adăugat un jnveliș exterior pro
tector și a început să le vindă
pentru păstrarea cafelei calde
sau a supei. Așa s-a născut ter
mosul atit de larg utilizat în
prezent.

® STUDII PRELIMI
NARE PENTRU UN AL
DOILEA CANAL PANA
MA. Ministerul japonez al
Transporturilor va aloca o sumă
de peste 100 milioane yeni pen
tru finanțarea unor studii preli

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII TRINIDAD TOBAGO
Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad Tobago
PORT OF SPAIN
Noua sărbătorire a proclamării independenței de stat a Republicii Trini
dad Tobago îmi oferă plăcutul prilej ca, in numele poporului român și al
meu personal, să vă adresez cordiale felicitări, cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, precum și de progres și bunăstare poporului din
Trinidad Tobago.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Trinidad Tobago, primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, Constantin Dăscălescu, a trimis primului ministru al
acestei țări, George Chambers, o te

Locuitorii Republicii
Trinidad Tobago marchează astăzi împli
nirea a două decenii
de la proclamarea in
dependenței de stat,
în perioada ce a tre
cut de atunci, aceas
tă tară a cunoscut adînci prefaceri de or
din economic și so
cial.
Descoperite de că
tre Columb în 1498,
Trinidad și Tobago au
împreună 5128 km2,
adică aproape întreaga
suprafață a celor șap
te insule ce formează
tînărul stat, ocupînd
extremitatea meridio
nală a Antiielor Mici.
Dominația
colonială,
atit spaniolă, cit și
britanică, a lăsat urme
adinei, menținînd țara
în condiții de subdez
voltare. După procla
marea independenței,
guvernul de la Port of
Spain a pus în apli
care un șir de măsuri
care au schimbat ra
dical fizionomia insu

legramă prin care li transmite, In
numele guvernului român și al său
personal, calde felicitări, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate
și succese.

lelor. Lărgirea ariilor
de exploatare a resur
selor naturale, crește
rea capacității proprii
de rafinare a petrolu
lui și impulsionarea
industriei
petrochi
mice constituie im
portante obiective economice înscrise în
proiectele de dezvol
tare. Proclamarea Re
publicii în august 1976
avea să accentueze aceste preocupări. Au
fost puse bazele unei
industrii siderurgice,
s-au luat măsuri de
extindere și moderni
zare a porturilor, iar
rezervele de gaze na
turale. estimate la 320
miliarde
de
metri
cubi,
urmează
să
furnizeze materia pri
mă pentru uzinele de
lichefiere de la Point
Lisos.
Succesele obținute
de Republica Trini
dad Tobago în conso
lidarea independenței
politice, în dezvolta
rea economică
au

creat condițiile pentru
o prezență crescîndă
a țării în circuitul co
mercial internațional,
în cooperarea cu alte
state. între România
-- unde eforturile ti
nerelor națiuni consa
crate dezvoltării de
sine stătătoare sint
urmărite cu interes și
simpatie — și Trinidad
Tobago s-au statorni
cit relații de colabo
rare întemeiate pe
principiile respectului
mutual, deplinei ega
lități în drepturi și avantajului
reciproc.
Acționînd în continua
re pentru extinderea
acestor raporturi, prin
contacte la nivel gu
vernamental, prin acorduri și înțelegeri,
cele două țări răspund
dorinței ambelor po
poare de a contribui
la dezvoltarea relații
lor prietenești, ceea ce
corespunde pe deplin
intereselor cauzei pă
cii și înțelegerii în
lume.

„economist": De la era „aurului negru" lichid

din nou la cea a „aurului negru" solid
• în timp ce rezervele cunoscute de petrol sini
în măsura să asigure nevoile mondiale pentru numai
35 de ani, rezervele de cărbune pot acoperi aceste
nevoi timp de 225 de ani! • în preajma anului 2000,
consumul de cărbune va crește de două ori și juma*
tate față de nivelul anului 1980. • Se vor reprofila
marile companii petroliere pe exploatarea cărbunelui?
De la 3/5 în 1945 în aprovizionarea
mondială cu energie, ponderea căr
bunelui ajunsese în 1970 la 1/5. Fiind
ieftin, curat și convenabil, petrolul
trecuse pe primul loc. După 1973
însă, cînd avantajele oferite de pre
țul petrolului au început să se re
ducă vertiginos, cărbunele a început
din nou să fie căutat.
Rezervele de cărbune cunoscute
ajung pentru următorii 225 de ani
(la actualele rate de consum), în
comparație cu petrolul care ajunge
pentru 35 de ani, gazele naturale
pentru 50 de ani și uraniul (mate
ria primă pentru energia nucleară)
pentru 70 de ani.
America de Nord deține 29 la sută
din rezervele mondiale de cărbune
exploatabile din punct de vedere
economic ; Europa occidentală 13 la
sută ; India și Africa cîte 5 la sută
fiecare ; Australia 4 la sută, iar ță
rile socialiste 40 la sută. Situație
diferită de cea a petrolului, în care
46 la sută din rezervele oficiale sint
deținute de Orientul Mijlociu și
Africa de Nord și numai 9 la sută
de America de Nord și Europa occi
dentală luate împreună.
La întîlnirea la nivel înalt de Ia
Veneția din iunie 1980, liderii celor
șapte state capitaliste mai dezvoltate
s-au angajat ca aceste țări să-și du
bleze consumul de cărbune pînă la
începutul anilor ’90. Agenția Inter
națională pentru Energie (A.I.E.),
care cuprinde membrii O.E.C.D. în
afară de Franța, Finlanda și Islanda,
apreciază că în preajma anului 2000
consumul va crește de două ori- și
jumătate față de nivelul anului 1980,
care a fost de 1,1 miliarde de tone
echivalent cărbune.
Centralele electrice sînt cele mai
mari consumatoare de cărbune, revenindu-le 3/5 din cererea totală.
Peste tot în lume centralele electri
ce vor fi aprovizionate în cea mai
mare parte cu cărbune. în prezent,
specialiștii în domeniul energiei
electrice prevăd cărbunelui un viitor
bun. A.I.E. prevede că centralele
electrice vor folosi cu 40 la sută mai
mult cărbune în 1990 decît astăzi.
Franța și-a dublat consumul de
cărbune și a redus la jumătate con
sumul de țiței între 1973—1980.
în ceea ce privește prețul, cărbu
nele prezintă cel mai mare avantaj

minare asupra proiectului de
construire a unei noi căi mari
time de genul Canalului Pana
ma. După cum s-a mai anunțat,
acest al doilea canal, paralel cu
cel existent, ar urma să fie con
struit în cooperare de Panama,
Japonia și Statele Unite. Actua
lul Canal Panama, construit în
1914, care leagă oceanele Atlan
tic și Pacific, nu poate permite
trecerea- unor tancuri petroliere
de mare tonaj.

atunci, aici era o zonă mlăș
tinoasă și împădurită. Ploile și
vinturile au cărat arborii în
rîuri, îngrămădindu-i în albiile
nămoloase, unde, din lipsă de
oxigen, s-au pietrificat. Mișcă
rile tectonice ale scoarței teres
tre au adus din nou la supra
față trunchiurile pietrificate.

• PĂDURE PIETRIFI
CATĂ. în rezervația de pa

tînd divinități hinduse, au fost
descoperite recent de arheologii
indieni, în apropierea orașului
Allahabad (statul Uttar Pradesh).
După părerea specialiștilor, sta
tuile datează din prima parte a
mileniului I al erei noastre. Ori
ginale prin realizare și semnifi
cații, sculpturile prezintă o deo

leontologie din regiunea Donețk
(Ucraina) se află o pădure pie
trificată al cărei arbori — araucaril, strămoșii coniferelor din
zilele noastre — au o Virstă de
250—260 milioane de ani. Pe

• PESTE 50 DE STA
TUI DE PIATRĂ, reprezen-

asupra petrolului cînd este vorba de
energia folosită la producerea ci
mentului ; in acest caz, energia re
prezintă 2/5 din costul de producție;
în plus, ceea ce rămîne după arderea
cărbunelui puțind fi folosit ca mate
rie primă pentru obținerea unor
cantități suplimentare de ciment. In
dustria japoneză a cimentului folo
sește aproape în întregime drept
combustibil cărbunele. S.U.A. și Ma
rea Britanie s-au orientat, de ase-menea, în mare măsură spre folosi
rea cărbunelui în industria cimentu-i
lui, iar restul țărilor din Europa oc
cidentală le urmează exemplul.
în industriile in care controlul ter
mic și precizia sînt importante (cum
ar fi industria sticlei), gazele și ți
țeiul nu pot fi înlocuite de cărbune.
Totuși, alți consumatori importanți
(cum ar fi industria chimică și cea
a hirtiei) se îndreaptă spre cărbune
în vederea satisfacerii necesităților
energetice pentru procesul de fabri
cație.
Comisia A.I.E. pentru problemele
industriei cărbunelui prevede că în
țările dezvoltate consumul de cărbu
ne va crește de 2—5 ori pînă in
1990 și de 7 ori pînă în anul 2000.
Este semnificativ că giganții pe
trolului manifestă un interes tot mai
mare față de cărbune. Trei mari
companii petroliere se interesează
de exploatarea și comercializarea in
ternațională a cărbunelui : „Shell”,
care deține 3,3 miliarde de tone de
cărbune din rezervele vandabile,
„British Petroleum” (B.P.), care de
ține 2 miliarde de tone, și Compania
franceză a petrolului, care a extras
5 milioane de tone de cărbune anul
trecut. Toate aceste companii dețin
mine de cărbune în America de
Nord, Australia și Africa de Sud incepînd din 1973. O a patra mare com
panie, „Exxon”, controlează 10.5 mi
liarde de tone din rezervele vanda
bile, dar cea mai mare parte din
acestea se află în S.U.A. și aprovi
zionează centralele americane.
însuși faptul că marile companii
petroliere acordă atîta atenție cărbu
nelui vine astfel să confirme „vic
toria” tot mai evidentă pe care căr
bunele, „aurul negru” solid, este pe
punctul de a o dobindi definitiv asu
pra petrolului — „aurul negru”
lichid.

sebită valoare pentru istoria ar
tei indiene.

© A ÎNCETAT DIN
VIATĂ INGRID BERG
MAN. în seara zilei de 29 au
gust, ziua sa de naștere, a înce
tat din viață, la locuința din
Londra, marea actriță de cinema
Ingrid Bergman. Născută la
29 august 1915 la Stockholm și
rămasă de mică orfană; Ingrid
Bergman a început, înainte de
al doilea, război mondial, o stră
lucitoare și fecundă carieră ci
nematografică, întruchipind per
sonaje de o feminitate, frumu
sețe și o omenie care i-au con
ferit un loc aparte în galeria
marilor actori ai secolului nos
tru.

Necesitatea încheierii cu succes
a reuniunii de la Madrid
evidențiată la intilnirea de la Stockholm a miniștrilor
de externe din tarile europene neutre și nealiniate
STOCKHOLM 30 (Agerpres). —
în discursul de deschidere a reu
Miniștrii afacerilor externe din cele
niunii, ministrul de externe al țării
nouă țări europene neutre și neali
gazdă, Olâ Ullsten, a subliniat nece
niate au continuat luni lucrările reu
sitatea încheierii cu succes a reuniu
niunii de două zile organizate la
nii de la Madrid, a relansării dialo
Stockholm și consacrate pregătirii
gului Est-Vest și a convocării unei
reluării, la 9 noiembrie, a reuniunii
de la Madrid a reprezentanților țări
Conferințe europene de dezarmare.
lor participante la Conferința pen
Ministrul suedez a declarat că o atru securitate și cooperare în Euro
Semenea conferință s-ar putea des
pa. Participă reprezentanți din Aus
fășura la Stockholm, fără prejudicii
tria. Cipru. Elveția, Finlanda. Iugo
pentru țările implicate în alte nego
slavia, Liechtenstein, Malta, San
Marino și Suedia.
cieri. consacrate dezarmării.

® Liderul O.E.P., Yasser Arafat, s-a îmbarcat la bordul unei
nave, îndrepfîndu-se spre Atena s Pînă în prezent au părăsit
capitala libaneză peste 8 700 luptători • Noi luări de po
ziție în sprijinul creării unui stat palestinian

BEIRUT. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, numărul comba
tanților palestinieni care au părăsit
capitala libaneză pînă duminică sea
ra, atît pe „cale maritimă, cît și te
restră, depășește 8700, dintre care
mai mult de jumătate au ajuns în
Siria.

Primele unități siriene din cadrul
Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.)
din Liban, care au părăsit, luni di
mineața, sectorul de vest al Beiru
tului, au ocupat pozițiile de luptă ce

le-au fost fixate în cîmpia Bekaa, în
centrul Libanului, informează agen
ția siriană de presă Sana, citată de
agențiile France Presse și Reuter.
După cum relatează agenția M.E.N.,
care citează surse economice libaneze,
„pierderile suferite de Liban ca ur
mare a invaziei israeliene sînt eva
luate la 15 miliarde dolari".

WASHINGTON 30 (Agerpres). —
înt r-un interviu difuzat de rețeaua
americană de televiziune „N.B.C.",
Rashad Shawa, destituit recent de
autoritățile israeliene de ocupație
din funcția de primar al orașului
Gaza, a condamnat poziția Israelu
lui față de crearea unui stat pales
tinian pe teritoriile palestiniene,
subliniind, după cum relatează agen
ția U.P.I. : „Sîntem îndreptățiți să
avem o patrie, să ne exercităm drep
tul la autodeterminare. Sîntem în
dreptățiți să avem o identitate și un
stat propriu. Aceasta ar putea cere
cîtva timp, atît timp cît Israelul ne
oprimă, dar în cele din urmă ne vom
atinge acest țel".
Primarul orașului Bethleem, Elias
Freij, a declarat, în cadrul acelu
iași program, că O.E.P. este purtă
torul de Cuvînt și reprezentantul
tuturor palestinienilor. Această or
ganizație, a spus el. luptă pentru
cauza întregului popor palestinian.
BEIRUT 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a primit
o scrisoare din partea lui Petar
Stambolici, președintele Prezidiului
R.S.F.P., în urma recentelor convor
biri purtate de acesta, la Nicosia,
cu șeful Departamentului Politic al
O.E.P., Faruk Khaddoumi. După
cum transmite ' agenția W.A.F.A.,
președintele Prezidiului R.S.F.I. își
exprimă înțelegerea față de poziția
și hotărîrile revoluției palestiniene
și elogiază rezistența opusă forțelor
israeliene la Beirut.

în domeniul agriculturii

„Sărbătoare a păcii"
în Berlinul occidental

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Ion Teșu, aflat în vizită in
Uniunea Sovietică, a fost primit luni
de Z.N. Nuriev, vicepreședinte al
Consiliului, de Miniștri al U.R.S.S.
Cu acest prilej, a avut loc un schimb
de informații cu privire la dezvol
tarea agriculturii în cele două țări
și au fost examinate probleme de
interes comun în legătură cu apro
fundarea cooperării economice și
tehnico-științifiee româno-sovietice

S-a hotărît întrunirea, Ia 6 septembrie, a reuniunii arabe
la nivel înalt
externe din 20 de țări membre, pre
cum și o delegație a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Conferința
a hotărît întrunirea la 6 septembrie,
în orașul marocan Fes, a reuniunii
arabe la nivel înalt; ale cărei lucrări
au fost suspendate anul trecut, pre
cizează aceeași sursă.

Pe

toate

in acest domeniu. în cursul vizitei în
U.R.S.S., ministrul român a avut întîlniri cu V. K. Meseaț, ministrul
agriculturii, G.S. Zolotuhin, minis
trul colectărilor și valorificării pro
duselor agricole. L.N. Hitrun, preșe
dintele Comitetului de stat pentru aprovizionarea tehnico-rnaterială a agriculturii, și N.M. Kozlov, ministrul
producției legumicole și pomicole.
La întrevederi a participat amba
sadorul României in U.R.S.S., Traian
Dudaș.

Opțiunile de politică externă ale Greciei
ATENA 30 (Agerpres). — într-un
interviu acordat agenției France
Presse, primul ministru elen, An
dreas Papandreu, a declarat — refe
ritor la vizita în Grecia, începînd de
la 1 septembrie, a președintelui Fran
ței, Franțjois Mitterrand — că pre
zența de guverne socialiste la Paris
și Atena constituie un factor politic
a cărui importantă depășește frontie
rele Greciei și Franței.
Comentînd evoluțiile din Orientul
Mijlociu, Andreas Papandreu a sub
liniat „dreptul istoric al poporului
palestinian de a avea propriul stat".
„Noi nu punem în discuție dreptul
Israelului de a exista în cadrul fron
tierelor Sale (din 1967, dinaintea răz
boiului de șase zile) — a precizat
premierul grec. Astăzi însă, mai mult
ca oricînd, asistăm la exercitarea
unei acțiuni internaționale coordona
te pentru soluționarea problemei pa
lestiniene, pe baza unui stat indepen

dent și în cadrul unei reglementări
globale, care să garanteze o pace au
tentică și securitatea tuturor statelor
din regiune".
Premierul elen a explicat apoi op
țiunile sale de politică externă, „ba
zate pe opoziția față de divizarea lu
mii în blocuri antagoniste și avînd
drept obiectiv o politică independen
tă, multidimensională". în acest sens,
referindu-se la poziția Greciei în
N.A.T.O., el a spus ; „Convingerea
noastră ideologică este pe deplin in
favoarea nealinierii. Numai realita
tea divizării Europei ne obligă să
dezvoltăm o strategie diferită. Facem
parte din Alianța Atlantică, dar în
acest cadru dezvoltăm o politică
multidimensională față de Balcani,
țările Europei din Est și din Vest,
țările mediteraneene și în special
față de lumea arabă, pentru că vrem
să participăm activ la mișcarea pen
tru pace". •
■
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ierea sesiunii speciale a O.N.U. con
sacrată dezarmării a pus în evidență
cu deosebită putere adevărul că ma
sele, popoarele sînt tot mai conștien
te de rolul determinant ce le revine
pentru înlăturarea pericolului unui
război nuclear — problema crucială a
vremurilor noastre. Fără să aștepte
soluționarea unor aspecte de or
din financiar și organizatoric le
gate de campania mondială de
dezarmare lansată de sesiunea spe
cială și departe de a se lăsa
descurajate de lipsa de rezultate
concrete a sesiunii pe linia adoptă
rii unui plan amănunțit de dezar
mare, mișcările pentru pace își con
tinuă cii și mai multă vigoare acțiu
nile, marșul planetar pentru preîntîmpinarea unei catastrofe nucleare
se extinde neîntrerupt. Dacă sesiunea
specială a O.N.U. consacrată dezar
mării a luat sfirșit, se poate afirma
că, în schimb, marea „sesiune" a po
poarelor consacrată aceleiași proble
me rămîne în continuare larg des
chisă.
într-adevăr, de la încheierea foru
mului Națiunilor Unite nu a existat
nici o singură zi în care luptătorii
pentru pace dintr-o țară sau alta să
nurși facă auzită vocea în sprijinul
acestor țeluri, mișcarea antirăzboini
că devenind, după cum s-a exprimat
ministrul apărării al R.F.G., Hans
Apel, „un fenomen social impor
tant, care nu mai poate fi eludat",
în timp ce ministrul olandez al apă
rării, H. V. Mierlo, ținea să subli
nieze că nu poate fi democratic un
regim care „continuă să-și bazeze
apărarea pe o strategie ce înspăimân
tă un număr tot mai mare de oa
meni din ambele părți ale Atlantica- '
lui". Tocmai sub influența mișcării
antirăzboinice guvernul olandez s-a

URIAȘĂ DIVERSITATE A
INIȚIATIVELOR Șl FORME
LOR DE ORGANIZARE. Ca
fenomen social ce nu mai poate fi
ignorat, dezvoltarea impetuoasă a
mișcării antinucleare a devenit obiect de studiu pentru sociologi și
politologi, care pun în evidență ca
racterul spontan al mișcării, uriașa
diversitate a inițiativelor și formelor
de organizare. Concluzia unanimă
este că mișcarea a luat un avint tot
mai puternic sub impactul șocului re
simțit de milioane și milioane de oa
meni ca urmare a încercărilor unor
factori politici de a „înmormînta"
destinderea — generatoare de atîtea
speranțe într-o pace îndelungată și
trainică — concomitent cu lansarea
unei noi spirale, fără precedent prin
amploarea și implicațiile sale, a
cursei înarmărilor nucleare. Pe bună
dreptate se relevă că dacă istoria
omenirii a cunoscut, pe parcursul a
cinci milenii și jumătate, 14 000 de
războaie, care au costat viața a circa
patru miliarde de oameni, potenția
lul distructiv existent în prezent
este suficient pentru anihilarea ace
luiași număr de oameni, adică a în
tregii omeniri în numai cîteva ore,
chiar în cîteva minute. „Războiul nu
clear — arăta la una din întrunirile
pentru pace din Stockholm profeso
rul Gunnar Bibrck, deputat în Riks-

SOFIA

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
SĂPTĂMÎNII MEDICALE
BALCANICE
SOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia
s-au deschis luni lucrările celei de-a
17-a Săptămini medicale balcantce.
Deschiderea lucrărilor, organizată in
tr-un cadru festiv, a fost marcată de
sărbătorirea semicentenarului (1932—
1982) Uniunii Medicale Balcanice
(U.M.B.), cu sediul la București. Cu
ocazia festivității de deschidere a lu
crărilor reuniunii, Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria, a adresat participanților un
mesaj de salut. Profesorul M. Popescu-Buzeu, președinte de onoare și
secretar general al U.M.B., a făcut
un scurt bilanț al activității organi
zației în cei 50 de ani de existență.
La reuniune participă peste 250 de
delegați străini, printre care și o
delegație din țapa noastră. Ședința
de deschidere a fost precedată de
cea de-a 24-a reuniune a Consiliului
general al Uniunii Medicale Balcani
ce, care a discutat probleme legate
de perspectivele activității uniunii,
pusă în slujba sănătății popoarelor
din Balcani și apărării păcii în această regiune, în Europa și în în
treaga lume.

Suveranul Malayeziei
KUALA LUMPUR

Aniversarea Zilei naționale a Malayeziei îmi oferă deosebita plăcere de
a vă transmite calde felicitări, impreună cu cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de progres și prosperitate poporului malayezian.
Exprim convingerea că bunele relații existente între țările și popoarele
noastre se vor dezvolta continuu în avantajul reciproc, în interesul păcii și
colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Constantin
Dăscălescu, a trimis, cu prilejul Zileî
naționale a Malayeziei. primului mi
nistru al acestei țări, Datur Seri dr.
Mahatir Bin Mohammad, o telegramă
prin care ii adresează sincere felici
tări. însoțite de cele mai calde urări

Se împlinește un
sfert de veac de cînd
Malayezia, țară si
tuată in sud-estul asiatic (330 434 kmp, 13
milioane
locuitori),
și-a dobîndit inde
pendența.
Avînd întinse plan
tații de cauciuc și
mari rezerve de co
sitor, Malayezia a de
pus in deceniile din
unriă eforturi susți
nute in vederea valo
rificării in interesul
propriu a bogățiilor
naturale, ea și pentru
crearea unei economii
diversificate. Prin pro
gramele de industria
lizare lansate in sDecial după 1970, au luat
ființă ramuri de vîrf,
printre cane electroni
ca și electrotehnica.
Prospecțiunile geolo
gice din ultima vre
me au identificat noi
zăcăminte
minerale,
în statele Kelantan și
Panang au fost desco
perite două centuri de

Source; Dept of Employment

Nu de mult, săptăminalul londonez „Sunday Times" a publicat graficul
de mai sus înfățișînd creșterea vertiginoasă a șomajului în ultimii ani în
Marea Britanie și perspectivele pentru anul viitor, cînd se estima că nu
mărul șomerilor va atinge trei milioane. Estimările săptăminalului au fost
însă depășite de viață : potrivit datelor oficiale, prezentate de ministrul
muncii, Norman Tibbitts, numărul celor fără lucru a trecut încă de pe
acum pragul de 3 milioane, atingind 3 292 702, ceea ce reprezintă 13,8 la
sută din întreaga forță de muncă. în același timp, Lionel Murray, secre
tarul general al Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.), a declarat
că, dacă ar fi să se adauge și persoanele care nu au de lucru, dar care
nu s-au declarat șomeri, atunci numărul total al celor loviți de șomaj
s-ar ridica la 4 275 000.

dagul suedez — nu ar fi un război
pur și simplu, ci o catastrofă pentru
omenire". Tocmai în virtutea acestei
realități — arată publicația franceză
„Le Nouyel Observateur" — „miș
carea pentru pace se pronunță cate
goric împotriva dreptului pe care
și-l arogă unele guverne de a dis
pune de viața oamenilor".
Trecînd prin filtrul propriei lor
conștiințe rezultatele sesiunii specia
le a O.N.U., mase mereu mai largi
de oameni își dau seama că proble
mele păcii și războiului nu pot fi
lăsate doar pe seama angrenajului
jocului politic, supus adesea unor
interese de moment, considerente de
prestigiu, dispute ideologice sau
calcule greșite. Iată de ce mișcarea
împotriva cursei înarmărilor are ca
fundament trainic adevărul exprimat
azi pe toate meridianele : „Nimic nu
este mai important decît pacea".
Considerentul că războiul nu este
fatal, încrederea în capacitatea ma
selor de a ridica un baraj solid în
fața acestui pericol sînt ideile călăuză
ce generează noi și noi acțiuni pe ,
toate continentele, contopindu-se în
tr-un uriaș marș al popoarelor pen
tru pace, pentru apărarea dreptului
lor la viață.
Una dintre caracteristicile cele
mai semnificative ale actualei eta
pe a acestor mișcări constă in fap
tul că ele cuprind un evantai am
plu de organizații care, în pofida
diversității preocupărilor și con- '
cepțiilor lor politice, filozofice și
religioase, se simt solidare în atitu
dinea față de problema războiului și
păcii. Referindu-se la acest fenomen
în Europa, ziarul „Le Monde" arată:
„Nu mai există nici o instituție care,
sub presiunea bazei, să nu fie so
mată să ia poziție". Iar Barbara
Roche, unul din liderii Campaniei
pentru înghețarea armelor nucleare
relevă, ca fenomen semnificativ în
viața socială americană, faptul că
„printre adepții unul îngheț bilate
ral se numără nu numai grupările
pacifiste și de stingă, ci și un mare

.număr de organizații profesionale și
religioase de tendințe conservatoare".
în timp ce unul din Vorbitorii la un
recent miting de la Miinchen sub
linia că „in jurul ideilor de pace și
dezarmare se cristalizează un nou
patriotism".
încercările de a se crea o atmos
feră psihologică susceptibilă să îm
piedice masele de a se ralia mișcă
rii, de a se incita milioane de oa
meni să adopte o atitudine contrară
intereselor lor vitale nu au făcut
decît să ducă la extinderea și creș
terea combativității acțiunilor pentru
pace. Semnificativă in acest sens este
împotrivirea generală pe care o întîmpină ideea absurdă că pericolul
unui dezastru planetar ar putea fi
preîntîmpinat printr-un „război pre
ventiv" sau „demonstrativ",' care ar
avea un caracter „local" ; aceeași ati
tudine se manifestă și împotriva per
spectivei folosirii într-un asemenea
război a bombei cu neutroni care,
după cum s-a arătat la un miting de
la Viena, ar avea ca efect minim —
în schimbul „cruțării" unor bunuri
materiale — transformarea Europei in
ceea ce a fost în secolul al XIV-lea
după epidemia de pestă bubonică,
cînd a pierit o treime din populația
continentului. Iată de ce, după cum
scria ziarul „Arbeiter Zeitung",
participanții la acțiunile pentru pace
„condamnă cu vigoare ușurința în
spăimântătoare cu care se vorbește
de. un eventual război nuclear și, 'în
deosebi, de un conflict limitat pe te
ritoriul european". Sintetizînd preo
cupările care animă mișcările pentru
pace, profesorul Michael Mendelbaum
de la Universitatea Harvard arată :
„Concluzia la care se ajunge este că
cel mai potrivit mod de a preveni
un holocaust este de a preveni, in
primul rină, orice tip de război nu
clear".
îmbogățindu-și mereu conținutul,
mișcarea antirăzboinică, organizațiile
care o sprijină leagă tot mai mult
posibilitățile de soluționare a crizei
economice și de reducere a șomaju

DETAȘAMENTE ALE FRONTU
CONVORBIRI. La Beijing a avut
MARTI------PENFARABUNDO --------LUI ----------------loc o convorbire intre Ye Jianying,
TRU ELIBERARE naționalA
președintele. Comitetului Perma
SALVADOR
desfășoară
acDIN
nent al Adunării Naționale a Re
țiuni încununate de succes in difeprezentanților Populari a R. P. Chi
rite regiuni ale țării. Partizani
neze, și Louis Mermaz, președin
tele Adunării Naționale a Franței, ■ geniști au aruncat în aer un pod
de cale ferată, la 100 km vest de
care se află într-o vizită în capi
San Salvador, întrerupînd circulația
tala chineză. Cu acest prilej, păr
'
pe
magistrala care unește capitala
țile au exprimat 'satisfacția pentru
salvadoriană cu Guatemala.
dezvoltarea favorabilă a relațiilor
dintre R. P. Chineză și Franța,
MITING DE PROTEST. 2 500 de
subliniindu-se rolul pozitiv al con
mineri au participat la un miting
tactelor dintre parlamentarii celor
de protest, la Sapporo, împotriva
două țări.
hotăririi administrației de închidere
a minei de cărbuni de la Yubari și
LA BONN a sosit luni, într-o vi
a minerilor. După miting,
concediere
zită oficială, ministrul afacerilor
participanții la manifestare au deexterne al Marii Britanii, Francis
monstrat pe străzile centrale • ale
Pym, conferind cu omologul său
acestui oraș nipon.
vest-german, Hans-Dietrich Gen
scher. Un comunicat al Ministeru
UN VAL DE FRIG neobișnuit
lui de Externe de la Bonn a pre
pentru această perioadă a anului
cizat că șefii celor două diplomații
s-a
abătut, in ultimele 48 de ore,
au evocat chestiuni cum ar fi reu
asupra regiunilor din nord-estul
niunea de la Madrid, convocarea
S.U.A. în cîteva ore, temperatura
unei conferințe europene pentru
aerului a scăzut de la aproximativ
dezarmare, negocierile sovieto40 de grade Celsius, la 10 grade,
americane de la Geneva, relațiile
iar în unele locuri chiar pînă la
dintre Statele Unite și partenerii
minus 6 grade. La Chicago, termo
vest-europeni, problema palesti
metrele
arătau duminică 4 grade.
niană și lărgirea Pieței comune,

lui de încetarea cursei înarmărilor și
convertirea in scopuri pașnice a in
dustriei militare. Salariații firmei
britanice „Lucas Industries LTD",
care execută lucrări cu o preponde
rentă destinație militară, au elaborat
chiar un program de reprofilare a în
treprinderii pe 150 de produse cu
destinație pașnică. în același sens,
congresul anual al Asociației națio
nale pentru educație din S.U.A., care
numără 1,5 milioane membri, a ce
rut reducerea cheltuielilor militare și
sporirea alocațiilor destinate invățămîntului și altor nevoi social-culturale, drastic amputate în scopul fi
nanțării bugetului de război.

pra consecințelor unui nou război
mondial ; in statul New York a avut
loc reuniunea unor lideri politici din
S.U.A. și țări europene, în cadrul
căreia s-a dezbătut ideea elaborării
și instaurării unor mijloace juridice
care să consolideze dreptul popoare
lor la viață. în asemenea acțiuni cu
largă participare internațională își
găsește expresie cerința 'întăririi uni
tății luptei popoarelor, ca mijlocul
cel mai eficient pentru a determina
oprirea cursei înarmărilor și asigu
rarea păcii.

O MIȘCARE CE DEPĂ
ȘEȘTE,
DEOPOTRIVĂ,
FRONTIERELE SOCIALE Șl
NAȚIONALE. Refuzînd să admi

ridianele lumii uriașe mase de oa
meni își exprimă voința de a înlă
tura spectrul unui nou război, de a
impune rațiunea. Manifestațiile pen
tru pace desfășurate în forme atît
de variate în Europa și pe alte con
tinente — intre care amplele și vigu
roasele acțiuni ce au antrenat, prac
tic, întreaga noastră națiune — au
demonstrat, așa cum arăta recent
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că, acționînd unite, popoarele au forța și
capacitatea de a determina guvernele
să țină seama de cerința lor și să
treacă la dezarmare.
Sesiunea specială a O.N.U. a dat
expresie, într-un mod elocvent, do
rinței tuturor popoarelor de a se
pune capăt cursei înarmărilor. Din
păcate, sesiunea nu s-a ridicat la ni
velul acestei cerințe, nu a adoptat
hotărîri și măsuri de natură să ducă
la înfăptuirea dezideratului atît de
clar manifestat pe toate meridianele.
Tocmai de aceea, așa cum arăta se
cretarul general al partidului nostru,
este necesar să sporească eforturile,
să se intensifice lupta popoarelor de
pretutindeni pentru oprirea cursei
înarmărilor, pdntru trecerea la dezar
mare, in primul rînd la dezarmare
nucleară.
în spiritul politicii sale consecven
te, izvorîtă din cerințele fundamen
tale ale epocii contemporane. Româ
nia, prin glasul președintelui ei, își
reafirmă hotărîrea de a acționa cu
și mai multă vigoare pentru ca, im
preună cu toate țările și toate forțele
iubitoare de pace de pretutindeni,
să-și aducă întreaga contribuție la
făurirea unei lumi fără arme și fără
războaie, dezideratul fierbinte, țelul
suprem al tuturor fiilor Terrel.

tă ideea războiului, a unei catastrofe
cU consecințe incalculabile, mișcarea
contra înarmărilor nucleare depă
șește în zilele noastre nu numai gra
nițele dintre diferite concepții și
clase sociale, dar și frontierele na
ționale. „Marșul păcii — ’82“ care,
pornind din Suedia, a străbătut Fin
landa, U.R.S.S., Ungaria, Cehoslova
cia și Austria, a demonstrat solidari
tatea oamenilor din toate țările in
lupta pentru preîntîmpinarea răz
boiului. De asemenea, un larg ecou
l-au avut „Marșul păcii din Balcani
— ’82", care a traversat țara noas
tră, și cursa ciclistă pentru pace
Oslo — București cu participanți din
șapte țări europene, precum și din
S.U.A. Participanții la numeroasele
mitinguri, intîlniri, convorbiri ce au
punctat traseul acestor acțiuni au
susținut cu vigoare ideea înlăturării
armamentului, nuclear, exprimată în
lozinci : „NU armelor nucleare in Eu
ropa, in Vest și in Est!", „NU arme
lor nucleare in întreaga lume!", evi
dențiind o cerință unanim împărtăși
tă. în sfera aceleiași cerințe se în
scriu numeroase alte acțiuni inter
naționale : în Finlanda s-a organizat
o „tabără a păcii" cu participanți din
țările europene nordice, R.F.G. și
S.U.A. ; simpozionul de la Hiroshima,
consacrat luptei împotriva armelor
nucleare, s-a pronunțat in favoarea
intensificării legăturilor cu mișcările
pentru pace din alte țări și crearea
unei organizații internaționale de
cercetări științifice, destinată modali
tăților de lămurire a oamenilor asu

de sănătate și fericire personală,
precum și de continuu și deplin
succes în activitate, exprimind,
totodată, convingerea că dezvoltarea
raporturilor dintre guvernele Româ
niei și Malayeziei va servi întăririi
relațiilor prietenești dintre cele două
țări.

zăcăminte de cupru și lor de la Kuala Lum
molibden, de aseme pur. Astfel, dacă in
nea de aur, argint și. prezent doar 4 la sută
chiar de uraniu ; în din producția de cau
regiunea de coastă a ciuc este prelucrată in
fost depistat unul din țară, programele de
cele mai mari ză perspectivă
prevăd
căminte de gaze din sporirea capacităților
lume, iar în provin proprii de prelucrare
ciile Sabah și Sara — pînă la 40 la sută
wak au fost date in în 1990
exploatare șapte noi
Relațiile de priete
cimpuri
petrolifere. nie și colaborare sta
Rezervele de hidro tornicite intre Româ
carburi stau, dealtfel, nia și Malayezia, ba
la baza edificării unei zate pe deplină ega
industrii petrochimice litate in drepturi și aproprii, menite a a- vantaj reciproc, au
sigura materia primă cunoscut o continuă
pentru o serie de dezvoltare. Vizitele și
ramuri ale industriei, contactele la diferite
în special cea textilă, niveluri, cu prilejul
dependentă in mare cărora au fost sem
măsură de fibre arti nate o serie de docu
ficiale din import.
mente. au imprimat o
favorabilă
Exploatarea și pre evoluție
lucrarea
cauciucului raporturilor românonatural continuă să malayeziene,
cores
rămînă una din ramu punzător
intereselor
rile de bază ale eco celor două țări și po
nomiei, care se bucură poare. cauzei genera
de o deosebită atenție le a păcii. și înțelege
din partea autorități rii în întreaga lume.

pe scurt

meridianele

pronunțat contra instalării de noi
rachete nucleare pe teritoriul țării,
iar guvernul belgian ezită în conti
nuare să aprobe deciziile luate în
acest sens de N.A.T.O. Și în Statele
Unite, după cum releva cotidianul
englez „Times", „mișcarea antinu
cleară devine o problemă politică
centrală", iar experții politici citați
de „International Herald Tribune"
consideră că aceasta „va influența
apropiatele alegeri pentru Congres,
favorizindu-i pe cei care se pro
nunță pentru înghețarea armamentu
lui nuclear".

BERLINUL OCCIDENTAL 30 (Ager
pres). - Sub deviza „Nu 1 - cursei
înarmărilor I", în Berlinul occidental
a avut loc o „Sărbătoare a păcii",
inițiată de partidele politice demo
cratice și de o serie de organizații
obștești care militează pentru pace
și dezarmare. Participanții la mani
festare s-au pronunțat pentru înce
tarea cursei înarmărilor, împotriva
amplasării de arme nucleare cu rază
medie de acțiune în Europa, pentru
întărirea securității pe continentul
european pe calea adoptării unor
măsuri practice de dezarmare, pen
tru reluarea și consolidarea destin
derii, pentru o pace trainică in Euro
pa și în întreaga lume.

Maiestății Sale SULTAN HAJI AHMAD SHAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN ABU BAKAR

ăgențiilede presă
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SE INTENSIFICĂ ACȚIUNILE ÎMPOTRIVA PERICOLULUI
NUCLEAR, PENTRU VIITORUL PAȘNIC AL OMENIRII
LUPTA PENTRU PACE A
POPOARELOR : O „SE
SIUNE" PERMANENT DES
CHISĂ. Răstimpul de după înche

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 MALAYEZIEI
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LISABONA 30 (Agerpres). — Re
venit la Lisabona din vizita efectua
tă în Liban, Mario Soares, vicepre
ședinte al Internaționalei socialiste,
a apreciat, intr-o declarație făcută
presei, că este posibil să fie găsită
o soluție pentru problema palesti
niană. Soares a subliniat necesita
tea ca această soluție să presupună
crearea unui stat palestinian.

Conferința miniștrilor de externe ai țărilor Ligii Arabe
RABAT 30 (Agerpres). — în ora
șul marocan Mohammedia, la 60 km
de Rabat, au luat sfirșit luni lucră
rile Conferinței miniștrilor afacerilor
externe ai țărilor membre ale Ligii
Arabe, relatează agenția Reuter ci
tind agenția marocană de presă. La
conferință au participat miniștrii de

„NU! - cursei înarmărilor!“

— prezentate de premierul Papandreu

Operațiunile de retragere a combatanților
palestinieni din Beirut continuă

BEIRUT 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, și-a luat luni
rămas bun de la populația Beirutu
lui și de la cea palestiniană, în ca
drul unei serii de vizite care s-au
încheiat cu o ceremonie ce a avut
loc în port, în cursul căreia el a înminat primului ministru libanez,
Shafic Al-Wazzan, o decorație pen
tru apărătorii orașului. Arafat s-a
îmbarcat apoi pe nava grecească
■„Atlantis", pornind spre Atena.
înainte de aceasta, liderul O.E.P.
l-a făcut o vizită lui Walid Joumblatt,
conducătorul Mișcării Naționale Li
baneze, care l-a însoțit pînă în port.
După ce a trecut în revistă o gardă
de onoare formată din soldați ai
forțelor comune palestiniano-libaneze progresiste, Arafat a intrat în
port, escortat de trupe franceze și
autovehicule blindate.
Mulțimea aflată la intrarea în
port — relatează agenția W.A.F.A. —
a făcut o caldă și emoționantă ma
nifestație de simpatie liderului
O.E.P.
In ajunul plecării sale din capitala
Libanului, informează agenția pales
tiniană de știri W.A.F.A., Yasser
Arafat a adresat locuitorilor Beiru
tului un mesaj în care omagiază
lupta de rezistență împotriva inva
ziei israeliene, subliniind că „epo
peea Beirutului a fost scrisă cu singe
și sacrificii, cu durere și suferințe,
dar și cu hotărîre". Mesajul eviden
țiază, în continuare, întărirea în cele
aproape trei luni de lupte grele a
„coeziunii revoluționare" dintre for
țele palestiniene și cele libaneze pro
gresiste.
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei a exprimat profundele
sale sentimente de recunoștință și
apreciere pentru toți libanezii care
au sprijinit revoluția palestiniană.

Convorbiri româno-sovietice

ÎN NUMELE RAȚIUNII, ÎN
NUMELE VIEȚII | Pe toate me

Al. CAMPEANU

MANIFESTARE DEDICATA LUI
LUCIAN BLAGA. La Berna a. avut
loc o manifestare culturală dedicată
vieții și operei marelui poet roman
Lucian Blaga. in clădirea unde Bla
ga a activat ca atașat de presă \ la
Ambasada română din Berna, prof,
cir. Hermann Hauswirth, care a co
laborat direct cu scriitorul român
la traducerea în limba germană Șl
montarea unor piese ale lui Lucian
Blaga, a evocat personalitatea ma
relui om de litere român. Subli
niind dragostea acestuia față de
țara sa, de satul românesc, față de
creația spirituală a poporului f,omân, care a constituit principalul
izvor de inspirație al scriitorului,
vorbitorul a menționat punerea în
scenă a piesei „Meșterul Manole" la
Teatrul de stat din Berna și eseu
rile publicate de el in unele ziare
elvețiene.
UN NOU SATELIT „COSMOS",
în Uniunea Sovietică a fost lan
sat luni satelitul artificial al Pămintului „Cosmos — 1402". La bor
dul satelitului se află aparatură
științifică destinată continuării cer
cetării spațiului cosmic.

DECES. Nahum Goldmann, fost
președinte al Congresului Evreiesc
Mondial și al Organizației Sioniste
Mondiale, a decedat în cursul nop
ții de duminică spre luni — în
vîrstă de 87 de ani, în localitatea
Bad Reichenhall, din R.F. Germa
nia.

Reducerea dobînzilor înalte
cerută în cadrul
reuniuni internaționale
COPENHAGA 30 (Agerpres). —
Problema dobînzilor practicate în
Statele Unite s-a aflat in centrul atenției miniștrilor de finanțe al țări
lor C.E.E., întruniți la Hornbaek (Da
nemarca). într-o declarație făcută
presei pe această temă, ministrul
belgian de resort, Willy de Clercq, a
subliniat că „cei zece" au căzut de
acord asupra „necesității de a insista
pe lingă S.U.A. pentru ca reducerea
dobinzilor să fie fundamentală și du
rabilă și să devină punctul de plecare
al unei reduceri generalizate a do
bînzilor în Europa și în lume", men
ționează Reuter.
LONDRA 30 (Agerpres). — La
Londra s-au deschis, luni, lucrările
reuniunii miniștrilor de finanțe din
43 de țări membre ale Commonwealth-ului^ consacrate examinării
problemelor de pe agenda Adunării
anuale a Fondului Monetar Inter
național și Băncii Mondiale, progra
mată să înceapă la 6 septembrie la
Toronto. în cuvîntarea rostită la
reuniune — relatează agenția Reuter
— ministrul britanic de finanțe,
Geoffrey Howe, a apreciat că eco
nomia mondială este confruntată in
prezent cu cea mai severă criză eco
nomică și financiară de după anii
’30. Vorbind in fața participanților,
în majoritate din țările în curs de
dezvoltare afectate puternic de ra
tele înalte ale dobînzilor bancare
din S.U.A., de prețurile mari la pe
trol și de alte evoluții ale vieții eco
nomice internaționale, ministrul bri
tanic a recunoscut necesitatea ca
ratele dobînzilor bancare în țările
occidentale, în special in S.U.A., să
scadă.

GENEVA 30 (Agerpres). — Sub
auspiciile UNCTAD, la Geneva
se deschid, săpttimîna aceasta, lu
crările unei reuniuni a experților
economici și in problemele dezvol
tării, care urmează să examineze
efectele „brain drain“-ului — raco
larea de oameni de știință, medici
și ingineri din țările sărace de că
tre țările bogate. Un studiu al
UNCTAD subliniază că „acesta este
un adevărat transfer de resurse
productive de la țările sărace la cele
bogate".
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